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D
upă o călătorie cu peri
peții, care a început cu 
avionul, a continuat cu 

trenul și s-a încheiat cu au
tocarul, echipa de hochei a 

Franței a ajuns ieri după 
amiază la Galați. Pe acest 
itinerar, tulburat de ceață, 
formația a făcut escale la 
Zurich., Arad și București.

Pe primii participanți la

grupa C a Campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
i-am întîmpinat ieri dimi
neață în Gara de Nord, co- 
borînd din rapidul de Curtici, 
obosiți, dar — totuși — bine 
dispuși. Jucătorilor nu prea 
le ardea de interviuri, ei erau 
preocupați de bagajele volu
minoase, cu care călătoresc de 
obicei hocheiștii, urmăreau

încărcarea pachetelor de crose 
„Koho“, așteptau cu nerăb
dare micul dejun, servit pu
țin mai tîrziu în saloanele 
hotelului Nord din Capitală. 
Apoi, un autocar i-a trans
portat la Galați.

Rubrică redactată de 
Valeriu CHIOSE

CITIȚI DE MÎINE ÎN sportul
O mare anchetă internațională
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Aceste probleme vor fi dezbătute în cadrul an

chetei noastre care începe mîine

B ACLIMATIZAREA ES
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SAU NU ÎNTRERUPTE 
CAMPIONATELE NA
ȚIONALE B PLANUL DE 
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LOR PENTRU TURNEUL 
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TITUS OZON:
SiNT GOLGETERUL ROMÂNIEI
■ FAC PRIMELE SCHIMBURI DE LOCURI CU MARIN 

APOSTOL Șl BARTHA.
B IN FOTBALUL NOSTRU ÎNCEP SCHIMBĂRI... DE 

DRAGUL SCHIMBĂRILOR
B AM DAT GOLUL CARE l-A RETROGRADAT PE CEFE

RIȘTII BUCURESTENI
B CĂ SOȚ SI TATA, GUSTUL VIEȚII DEVINE ALTUL
B ECHIPA IN CARE AM JUCAT N-A CÎȘTIGAT NICI 

ODATA CAMPIONATUL SAU CUPA
B LA OLIMPIADA DE LA HELSINKI, ECHIPA ROMÂNIEI 

ERA TOT ATIT DE PUTERNICA CA SI FORMAȚIA 
UNGARIEI

B MAGUL DE LA DINAMO
n AVENTURA DIN DELTA _____

Cuplul român llie Nâstase—Ion 
Tiriac a cîștigat proba masculina de 
dublu din cadrul turneului de tenis
„open" de la Philadelphia (S.U.A.), 
întrecînd în finală cu 6—4, 6—3 re
dutabila pereche americană Arthur 
Ashe—Denis Ralston. Proba mascu-

Echipa de Mchei a Franței, ia Gara de Nord, înainte de a se 
îmbarca în autocarul care o va transporta la Galați

Foto i B. GABRIEL
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Cuplul Nâstase—Țiriac i faptele
■ — *. . . OTii.l* A I ri Iriknnn

victorios la Philadelphia!;N
• si vor

FINALELE SPARTACHIADEI 
MILITARE DE IARNĂ 

AU OFERIT 
SPECTACOLE VIU APLAUDATE

Timp de trei zile, pîrtiile 
Predealului au găzduit tra
diționalele întreceri finale 
ale Spartachiadei militare de 
iarnă a vînătorilor de mun
te, competiție aflată la cea 
de a XXI-a ediție. Disputîn- 
du-și întîietatea în probe 
clasice ale schiului, (coborî- 
re, fond, biatlon), ca și in 
curse specifice (ștafeta mili
tară, pluton, patrulă), pârti
ei panții au demonstrat calități 
deosebite și o bună pregă
tire de concurs. Deosebit de 
îmbucurător a fost faptul că 
65 la sută dintre participanții 
la această ediție a Sparta
chiadei au învățat schiul în 
armată, ceea ce dovedește a- 
portul favorabil pe care-1 au 
vînătorii de munte în dez
voltarea schiului în țara noa
stră.

Disputele propriu-zise au 
fost deosebit de interesante,

spectaculoase și echilibrate, 
ele fiind urmărite și aplau
date de un numeros public 
aflat în frumoasa noastră 
stațiune. îndeosebi, au plă
cut probele de patrulă și plu
ton, în care militarii-sportivi 
au parcurs distanțe lungi, în 
condiții foarte dificile create 
de greutatea echipamentului 
purtat, diferențele de nivel 
ale traseului și stratul gros 
de zăpadă.

Iată acum clasamentele 
celor mai buni : ștafeta mi
litară : 1. Lotul Caraiman
(serg D. Curteanu, cap. A. 
Dincă, cap. Gh. Nistor, sold. 
N. Flaușa), 2. Postăvaru, 3. 
Carpați; coborîre — catego
ria cadre salariate: 1. lt.
FI. Trușcă, 2. serg. maj. Alex. 
Movileanu, 3. maior L. Stoe-

lina de simplu i-a revenit australia
nului Rod Laver, învingător cu 6—3, 
7—6, 6—2 în fata compatriotului sau 
Tony Roche. Turneul feminin s-a în-
cheiat cu victoria australiencei Mar
garet Smith—Court, care a dispus 
cu 6—3, 7—6 de Billie-Jean King 
(S.U.A.).

Tandemul Ti
riac—Năstase, de
seori strălucitor k
pe terenurile de 
tenis și-a demon- 
strat forța de joc jBr
și în turneul o- 
pen de la Phila
delphia.
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UN FRUMOS SUCCES AL SA- 
HISTELOR NOASTRE LA TUR- 
NEUL DE LA BEVERWIJK 
(OLANDA)
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Plutonul lotului Caraiman, înaintea intrării în poligonul de tragere
Foto l ST. IONESCU

Colaborarea este — în toa
te domeniile de activitate — 
un factor important în rea
lizarea unor rezultate pozi
tive. în sport, rolul ei este 
la fel de major. Lucrul aces

după reorganizarea mișcă
rii sportive unele organe 
județene ale C.N.E.F.S. au 
considerat în mod greșit 
că în noua formă organi
zatorică răspunderile lor

anumită perioadă pentru 
a putea să acționeze cu 
mai multă eficiență".

Este evident că, dintr-un 
motiv sau altul, colaborarea 
între toți factorii desemnați

Colaborarea - factor important 
în dezvoltarea educației fizice și sportului
ta, îndeobște cunoscut, dar 
nu întotdeauna pus în prac
tică, a fost scos în eviden
ță, din nou, cu prilejul re
centei plenare a Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport. Ocupîndu-se 
de minusurile activității de 
mase, raportul sublinia că 
ele au fost generate de faptul 

că : „...o perioadă de timp

în domeniul sportului de 
mase au devenit secunda
re și, în consecință, au 
neglijat aspectele concre
te ale acestei activități. 
La rîndul lor, organiza
țiile și instituțiile de stat 
care au primit prin Le
ge atribuții în domeniul 
educației fizice și sportu
lui au avut nevoie de o

de Legea sportului n-a fost 
la înălțimea așteptărilor în 
acești doi ani. Oricare ar fi 
fost cauzele, punerea în apli
care cu întîrziere, și numai 
parțial, a unei indicații de 
partid, a unei obligații sta
bilite de lege, a adus se
rioase prejudicii dezvoltării 
educației fizice și sportului, 
influențînd negativ contribu

Sondaj fulger cu ILONA VOSTOVA, ELLA CONSTANTINESCIL FERENC SIDO, 
VICTOR VLADONEDUSAN OSMANAGIC, FARKAȘ PANETH Șl

Festivalul de tenis de masă 
din sala Floreasca a însem
nat, pentru reprezentanții ce
lor șapte țări participante, 
un nou test în vederea eu
ropenelor de la Moscova. Do
rind să Împărtășim cititori
lor noștri cîteva păreri auto
rizate privind internaționa
lele României, stadiul în 
care se află tenisul de masă 
internațional și ce vor aduce 
— eventual — campiona
tele continentale din luna 
aprilie, am efectuat un son
daj fulger printre personali
tățile sportului cu mingea de 
celuloid, prezente 
trecută la Floreasca. 
am adresat campioanei 
ropel, Ilona Vostova, i 
norului federal Ella 
ttnescu, fostului 
campion al lumii, 
Sldo, antrenorului 
Iugoslaviei, Dușan 
gic ți antrenorilor 
Paneth șl victor 
următoarele întrebări : 1. CA
RE VA SINT CONCLUZIILE 
DUPĂ COMPETIȚIA LA 
CARE AȚI ASISTAT ’ 2. CE 
ESTE TIPIC LA ORA . ‘ " 
TUALA IN TENISUL
MASA INTERNAȚIONAL 
CARE VA SINT PREVIZIU
NILE PENTRU EUROPENELE 
DE LA MOSCOVA ?

siptSmîna 
Astfel, 
I Eu- 
antre- 

Constan- 
multiplu 

Ferenc 
echipei 

Osmana- 
Farkaș 

Vladone,

AC- 
DE
ȘI

ILONA VOSTOVA (Ceho
slovacia) : 1. Speram să în-
tilnesc mai multe nume cu
noscute. Cu prilejul acestor
întreceri am remarcat nu
meroși tineri talentați și, re-
ferindu-roă la junioarele ro
mance cu perspectiva, cred 
că tehnicienii dv. vor avea 
de unde să aleagă în viito
rii ani. 2. Am impresia că ia 
ora actuală nu se întîmpia 
nimic deosebit în arena in
ternațională a tenisului de 
masă. Deoarece la Moscova 
vor concura numeroase pa
iete de valoare, îmi va fi 
greu să-mi mențin titlul clș- 
tigat cu doi ani în urmă la 
Lyon. 
că nu 
tru ca 
manța 
cute.

ELLA CONSTANTINESCU 
(România) : 1. Verificare
utilă pentru fetele noastre și 
deosebit de edificatoare pen
tru băieți. Deși nu au fost 
întrunite toate valorile exis
tente, alura în care au evo
luat româncele mă face să 
apreciez că ele se află într-o 
formă bună pentru stadiul 
actual de pregătire. Băieții, 
îu schimb, într-o companie 
nu din cele mai puternice, au 
arătat că nu au valoarea co-

Aceasta nu înseamnă 
voi încerca totul pen
să reeditez perfor- 

de la europenele tre-

respunzătoare. 2. Ne aflăm 
Intr-un moment de stagnare. 
Europa își caută virtuozul 
care să-i asalteze pe jucă
torii asiatici, dar nu l-a gă
sit încă. La europene, nu vor 
apare noutăți tehnice sau de 
altă natură. Vom asista ia 
meciuri echilibrate, desfășu
rate într-un cadru organiza
toric bun, iar publicul va 
avea satisfacția să fie marto
rul unor victorii ale gazde
lor. Poate insă că succesul 
ne va suride și nouă la pro
bele feminine.

FERENC S1DO (Ungaria) : 
1. M-a surprins nivelul slab 
ai băieților dv. Sînt însă și 
eițiva tineri talentați : O vâ
nez, Naftali, ~~ ' ~ ~
JVIacovei. 
probabil selecționați 
fruntași. Mă “* 
norii dv. nu au procedat cu 
botârirea din anii trecuți la 
întinerirea formațiilor mascu
line. 2. Prea multe noutăți 
nu sînt. Topspinul a devenit 
o lovitură la fel de necesara 
ca și serviciul, deși anihila
rea acestui procedeu tehnic 
nu mai este un secret. La 
Moscova, cred că, la băieți, 
se va produce o schimbare 
de lider. Este de așteptat că

Teodor, Gavrlș. 
Dintre ei vor ti 

viitorii 
mir că antre-

(Continuare în pag. a 2-a) *

I u de mult, de la tribuna celui 
mai înalt for al țării s-_a 
afirmat că în orice domeniu 
de activitate din țara noastră 
ceea ce va conta de aici 
încolo vor fi faptele, tie sin

gure vor da măsura exactă a valorii 
și vor fi termeni cbsoluți de compa
rație și etalon. Aceasta înseamnă, cu 
alte cuvinte, mai puține teoretizări, 
ședințe, cozerii, analize șt mai multă 
acțiune.

Cred că în sport această problemă 
es*e deosebit de actuală. Poate fi dusă 
o echipa spre vîrful piramidei unei 
competiții numai prin vorbe, prin șe
dințe de pregătire sau de analiză? 
Categoric, nu I Iar în doborîrea unui 
record, în crearea unui campion, sînt 
importante talentul și priceperea an
trenorului de a alege, dar mai ales 
puterea de muncă a sportivului și vo
lumul de ore efective de pregătire.

Sportul în școli, universități, sportul 
și mișcarea de pretutindeni și pentru 
toți se va întări și dezvolta prin direc
tive teoretice, prin prelucrări sau prin 
afișare de panouri cu cifre fictive ori 
prin raportări de realizări hipcrboli- 
zate ? Nu, categoric nu I Numai reali
tatea, oricare ar fi ea, numc.i ea con
tează. De la ea se poate porni spre 
ceva mai înalt numai dacă e cunoscu
tă cu sinceritate, nu în mod propa
gandistic.

Numai omul bine pregătit, la locul 
lui, numai ideile lui care se transformă 
în fapte și acțiuni sprijinite și apre
ciate au valoare. Avem nevoie de bu
chete de fapte din miile răspîndite pe 
tot cuprinsul țării :

...un bățrîn dascăl care an de an 
își ia elevii și, pe biciclete, îi duce 
prin tară și dincolo de hotarele ei, 
dezvăluindu-le frumuseți nebănuite ;

... un director de școală care nu 
încrucișează brațele a neputință atunci 
cînd i se proiectează o școală nouă 
fără sală de gimnastică, ’ ci — prin 
fapte — reușește în cele din urmă să 
o realizeze ;

...un activist-veteran pe tărîmul 
sportului care, fără a fi profesor de 
educație fizică, instruiește an de an 
sute de pionieri, prezentind cu ei ire
proșabile programe de gimnastică ;

... un liceu din București în care tra
dițiile olimpice sînt cultivate cu respect;

...un tînăr absolvent I.E.F.S. care, 
lucrînd efectiv, sistematic și în perspec
tivă, reușește, după cîțiva ani, să-și 
vadă echipa campioană națională șco
lară sau să dea lotului republican unul 
sau mai mulți sportivi;

...o școală dintr-un mărunt orășel 
ardelean în care, prin pasiunea prote 
sorilor de educație fizică, o dată pe 
săptămînă. toți profesorii de celelalte 
specialități sînt cuprinși într-o activi
tate sportivă organizată ;

...o curte a unui liceu care, prin 
strădania „dascălilor de mișcare* și 
prin înțelepciunea directorului, a de
venit o splendidă bază sportivă cu 
terenuri osfaltate, marcate și luminate 
nocturn.

Fapte, fapte, fapte. Cîteva din miile 
care există prin ele însele și care se 
cer imitate, respectate, apreciate. Ele, 
faptele, reprezintă, atunci cînd au reușit 
să dovedească ceva, cea mai bună 
propagandă.

sorilor de educație fizică, o dată p 
săptâmînă toți profesorii de celelalte

Foto : AUREL NEAGU

Ferenc Sido și Victor Vladone 
— vechi prieteni și doi dintre 
apreciații specialiști ai sportu
lui cu mingea de celuloid.

ția pe care acesta trebuie să 
și-o aducă la menținerea și 
întărirea sănătății tuturor ce
tățenilor, la crearea unor 
generații armonios dezvolta
te. Din fericire, aria lipsei 
de colaborare în îndeplini
rea sarcinilor pe linia dez
voltării educației fizice, izvo- 
rîte din documentele de 
partid și de stat, n-a avut 
o extindere generală. Ea a 
fost limitată de deplina înțe
legere găsită uneori pe plan 
local, adică acolo unde co
laborarea devine hotărîtoa- 
re. Vorbind despre acest 
aspect, tov. CONSTANTIN 
CREȚU — președintele Con
siliului județean pentru edu
cație fizică și sport Argeș, 
care pînă acum două luni de 
zile a fost președintele Con
siliului orășenesc pentru edu-

(Continnare t-n pao o 2 a

E. ALMER 4:25,6 (400 m liber) LA REȘIȚA
La Reșița, în primul concurs de înot al anului, E. Aimer 

a înotat 400 m liber în 4:25,6. Alte rezultate: Giurasa 64,4 — 
100 m spate ; Hohoiu 59,5 — 100 m liber : D. Coroiu 5:09,3 — 
400 m liber (f) : Ioana Sporea 1:18,8 — 100 m spate; Rodica 
Petruică 1:23,0 — 100 m bras , Siegrid Sleciăn 695 Julieta 
Mirosu (12 ani) 69,8 — 100 m liber; Doina Litaveț 1:27,9 — 
100 m bras. (A. Rudeanu, coresp ). ----
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Joi: STEAUA - 
WISMUI GERA, 

LA BOX
După cum se știe, joi se 

va disputa în sala Floreasca 
întîlnirea internațională de 
box dintre Steaua și Wis- 
mut Gera. Antrenorul Chl- 
riac ne-a comunicat echipa 
pe care o va urca în ring :
O. Anderco, A. Dumitrescu 
(cocoș), N. Gîju (pană), C. 
Bumb. Gh. Pușcaș (semi- 
ușoară), L. Mathe (ușoară), 
Al. Popa, V. Silberman 
(semimijlocie), V. Frinc, P. 
Melinte (mijlocie mică), Gh. 
Chivăr sau Al. Năstac (mij
locie), M. Florea (semigrea),
P. Zelinca (grea).

TRATATIVE 
PENTRU ORGANIZAREA 
„CUPEI FEROVIARUL*4 

LA BOX
Clubul Rapid duce tra

tative pentru organizarea 
„Cunei Feroviarul" la box. 
Competiția ar urma să în
ceapă la 21 februarie, cu 
participarea pugiliștilor de 
la Steaua. Dinamo, Metalul 
și Rapid.
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(plombe
lomba, termen stomatologic 
pe Care fiecare dintre noi 
l-a cunoscut din proprie ex
periență, a trecut, din spațiul 
limitat al cavității bucale, în 
urbanistică. Azi, se execută

plombe uriașe din beton și schele me
talice înlocuind, în fapt,' și în meta
foră, finețea cimentului dentar și pe 
cea a metalelor prețioase, pe care 
le adăpostim în intimitatea (mai mult 
sau mai puțin vizibilă), a persoanei 
noastre. Centrele orașelor își astupă 
spațiile rămase libere ca o consecință 
a unei mai vechi lipse de preocupare 
peqtru sistematizare și utilitate, sau a 
războiului, ’ iar constructorii sînt zoriți 
de locatarii nerăbdători Să-și ocupe 
noile apartamente. Orașele se .plom
bează' și fenomenul, pozitiv în sub
stanță, este comentat ca și buletinul 
meteorologic ori rezultatele echipelor de 
fotbdl și de cunoscători și de nelni- 
țiați. Indiferența pălește în prezența 
acestei acțiuni urbanistice, cu multiple 
semnificații.

Sînt însă și goluri care.., dispăfînd, 
ne prilejuiesc regrete și încă dintre 
cele măi sincere Și |Ustificdte, In euforia 
generală, stîrnită de aranjarea și redis 
tribbitea spațiildt publice, sportivii păs* 
trează o rezervă văzînd că nu sînt 
cruțâfe și locurile (Unâări tradiționale) 
destinate, sau măcar folosite, de către 
amatorii dă mișcare.

Ascuitînd cuvîntul unui participant la 
plenara C.N.E.F.S., de acum cîtevd zile, 
prof. E. JecU, reprezentînd forul muni
cipal a! Capitalei în domehiul spor
tului, am aflat, cu tristețe, că cca. 200* 
mii m.p. de spații afectate disciplinelor 
corporale au dispărut sub greutatea 
unor noi construcții, fără a fi fosr 
înlocuite cu altele sau strămutate, mă
car, prin apropierea ceior desființate.

Mărturisesc că tabloul linear al unor 
fațade înveselite de ferestre ca de 
adevărați ochi, de flori ca de zimbe- 
tele cele mai proaspete, de imagina-

DE AER
ția arhitecfilor ca de un succes per
sonal, nu poate lăsa loc indiferenței. 
Și, totuși, cifra aceea de 200 mii m.p. 
anulați din patrimoniul sportului și-al 
sănătății publice, ne umbrește și ne 
stopează elanul. Amintirile, nu prea 
exacte, dar nici foarte îndepărtate de 
adevăr, îmi spun că, pe o singură 
stradă, în București, pe Brezoianu, una 
dintre cele mai aglomerate și acum 
20 de ani, existau aproape 20 de tere
nuri pe care tineretul cartierului res
pectiv și al celor vecine, își dădea 
întîlnire, în jurul unei plase de volei, 
sub două panouri de baschet, sau în 
apropierea unui ring de box.

Dar nu numai atît: dispar și unele 
spații din vecinătatea sau apropierea 
unor școli, în București, și îh alte multe 
orașe ale țării. Noile construcții in
dustriale, cu mii de salariați, nu pre
văd nimic pentru prospețimea fizică a 
celor ce muncesc ote de-a rîndul sub 
cupolele diverselor hale, iar impor
tante construcții universitare (una pen
tru 300 de studănți, la Suceava, de 
pildă), nu are în proiect și nu va avea 
nici în realitate probabil, un spațiu, 
cit de mic, pentru destinderea mușchi
lor și recuperarea forțelor tinerilor 
după încordarea din timpul Studiului, 
din laboratoare și Săli.

Era o vreme cînd marile Combinate 
industriale, ca și cele mai reduse în
treprinderi, își făceau un titlu de onoa
re din plantarea florilor pe aleile și 
împrejurul halelor, cînd mtîiearrelor de 
lei ale producției li se adăugau cele 
ele firavelor flori. Era O vreme a risi
pei, ascunsă sub criterii estetice șl pe 
care autoritatea de stat a trebuit s-o 
repudieze în folosul comun. Dacă pen
tru îneîntarea privirilor — absolut ne
cesară deși mult inferioară interesului 
față de sănătăte — s-au putut găsi 
preocupări și soluții (uneori chiar cu 
ignorarea unor criterii elementare de 
economie și gospodărire) mă întreb 
de ce pentru sport și eaucație fizică

--------------------- \ nu se poate face ceva, mai cu seamă 
că în această privință legile țării con
feră și sprijinul oficial ?

Tn multe domenii, învățăm de ia 
alții și, fără rețineri sau mofturi, tot 
astfel cum alții învață din experiența 
autohtonă. în sport, însă, această obiș
nuință nu și-a găsit epigonii. Pe auto
străzi, între orașe aflate la mari dis
tanțe unele de altele, s-du atnertajat 
stadioane simple, în plină cîmpie sau 
prin luminișuri, mai generoase, de 
păduri. Exodul săptămînal al cetățeni
lor, ușurat de autoturisme și trenuri, 
îi duce pe oameni departe de oraș, 
dar și acolo ei găsesc un loc pentru 
destindere. Sînt împăcate, astfel, două 
imperioase cerințe ale vieții moderne.

Tn toate aceste privințe, așa cum s-a 
înțeles și la recehta plenară a 
C.N.E.F.S., forul de conducere a mișcă
rii noastre sportive are atribuții și po
sibilități. El trebuie să și le exercite 
însă cu seriozitate și regularitate, 
veghind asupra aplicării legilor, în 
acele sectoare ce se interferează cu 
acfiyffdfea de care răspunde. Rolul or
ganismelor locale (consilii populate de 
municipii și orașe), sau centrale (mi
nistere și organizații de masă), mer- 
gind pînă la conducerile unor unități 
productive din toate domeniile (la 
orașe Său și la sate) poate fi, de 
asemenea, foarte important și — ade
seori — decisiv.

tifle altcineva să vegheze la inte
gritatea amenajărilor sportive dacă nu 
cei care beneficiază, în primul rîhd, 
de ele ?

Pentru că ei înțeleg cel mai bine un 
adevăr pe care se impune a-l arăta 
și altora, și anume acela al necesi
tății, majore, pentru fiecare aintre noi, 
de a se destinde și mișca în aer liber, 
în folosul însăși al consolidării valori
lor economice ale țării, mai lesne de 
realizat de un popor robust și obiș
nuit cu efortul organizat, cu perma
nenta împrospătare a capacității sale 
de muncă și gîndire.

lată de ce, uriașul plămîn al mi
lioanelor de concetățeni are nevoie, 
pe lîngă altele, și de plombe de aer.

Emanuel VALERIU

CEI MAI MICI 
CAMPIONI 

Al GHEJH
Programarea finalei cam

pionatului republican rezer
vat copiilor pe noul patinoar 
artificial din Galați a consti
tuit o fericită inițiativă din 
partea Federației române de 
'patinaj. Organizatorii s-au 
străduit — și spre lauda lor 
au reușit — să asigure con
diții foarte bune pentru des
fășurarea întrecerilor. în 
cele 3 zile de concurs, micii 
sportivi și-au arătat calită
țile. demonstrînd că sînt ca
pabili de progres.

CAT. I, băieți: 1. Cătălin 
Ioniță (Școala sportivă nr. 2 
București) 258,6 p; 2. Andrei 
Maier (I.E.F.S. București)
210.5 p ; fete: 1. Silvana Su
ciți (Constructorul București)
317.5 p; 2. Alexandrina Da
vid (Dinamo Brașov) 301,0 p, 
3. Sofina Sfdtcu (Din.) 283,8 
p; 4. Olivia Batti (Din.) 274,0 
pi 5. Monica Ciorpec (Din.)
263.5 p; 6. tiara Biro (Olim
pia Cluj) 262,5 p. CAT. II: 
băieți: 1. Dănuț Tudorașcu 
(Constr.) 222,7 p; 2. Claus 
Schell (Petrolul Brașov) 213,9 
p; 3. Adrian Georgescu (Șc. 
sp. 2) 210,6 p; 4.Leonardo 
Azzola (Olimpia) 207,3 p; 5. 
Daniel Ginghină (Constr.).
207.3 p; 6. Dan Pleșa (Petr.)
160.3 p. fete : 1. Mihaela Pa- 
raschiv (Constr.) 275,2 p; 2. 
Felicia Pelmuș (Constr.) 265,5 
p; 3. Liliana Moise (Șc. sp. 
2) 258,5 p; 4. Diana Coceii 
(Constr.) 239,2 p; 5. Roxana 
Cebuc (Constr.) 235,0 p.

T. SIRIOPOL-coresp.

DINCOLO DE FAȚADĂ
Curios lucru, succesele echipei naționale de fotbal du 

scos în evidență ca niciodată parcă starea mediocră 
a cluburilor care joacă sau se joacă in divizia A. 

Curios lucru și îmbucurător. Pentru că, a doua zi după 
rîvnita îndelung și chinuita calificare pentru Mexic, exista 
în străfunduri primejdia ca victoria echipei lui Angelo 
Niculescu și Vogi să acopere înfringerea echipelor, iar 
bătălia ciștigată de cițiva să anuleze războiul pierdut de 
toată lumea. Or, n-a fost așa. S-ar zice chiar dimpotrivă. 
Și federația și presa (vezi ancheta din zilele acestea a 
„SPORTULUI") au tresărit revelate și se întreabă : de unde 
decalajul intre reprezentanți și masă ? Chestiune la cate 
încearcă să răspundă antrenorii, jucătorii, șefii de clu
buri și chiar persoanele care ar trebui să răspundă. Nu 
știm la ce concluzii vor ăjunge factorii de specialitate. Nu 
știm nici măcar dacă vor ajunge la vreo concluzie. De 
altfel, asta nu Contează: senstil unor discuții precum aceea 
la care ne referim îl constituie mișcarea ideilor. A te 
declara nemulțumit de o anume stare de lucruri este un 
rezultat mulțumitor.

Ei bine, acestui rezultat vrem să-i acordăm cu plăcere 
niște aplauze, Prelungite. Pentru că e foarte, foarte im
portant în lumea fotbalului (și poate nu numai a fotba
lului) să se cerceteze cu luciditate adevărurile de dincolo 
de fațadă. Oamenii sînt ispitiți să judece realitatea unui 
individ sau unui fenomen după fragmentul oferit privirii, 
dar scormonirea atentă te duce cam, adesea la descoperiri 
stupefiante. De cite ori n-am întâlnit contemporani ieșind 
elegant îrnbrăcați „in Vizită", dar neobișnuitul spălatul 
decît trimestrial și de paște 1 De Cite ori n-am Cunoscut 
ființe instalate lă volanul unui Fiăt 1800, dar complăcîn- 
du-se a locui sub-civilizat ? Fiecare dintre noi posedă o 
calitate, o trăsătură sau ilh obiect pe care-l trimite-n lume 
ca ambasador, dar nu otice ambasadă își reprezintă țara.

In această lumină, tresărirea bruscă a celor datori să 
âhteiiofeze condiția fotbalului și pornirea destul de serioasă 
întru examinarea echipelor din A, B fi C, uha cite una, 
InbebWină, dacă hu greșesc, faptul cel mai semnificativ 
din viața sportivă a momentului. Observatorii intră in
casele „soccerului". Uneori cu mulțumire. Alteori „așa și 
așa". Alteori cu groază. Dar de fiecare dată cu un plus 
de cunoaștere.

COLABORAREA - FACTOR IMPORTANT
ARIA GEOGRAFICĂ A ÎNOTULUI

DE PERFORMANTĂ ESTE REDUSĂ
In finalul anali- 

ielor activității din 
^69 Vom îfltrăpfih- 
de un scurt tur de 
prizont privind con
tribuțiile cluburilor 
fflthtașe dih Capi
tală și din județe

la. dezvoltarea natației noastre. 
Vbyn face dcest lucru Cercelind 
rezultatele Călor 3 campionate liă- 
ționale ale țării : de eopiiț 
niori și seniori, .

Prima concluzie ___  __
prinde este tiCCCâ Că thotul 
performanță cuprinde o atle „ 
gfafică extrem de redusă. (n 
clasamentul de fnal jos, alcătuit

cară se

ju

gen

pe baza putictelor obținute 
primii 6 clamați ai fiecărei probe, 
la toate cele trei mări compe
tiții) se poate observa prezența 
celor 6 cluburi bucureștene și â 
unui număr mic de orașe : 11. 
Surprinde absența din tabelul 
nostru a reprezentanților orașului 
Arad (unde există secții de înot 
și polo). Ca să nu mai vorbim 
de situația necorespunzătoare în 
care se Complac, de mai mulțl 
aniș centre sportive cu tradiție ca 
Brăila, Brașov, lași, Bacău, Cra
iova, Pitești, unde această acti
vitate pate să constituie 
necunoscută.

(Urmare din pag. 1) colaborării, să vină în în- 
tîmpinarea celorlalți foctori. 
Nu problemele de orgoliu să 
fie în centrul atenției, ci cele 
de îndeplinire rapidă, în cele 
mai bune condițiuni, a sar
cinilor de dezvoltare conti
nuă a educației fizice și 
sportului. Cazul orașului 
Cîmpulung nu este izolat. 
La Cîmpina, de pildă, în
deosebi la Uzinele mecani
ce, această colaborare între 
factorii interesați dă roade 
dintre cele mai bune. în 
mare măsură, lucrurile se 
petrec la fel la Buzău, Foc
șani și Tulcea.

Este însă greu de înțeles 
de ce terenul colaborării nu 
devine fertil într-o serie de 
orașe mari ale țării, de ce 
nu este folosită cu maximum 
de eficiență reuniunea de 
forțe în răspîndirea sportu
lui la Iași, Cluj, Suceava și 
în alte locuri.

Indicațiile de partid, Legea 
sportului, Hotărîrea Confe
rinței pe țară a mișcării 
sportive atestă clar necesi
tatea contribuției continue a 
tuturor factorilor pentru ca 
educației fizice și sportului 
să-i fie create condiții priel
nice de dezvoltare. Sportul 
de mase organizat pe prin
cipiile cuprinderii unui nu
măr tot mai mare de oameni 
ai muncii, îndeosebi a tine
retului, în practicarea orga
nizată, continuă, a diferitelor 
discipline (și nu pe princi
piul copierii sistemului com- 
petițional de performanță), 
sportul școlar — deosebit de 
important dacă ținem seama 
de faptul că întregul tineret 
al țării se află cuprins în 
sistemul de învățămînt, an
grenajul complex și atît de 
util al activității competlțio- 
nale locale — toate acestea 
și încă altele (gimnastica de 
înviorare, crosul etc.) trebuie 
să devină preocupări de sea
mă âle tuturor organizațiilor 
și instituțiilor care prin lege 
au atribuții în acest dome
niu. Micile neînțelegeri — 
izvorîte dintr-o greșită inter
pretare a rolului pe care îl 
are fiecare dintre factori — 
trebuie să dispară, să se 
creeze climatul favorabil co
laborării.

a colaborării. Aproape 
2 000 000 lei au fost adu
nați din contribuția cetă
țenilor : instituțiile și în
treprinderile ne-au spriji
nit organizind zile de lu
cru pentru brigăzile alcă
tuite din pasionați ai spor
tului. In momentul de 
față se amenajează — tot 
prin colaborare — o fru
moasă bază sportivă pen
tru Uzina mecanică Mus
cel. Prin Înțelegerea tutu
ror, Câmpulungul are crea
te toate premisele pentru 
a deveni un puternic cen
tru sportiv național. Exis
tă aici condiții pentru ca 
o scrie de discipline (atle
tism, box, lupte) să se 
dezvolte la nivelul exi
gențelor, să dea țării spor
tivi de mare valoare".

Evident, exemplul practic 
oferit de orașul Cîmpulung 
este edificator. Inițiativa tre
buie să aparțină organului 
sportiv care, fără a Vădea 
o știrbire a autorității sale, 
trebuie să creeze premisele

1.

Agneta Sterner, inotătoarea nr. 1 a sezonului 1969
Foto : A. NEÂGU

cație fizică și sport Cîmpu- 
luhg Muscel, spunea în cu
vîntul său la plenara 
C.N.E.F.S. :

„La Cîmpulung am reu
șit să realizăm un lucru 
care s-ar putea extinde în 
toată țara : n-am făcut 
determinări de atribuții. 
Dacă a tost nevoie să re
zolvăm probleme organi- 
zatotice, am făcut-o chiar 
dacă nu intra 
țiile noastre, 
niciodată vina 
sau pe U.T.C.
zarea competițiilor de ma
se nu ne-am asumat nu
mai problemele de ordin 
tehnic. A fost o invitație 
la colaborare care, in mod 
firesc, n-a rămas fără 
ecou. Așa se face că in 
acest oraș eu 27 000 de lo
cuitori există aproape 
100 000 ni.p. de bâze spor
tive. Stadionul orașului 
reprezintă și el o expresie

et mare

îhstriS'e fe^reziniă

Copii Juniori Seniori

n Dinamo 29 438 (1) 9 — 290 (1) 9 — 180 (1) 51 P
2. Steaua 4—88 (8-9) 11 — 170 (3) 11 — 154 (2) 40,5 P
3. Șc, Sp. 2 8 — 183 .(4) 5 -,162 (4) 42 (7) 39 P
4; Reșița 11 — 341 (3) 15 — 150 (5) 18 (9) 58 P
5. Rapid 4—88 (8-9) 91 (7) 52 (5) 33,5 P
6. Cluj 4—42 (11) 6 — 140 (6) 2—54 (4) 33 P
7. C.S. Școlar 7 — 118 (5) 2 — 55 (8) 19 (8) 33 P
8. ȘC Sp. 1 2—96 (7) 3 — 174 (2). —- 27 P
9. Timișoara 1 — 37 (13) 2 “ 37 (9) 2—50 (6) 26 P

10 Sibiu 53 (10) 4—36 (10) 14 (10) 24 P
11. Ploiești 8 — 262 (3) 30 (11) — 22 P
12. Tg. ftĂur^? — 18 (It-tS) 78 (3) 20,5 P
13. Oractea 3 — 111 (8) ^£1 — 12 P
14. Galați 41 (12) 6 (14) — 10 P
15. Mediaș 3 (15) —. 7 (U) 10 P
16; TU H a 22 (1?) 18 (12—13) — 9.5 P
17. Cîmpina 1 (16) -* — 2 P

coloăhe, Hfrelâ 
intre paranteze, locul

(în cele 3 
punctelor $i,

Ce he dămbrisțf-eâză drdihCa 
ierarhică de mai sus, stabilită 
prin adițiunea participărilor la 
cele trei campionate naționale ?

In prihtul rihd, d creștere pu
ternică a grupelor de cbpih ații 
din punct de vedere, cantitativ 
(un număr record de participant 
— jj&Ste cît Caliialiv (htl-
meroase -recorduri îmbunătățite). 
Intr-Q. remarcabilă ascensiune se 
află centrele Ploiești șl Oradea, 
îh 'Schimb. spbrtiVîl 'dlh Citi) 
(în ciuda excelentelor condiții de 
pregătire din timpul iernii), ca și 
cei din Timișoara, au concurat 
sub p'dslbitifăți, iar 'dhSbfiță mu
reșenilor pare total inexplicabilă. 
Cit privește clpbul. Steaua, aflat 
pe locul secund în clasamentul 
general, perfvrmifhțew Hlăbe 'din 
întrecerile copiilor trebuie sd 
constituie un prim semnal de a- 
larmă.

Clasamentul juniorilor hă pune 
în fața unui, paradox • Șeoala 
sportivă nr, 1, fără a. dispune de 
valori deosebite (doar 3 campioni), 
se află pe locul seCicnd lh timp 
ce Reșița, cu 1.1 titluri, aparțimnd 
unui număr restrinș de sporliui, 
ocupă ăbVa locul V.

In sfîrșit, evoluția seniorilor ă- 
duce în discuție un caz unic în 
istoria hâtației noastre din ultimii 
cinci âhi : e'sfe pentru prima oară 
cînd spdrfibii reșițeni păiră'5ese 
piscina de concurs fără nici un 
titlu de campion. .Ce altfel, marcă 
majoritate a m&ăalliVbr dc aur 
(25 din 29) au luat th 1M9 dru
mul cluburilor Dinamo, steaua 
și Mureșul Tg. Mureș. Faptul in

numărul titlurilor 
ocupat Ia categoria respectivă).

sine ptlni cel mal bine tn lumi
ni slaba contribuție a celorlalte 
centre din țară la mărirea cru
pului (și așa destul de restrins) 
de performeri ai ndtațlei. Con
centrarea acestora iri nurnăl 3 
secțH. duce, implicit, la dispariția 
Concurenței și permanentiza
rea celorlalți factori (plafonarea, 
acceptarea tacită a mediocrității), 
care frinează un progres mal vi
guros al natației noastre.

De ăltfel. în domeniul strict al 
, performanții (clasamentele pe 
care, vi le oferim mai jos au fost 
alcătuite pe baed listelor primi
lor 10 performeri la fiecare pro
bă, OtH tn 1968, cît și în 1969) 
există un statu quo. Orașul Ti
mișoara fi ilubul Rapid au schim
bat între ele locurile S și, res
pectiv, M ; au dispărut din cla- 
sqmetii două centre. Galați și 
Turda, fi a apărut cel din Ploiești, 
tn rest, nici o modificare, pozi
țiile fruntașe ale sportivilor de 
(a Dinamo și Steaua rămînînd în 
continuare intangibile.

1968 — MASCtHMN : 1. Steaua
888 p, Dinamo 86 p, 3. Reșița 
79-p, 4. Șc.SPi 3 78 P, 6. Tg .Mu
reș 59 p, 6. Cluj 51 p, 7. C.S.' Șco- 
lat 25 p, 8. Timișoara 25 p, 9. 
Sibiu .21 p. 10> Rapid 8 p, 11. Șc. 
Sp. 1 » R ;

FEMININ : i. Dinamo 266 
p, î. Cfu) 93 p, 3. Reșița 82 p, 4. 
ȘB:Sp. t 50 p, 5 Steaua 50 p, 6. 
Rapid 38 p, 7. Șe.Sp. 1 27 p, 8. 
C.S. Școlar 26 p, 9. Galați 20 p, 
10. Tiitda 3 p ;

GENERALI 1. Dltiamo 
362 p, 2. Steaua 273 p, li. Reșița

161 p, 4. Cluj 144 p, 5. Șc.Sp. 2 128 
p, 6. Tg. Mureș 59 p, 7. C.S. Șco
lar 51 p, 8. Rapid 46 p, 9. Șc.Sp. 1 
33 p, 10. Timișoara 25 p, 11. Sibiu
21 p, 12. Galați 20 p, 13. Turda 
8 p.

1969 — MASCULIN : 1. Steaua
204 p, 2. Reșița 102 p, 3. Tg. Mu
reș 76 p, 4. Timișoara 59 p, 5. Di
namo 58 p, 6. Șc.Sp. 2 52 p, 
Cluj 47 p, 8. Sibiu 22 p, 9. 
Școlar 20 p, 10. Rapid 10 p, 11. 
Șc.Sp. 1 7 p, 12. Ploiești 1 p ;

FEMININ : 1. Dinamo 295 
p, 2. Reșița 90 p. 3. Steaua 76 p, 
4. Cluj 56 p, 5. Șc.Sp. 1 44 p, 6. 
C.S Școlar 41 P, 7. Șc.Sp. 2 31 p, 
8. Rapid 25 p, 9. Tg. Mureș 1 p ;

GENERAL : 1. Dinamo 353 
15, .2. Steaiia 280 p, 3. Reșița 192 
p, 4. Cluj 103 p, 5. Șc.Sp 2 83 p, 
6. Tg. Mureș 77 p, 7. d.S. Școlar 
61 p, 8. Timișoara 59 p, 9. Șc.Sp. 
1 51 p, 10. Rapid 35 p, 11. Sibiu
22 p, 12. Ploiești 1 ț>.

în coridldzle, importantele 
probleme âle repartiției for
țelor5 înotului românesc și ale 
modului în care o serie de 
cluburi fruntașe și_ centre cu 
vechi tradiții răspund safei- 
nii de conlinuă dezvoltare a 
acestei Uiseiplihe olimpice, tre
buie analizate cu toată ateh- 

la toate nivelele, și, îh pri
mul rînd de eâtfe federația 
de spediatliâte.

PCntru nbrm'âlliărea lor, forul 
de conducere al natățiel va tre
bui să făcă eforturi mai mari 
din piinct de vedere organizatoric 
(poate a sosit timpul unei îndru
mări precise a cadrelor de teh
nicieni și a înființării unor clu
buri de înot), stimulînd îndeosebi 
acele secții în care există ele
mente cu mari perspective, dar 
fără posibilități de practicare 
continuă a acestui sport, și mai 
ales fără o îndrumare competentă 
la cel mai ridicat nivel.

M. VASILIU

7. c.s.

în atribu- 
N-am dat 
pe sindicat 
în organi-

IKCURSIUWE IN TENISUL BL MASA INTERNAJIONAL
(Urmat* din pag. 1)

unii jucători cunoscuți din An
glia, Suedia și Cehoslovacia vor 
ceda locul altora. Reprezentativa 
noastră masculină, cu o garni
tură întinerită dar și cu o va
loare bună, va avea uri cuvint 
de spus, nu însă înaintea echi
pelor Iugoslaviei și U.R.S.S*, 
evident superioare. La fete, sta
tu quo, deoarece promoția actu
ală este încă puternieă și nu sb 
lasă ușor detronată. Șanse mari 
la medalii aie România. La noi 
are Ioc în prezent o schimbare 
a gărzii, 
rezultate 
ani.

DUȘAN 
Slavia) : 
Cîpala caracteristică a 
competiții este aeeea eă majo
ritatea federațiilor au trimis 
echipe masculine întinerite» nou 
promovați justificînd încrederea. 
Sînt sigur că cei care au proce
dat așa au de ce să fie mulțu
miți, dar nu cred că și oFgani- 
Zatoriij care ar fi preferat mai 
rhulte nume sonore. La fete» 
Valoarea a fost mai bună decît 
la băieți. Făcînd o

e bine totuși să ne glndim șl la
* “ o echipă 

Mihalca, Le- 
reprezenta la 
apărut încă 
Băieții n-au 

rezultat care

așa că nu 
decît peste

OSMANAGIC
1. Consider

scontăm 
doi-trei

(Iugo- 
că prin- 

aeestei

MOZAIC COMPETIȚIONAL
• Pe pîrtia din Valea 

Albă, de la Bușteni, a avut 
I6c duminică o probă de 
coborîre ia oare au partici
pat Cei tnai buni schiori ju
niori de la asociația sporti
vă Caraimanui 'BiiștSffl. Pri
milor clasați li s-au oferit 
numeroase premii. Rezulta-
te : fete 7—10 ani : 1. Eli- 
sabeta Stroe, 2. Elena Koe;
11—16 
tej, 2.
ieti —
Enache, 2. Adrian Tudor ; 
11—14 ahi: 1. Aurel Albert, 
2. Mihai Rădulescu ; 15—16 
ahi: 1. Ion Cbnstantint 2. Dan 
Peteu : 17—18 ani: L Traiah 
Oancea, 2. Stelian Lenț. VIC
TOR SBARCEA — coresp.

• Campionii județului Pra
hova : slalom Seniori: 1. Ma
tin Focșeneănu (C, S. Sinaia) 
1:02,9; junioare mari: Maria 
Supeală (Șc. sp. Sinaia) 1:53,1;

ani t 1. Lucia Gă- 
Tamara Seringă ; bă- 
7—10 ani: 1. Cornel 

Tudor ;

junioare 
mer (C. 
niori mici : 
Sinaia) 35,2 .
Dan Stănescu (Bucegi Sinaia) 
1:10,1 ; coborîre, junioare 
mici : Mariana Zimmer 51,1 ; 
junioare mari: Maria Supea- 
lă 47,1 ; seniori : Constantin 
Bălan 51,0 ; juniori mici: 
Marian Burchi (Șc. sp. Si
naia) 41,1 : juniori mari: Tra
ian Oancea 50,6; fond 15 km, 
seniori: Nicolae Șovăială
(C. S. Sinaia) 1 h 09:11 ; 10 
km juniori mari: Nicolae
Mitu_(C. S. Sinaia) 46:08; 5

mari : Alexan- 
(C. S. Sinaia) 
junioare mici: 
(Teșila) 15,30 ; 

mici: Dan Pin- 
țâ (Azuga) 24,25 ; ștafeta 4x10 
km seniori: C. S. Sinaia 2h 
01:45; 3x5 km junioare: Azu-

mici: Mariana Zim- 
S. Sinaia) 41,6; in

ion Neagu (C.S. 
; juniori mari:

km Junioare 
dra Cojocaru 
35:10 ; 3 km
Maria Tocitu
5 km juniori

FINALELE SPARTACHIADEI
(Urmare din pag. 1)

nescu; categoria militari in 
termen: 1. cap. L. Nistor, 
2. frt. D. Stanciu, 3. sold. E. 
Klauss; biatlon — categoria 
cadre salariate: 1. It. M. Bur
lacii, 2. serg. maj. Alex. Mo- 
vileanu, 3. lt. FI. Trușcă; 
categoria militari în termen:
1. frt. C. Ciocănel, 2, sold 
V. Bangălă, 3. serg. Gh. Chițu; 
fond categoria militari în ter
men: 1. serg. maj. C. Tusai.
2. cap. M. Aricescu, 3. dap.
I. Căciulă; categoria cadre 
salariate : 1. frt. A. Moja ;

patrula militară: 1. Carai-
man (comandant It. M. Bur- 
lacu), 2. Carpați (It. D. Ia- 
cob), 3. Postăvaru (slt. L. 
Suciu); pluton: 1. Caraiman 
(It. I. Armășan), 2. Postăvaru 
(slt. L. Suciu), 3. Căfpăți (lt. 
D. Iacob). Clasamentul pe lo
turi: 1. Caraiman 119 p. 2. 
Postăvaru 82 p, 3. Carpați 
79 p, 4. Bucegi 30 p, 5. Lotru 
23 p, 6. Paring 12 p.

Cu prilejul festivității de 
închidere a Spartachiadei, piu- 
milor clasați le-au fost ofe
rite cupe, diplome și me
dalii.

ga 57:03 ; 3x5 km juniori: 
C. S. Sinaia lh 06:52.

• Federația de specialitate 
ne. anunță că întrecerile eta
pei de zonă a campionatelor 
naționale de schi alpin pen
tru juniori, care trebuiau să 
se dispute la sfîrșitul săptă- 
mînii în organizarea C.J.E.F.S. 
Sibiu, Maramureș și Neamț, 
au fost amînate pentru zilele 
de 21—22 februarie.

_ _____ T_. ______ _ paralelă» 
rtienționez jocul slab al compO- 
nențildr echipei masculine a Ro
mâniei și buna comportare a 
fetelor. Adică invers decît la 
noi, atît în ce privește concep
ția cît și calitatea. 2. Tenisul de 
masă a cîștigat mult în viteză 
și pentru a face față acestui 
ritm» e nevoie de o pregătire 
fizică extraordinară. La noi» 
există asemenea jucători ; $ur- 
bek și Karakașeviei. Nu cred că 
lă europene Vor apare nume 
noi. Suedezii, sovieticii și iugo
slavii depășesc cu puțin, dar si
gur, nivelul unui pluton mai 
mare de concurenți. S-ar putea 
totuși, ca printre cel 10-^15 ju
cători consacrați să se impună 
acum și tinerii Țuraî (Ceho
slovacia), Klampar (Ungaria). 
Eu înclin însă pentru Johansson, 
Scholer, Șurbek și Gomoșkov. 
La fete, vor lupta pentru locul 
I, U.R.S.S», România și Ceho
slovacia, celelalte competitoare 
avînd șanse reduse, La indivi
dual, opinez pentru Vostova, 
Alexandru șl Rudnova.

FARKAS PANETH (România) : 
1. Dacă la fete avem motive de 
satisfacție pentru unele succese,

perspective. Există 
(Alexandru, Crișan, 
sai), care ne poate 
europene, dar n-a 
schimbul de mîine. 
înregistrat nici un 
să-mi fi schimbat concluziile an
terioarei Pentru redresare, e ne
cesar un volum uriaș de munca. 
Sîntem în mare întîrziere. 2. Cu- 
noscînd pe toți fruntașii tenisu
lui de masă internațional, apre
ciez că se tinde spre un joc 
ofensiv, cu încheieri decisive. 
Succesele pe care le obțin totuși 
unii apărători (și grație materia
lelor folosite), se datorează, în 
special, faptului că atacanții ac
ționează prea hazardat, în do
rința lor de a acumula puncte 
cu orice preț. De asemenea, ju
cătorii ofensivi se antrenează 
prea puțin cu parteneri defen
sivi* Unui atacant perfect nu i 
se poate rezista printr-o apă
rare piirâ. Este prematur să 
pronosticăm de pe acum ce va 
fi la campionatele continentale. 
Rezultatele din diferitele concursuri 
nu sînt încă suficieht de con
cludente. Dar la fete avem șanse, 
lăr ■peTTOFffianțere de la mon
dialele 1969, obligă. Depinde însă 
și de tragerea la sorți.

VICTOR VLADONE (Româ
nia) : 1. Fără a se bucura de 
prezența exponenților celor mal 
autorizați ai tenisului de masă 
european, recentele internațio
nale ne-au făcut cunoștință cu 
citeva elemente tinere, Karaka- 
șevici, Golubkova. Stephan, în
zestrate cu calități reale. Con
cursul ne-a prilejuit și consta
tarea, tristă, a valorii scăzute a 
jucătorilor noștri tineri, 
mai ales, maturi. Oază-n 
comportarea prestigioasă 
riei Alexandru și jocul 
etalat de Carmen Crișan, 
singurele noastre bucurii 
țite la Floreasca. Păcat că 
cu aceste două flori sperăm sâ 
facem primăvara la apropiatele 
europene. Constatările negative 
din comportamentul general ne 
duc la concluzia că pentru a re
aduce tenisul nostru de masă 
pe un drum ascendent, este ne
voie să reconsiderăm orientarea 
și modul de lucru cu jucătorii. 
2. Avantajată de regulamentul 
de joc, ofensiva se prezintă ca 
o tendință aproape generală. 
Randamentul în jocul pur ofen
siv este strict legat de grefarea

cunoștințelor tehnice pe un an
samblu dfe calități fizice și psi
hice cum ar fi : forța, viteza de 
deplasare și de lovire, puterea 
de concentrate pe parcurs lung 
și acceptarea firească a ideii 
riscurilor unor acțiuni totalitare 
în momentele decisive. Noutatea 
actuală o prezintă faptul că azi, 
într-o dispută ofensivă între dbi 
jucători cu un nivel superior de 
automatizare, siguranța în lo
vituri, puia acum cițiva ani, ractor 
hotârîtor în obținerea victoriei, 
a ajuns să fie subordonată plu
sului de incisivitate imprimat 
loviturilor. Și asemenea exem
ple se află la tot pasul. Un 
pronostic asupra comportării fe
telor noastre la europene este 
greu de făcut, înainte de a ne cu
noaște adversarii, în suita în 
care urmează să-i întîmpinăm. 
In tot cazul, pentru o compor
tare optimă, mai sînt necesare 
unele retușări, în special la 
Carmen crișan. Cu sau fără 
realizarea lor, închei și eu cu 
cuvintele lui Joao Saldanha, 
cate cometita astfel tragerea la 
sorți a Braziliei la campionatul 
mondial de fotbal din Mexic : 
„Poate că unii adversari ne vor 
părea neconvenabili, dar, e si
gur, că nici lor nu le va face 
plăcere să joace împotriva noa
stră !

Astăzi, pe pîrtia de la Sinaia

CONCURSUL INAUGURAL
AL SEZONULUI INTERN DE BOB
„CUPA JUDEȚULUI PRAHOVA

dar 
deșert,

doar

După o perioadă în care 
vremea a fost extrem de ca
pricioasă, împiedicînd inau
gurarea activității boberilor 
pe pîrtia de la Sinaia, iată 
că in ultimele zile timpul 
s-a stabilizat. Temperatura » 
coborît simțitor, nu a m<v 
nins, astfel că lucrările d“ 
finisare a pistei s-au desfă
șurat în condiții bune, iar bo 
berii au putut efectua an
trenamentele programate

Ca urmare, federația d“
specialitate și comisia de
schi-bob a județului Prahova 
au putut alcătui programul 
competițional din această

• Joi și vineri, campionatul 
național ® Maestrul emerit 
al sportului Ion Panțuru 

printre participant!
săptămînă. Astfel, concursul 
inaugural va avea loc chiar 
astăzi dimineață. Este Vorba 
de „Cupa județului Prahova" 
la care vor participa toate 
echipajele prezente la Sinaia. 
Cu acest prilej, va evolua ș> 
maestrul emerit al sportului

Ion Panțuru care, reprezen- 
tînd Clubul sportiv orășenesc 
Sinaia, va face echipaj cu 
coechipierii săi de la „euro
pene" și „mondiale" Nicolae 
Neagoe sau Dumitru Focșe- 
heanu După o zi de pauză, 
cele mai bune 12 echipaje 
clasate la competiția de marți 
își vor disputa campionatul 
național în patru manșe (jo> 
și vineri). Apoi, vor fi pro 
gramate alte concursuri tra 
diționale („Cupa Federației" 
„Cupa Carpați", „Cupa Bu 
cegi" etc.)., întrecerile se vor 
desfășura pe parcursul a 105*1 
m (8 viraje^

Echipajul Bențfhiu—Tătuță la un antrenament pe pîrtia 
din Sinaia.

Foto : I. MATEI - Sinaia
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\ancheta sportul | [)e ce există un decalaj
A

intre rezultatele echipei naționale
și valoarea formați ilor de club ?

MECIURI
Iată scurte relatări de la 

alte partide amicale dispu
tate duminică:

CRIȘUL ORADEA — VIC
TORIA CĂREI 6—0 (3—0).
Jocul a fost la discreția oră- 
denilor, care au dovedit o 
bună pregătire fizică, 
marcat: Ceaușu (min. 22), 
Arnoțchi (min. 24, 27) și Kun 
II (min. 72, 79 și 83). (I. Ghi- 
șa, coresp. principal).

Au

AMICALE
(1—1). Golurile au fost în
scrise de Ciocan II (3), Dine, 
Ciocan î, Moldovăn (din 11 
m), respectiv, Floroaie și 
Sandu. (Ion Toma, coresp.)

TEXTILA BOTOȘANI — 
DINAMO BACĂU (tineret- 
rezerve) 2—1 (2—0). Au mar
cat ! Mazga (min. 8), Lascăr 
(min. 43), respectiv, Sănău- 
cean (min. 60). (T. Ungu-
reanu, coresp.)

P. STEINBACH,
antrenor:

PREA PUTINI JUCĂTORI 
DE CLASĂ

zlsta nici cel mal mare fot
balist din lume, mai mult de 
trei etape la rînd. Situații ca 
acestea sînt însă mai greu de 
întîlnit în cluburile străine 
din țările care posedă un nu
măr suficient de jucători de 
o anumită clasă și — im
plicit — mai multe echipe de 
club cu echilibrul valoric a- 
sigurat.

Cu echipa noastră națională 
este însă cu totul altceva, 
pentru că, din fericire, toți 
componenții ei sînt jucători 
de certă valoare internaționa
lă, începînd cu Răducanu și 
terminînd cu Lucescu, după 
ordinea numerelor de pe tri
cou.

Nu putem alcătui, eventual, 
două echipe naționale de ace
eași valoare — ceea ce este 
încă trist — și în nici un caz 
o a treia, — dar acei pe ca- 
re-i avem reprezintă, într-ade- 
văr, un ,,team“ capabil să 

inspire respect, cum o 
și face de cîtăva vreme 
Pe stadioanele Europei. 

Stăruind puțin, la 
acest capitol, trebuie 
să arătăm că semne fa
vorabile s-au mai ivit în 
ultima vreme. Jucători

foarte tineri, de mare talent 
— craioveanul Popa, rapidis- 
tul Dumitru, Both din Satu 
Mare — de la „tineret" și „o- 
limpiei" au pătruns deja în 
lotul național. S-ar putea 
chiar ca Gil Mărdărescu

Cu riscul de a mă repeta, 
voi spune din nota că, în ge
neral, insuccesele echipelor 
noastre de club în competi
țiile europene (exeepție face 
Dinamo Bacău) nu au altă 
explicație decît sărăcia în 
jucători de veritabilă clasă.

Exemplul cel mai recent 
l-am avut în echipa Steaua 
care, pornind cu bune șanse 
teoretice, a pierdut la Bucu
rești calificarea în turul ur
mător al competiției „Cupa 
Cupelor11, deoarece a avut în 
teren, în acel meci, numai 
doi jucători de valoare conti
nentală, pe Sătmăreanu șl 
Suciu.

Rapid a capotat, în aceeași 
zi, din motive similare, așa 
cilîn și alții pățiseră în trecut.

S-a remarcat, desigur, că în 
asemenea corhpetiții adversa
rii noștri, chiar cînd nu vin 
eu cirie știe ce valori indivi
duale ieșite din comun, pre
zintă echipe mult mai eschi- 
li brațe decît ale noastre, cu 
o bună sudură între compar
timente, cu un număr mai 
mate de jucători apropiați 
valoric îhtre ei.

La noi, dimpotrivă, decala
jul este din acest punct de 
vedere evident și supărător, 
conâtituind urs adevărat fe
nomen al lipsei de ofnogehi- 
tate câ valoare în compohen- 
ța unei echipe.

De obicei, găsim într-o for
mație de club de a noastră 
trei categorii de fotbaliști :

.— un jucător-doi, cel mult 
trei, de valoare mai ridica
tă, adesea foarte buni, uneori 
chiar excepționali:

— cîțiva jucători de o me
diocritate mai mult sau mai 
puțin acceptabilă ;

— restul, submediocri.
Această compoziție etero

genă se reflectă — din păcate! 
— și în jocurile campionatu
lui intern, prin nivelul lor 
oscilant și plin de fluctuații, 
în funcție, în primul rînd, de 
comportarea celor mai buni. 
Dar acești „cei mai buni" nu 
vor fi mereu foarte buni — 
și uneori chiar nici măcar 
destui de buni — tocmai da
torită f 
sarcini 
joc. 
sarea 
amintit, 
sarcini
nente de joc nu le poate re-

ne mai ofere și alte surprize 
plăcute, pînă la plecarea Ar
gonauților noștri spre lina de 
aur mexicană, fiindcă, poate, 
timp ar mai fi.

Trebuie să mai adaug ceva, 
în completarea răspunsului la 
întrebarea-chestionar a an
chetei : în mod sigur, fotba
liștii noștri se mobilizează 
mult rhai bine pentru jocurile 
echipei naționale decît pentru 
acelea ale propriilor lor forma
ții de club (vezi jocurile echipei 
Dinămo după victoria națio
nalei asupra Portugaliei și du
pă calificare) ceea ce are, 
după mine, o singură expli
cație : noi nu am ajuns încă 
— desigur și datorită unei 
serii întregi de cauze obiec
tive, pe care nu le analizez 
aici — la stadiul ca jucătorii 
să se poată prezenta. în mod 
constant, în plenitudinea po
sibilităților și valorii lor, du
minică de duminică sau de 
două ori pe săptămînă într-o 
competiție „de cursă lungă'1 
cum este campionatul natio
nal.

Sînt, însă, convins că noua 
organizare, care asigură un 
plus de autonomie cluburilor, 
va putea conduce la o creștere 
sensibilă a valorii echipelor 
noastre de club, 
peste un an-doi, 
chetă a ziarului 
această temă să 
sită de obiect...

STĂNESCU,
antrenorul echipei

Steagul roșu

astfel încît, 
o nouă an- 
,(Sportul" pe 
devină lip-

MERGEM PE 0 CALE
ASCFNDTNTÂ

faptului că le revin 
suplimentare în 

pentru compen- 
decalajului valoric 

. Or. unor asemenea 
suplimentare perma-

la primul loc în seria respectivă
Echipa Șoimii Buzău, din 

campionatul diviziei C (se
ria a II-a, locul 2), se pregă
tește intens pentru retur, sub 
conducerea antrenorilor Dra- 
goș Cojocaru și Gh. Melnic. 
întîlnirile amicale au ca scop 
principal verificarea întregu
lui lot de jucători. în această 
perioadă au fost transferați 
Florea II (fost la Metalul 
Plopeni) și Mircea Popescu 
(fost la echipa de tineret a 
lui F.G. Argeș) și se duc tra
tative pentru Nichifor (de la 
Flacăra roșie București) și 
Dobrin (formația de tineret a 
Progresului București). Aceș
tia s-au adăugat „veteranilor11 
echipei : Gheorghiu, Ene, Ca- 
loianu, Bădescu, Cornea, Boc
șe, Zbranca, Moc, Simion, 
Muțiu, Chitu, Preda, Pașca și 
P ating.

Cu acest lot, destul de nu
meros, și cu jucători talen
tați, cei doi antrenori speră 
să termine campionatul pe

locul întîi în seria respectivă 
și să poată participa astfel la 
barajul pentru promovarea 
în divizia B.

Comportarea și rezultatele 
înregistrate de echipa națio
nală și de formațiile de club 
în competițiile ihtertlaționale 
oficiale ne-au arătat că e- 
xistă un asemenea decalaj. 
De ce ? Cauzele, după pă
rerea mea, sînt mai multe. 
Nu spun o noutate afir'rfiîhd 
că în echipa națională sînt 
selecționați cei mai buni și 
talentați jucători din îhtrea- 
ga țară, ceea ce constituie un 
factor important în alcătui
rea unei formații redutabile, 
capabilă să obțină perfor
manțe de prestigiu. Or, an
trenorul unei formații de 
Club nu are o asemenea po
sibilitate, el trebuie să des
copere talentele, să le pre
gătească uneori într-ti peri
oadă îndelungată ca să poa
tă forma o echipă de va
loare.

Rezultatele slabe ale unor 
echipe care au participat în 
competiții internaționale ofi
ciale au produs, pe bună 
dreptate, nemulțumiri în rîn- 
durile amatorilor de fotbal, 
ale tehnicienilor și chiar ale 
masei de jucători. S-a ajuns 
la această situație pentru că 
participarea nu a fost privi-

tă cu toată seriozitatea de 
cluburile în cauză și, deci, 
nu s-au luat măsurile cores
punzătoare pentru prevenirea 
acestor insuccese. Apoi, pe 
parcurs, mă refer în special 
la evoluția în competițiile 
interne, echipele respective 
au încercat să se feâbiliteze, 
să, recîștige simpatia supor
terilor. Exemplu pozitiv în 
acest sens este Rapidul, care 
în campionatul național a 
avut o comportare 
bună.

Părerea mea este 
dițiile viitoare ale competi
țiilor europene echipele de 
club vor avea o evoluție mai 
bună. Am această speranță 
deoarece tehnicienii români 
aplică cu mai multă eficien
ță noutățile din fotbalul 
mondial în pregătirea jucă
torilor. De altfel, 
timp, nu numai 
țională a realizat 
țe valoroase, ci 
natele olimpică și de juniori. 
De asemenea, calificarea di- 
namoviștilor 
sferturile de 
pei europene 
îndreptățește 
fotbalul din 
merge pe o cale bună, ascen
dentă.

în final, vreau să mă re
fer la un factor pe care-1 
consider determinant în ob
ținerea unor performanțe va
loroase : 
că mulți 
un lucru 
tivita tea 
trebuie să renunțe conștient 
la anumite plăceți, să 
pregătească continuu, 
muncească ore întregi 
stadion și să ducă o viață 
extra-sportivă exemplară. 
Numai în acest fel, un jitcă- 
tor poate face sport de per
formanță o perioadă mai în
delungată, numai în acest 
fel echipa din care face par
te va putea obține rezultate 
de prestigiu în confruntările 
ihtgfhațibfiâle oficiale.

Sînt convins eă pe zi ce 
trece ne vom afirma tot mai 
mult pe plan internațional și 
că la viitoarele campionate 
mondiale ne votn califică din 
nou în turneul final.

OLIMPIA ORADEA — 
U.T.A. 1—2 (1—0). Terenul
desfundat a supus pe jucă
tori la eforturi. In prima 
repriză, gazdele au dominat, 
iar după pauză oaspeții ah 
avut inițiativa. Autorii golu
rilor : Sacaci III (min. 44) 
pentru Olltnpiă, F. Dumitres
cu (min. 67) și Axente (min. 
77). (G. Ilie, coresp.)

■ MEDICINA TG. MU
REȘ — FABRICA DE ZA- 
HAR 4—1 (1—1).

■ TRACTORUL BRAȘOV
— TORPEDO ZĂRNEȘTI 5—2 
(4-0).

■ CARPAȚI BRAȘOV —
C.F.R. SIGHIȘOARA 3—0 
(2-0).

destul de

că în e-

în ultimul 
echipa na- 
performan- 
și selecțio-

băcăuani în 
finală ale Cu- 
a tîrgurilor ne 
să credem că 
țara noastră

JUCĂTORII. Cred 
dintre ei nu înțeleg 
esențial pentru ac- 
lor fotbalistică : că

se 
să 
pe

Desene de AL. CLENCIU

AL DOILEA ADVERSAR
AL UNIVERSITĂȚII CRAIOVA: PARTIZAN TIRANA

Studenții cradovesni își cu
nosc acum ambii parteneri 
din eeriă lor a „Cupei Bal
canice** c federația albaneză 
a comunicat numele repre
zentantei «ale, care va fi Par
tizan Tirana. Urmează acum 
ca în urma tratativelor din
tre Univ. Craiova, Partizan 
Tirana și Sloboda Tuzla (Iu-

goslavia) să Se stabilească 
datele meciurilor tut-retur 
dintre ele.

De asemenea, federația al
baneză a confirmat secreta
riatului permanent al „Cupei 
Balcanice11, de la București, 
participarea echipei naționale 
de tineret la „Gupa Balca
nică 1970“ (în Bulgaria).

SECVENȚE CRAIOVENE

LA RM. VÎLCEA
SE PUN BAZELE

UNEI NOI ECHIPE

OȚELUL GALAȚI — PO
LITEHNICA GALAȚI 3—2 
(1—0). Joc plăcut, de un ni
vel tehnic 
înscris : 
(autogol) 
tescu și 
tehnica.

satisfăcător. Au 
Adam (2) și Pac 
pentru Oțelul, Bo- 
Bucur pentru Poli- 

(T. Siriopol, coresp.)

REȘIȚA — META- 
TR. SEVERIN 1—1 
Partida a constituit

■ CARPAȚI SINAIA — 
CARAIMANUL BUȘTENI 
0—2 (0—0).

BAZIL MARIAN antrenor
C.S.M.

LUL 
(1-1). 
un bun prilej de verificare 
a potențialului celor două 
echipe. Golurile au fost rea
lizate de Copăceanu (min. 
77) pentru C.S.M. și Constan
tin (min. 75) pentru Metalul. 
(I. Plăvițiu, coresp.)

OLTUL SF. GHEORGHE — 
METROM BRAȘOV 0—0. 
Gazdele au susținut primul 
lor meci din cadrul pregă
tirilor pentru retur. Echipe
le au rămas datoare la ca
pitolul tehnică și tactică. 
(G. Briotă, coresp.)

VITROMETAN MEDIAȘ — 
Independența sibiu 3—1 
(3—1). Autorii golurilor : Ca- 
îlăttHi (fflin. 10), Togan (min. 
25), Munteanu (min. 40), res
pectiv, Văcaru (min. 75). 
(Z. Rîșnoveanu, coresp.)

C.F.R. FAȘCANl — PENI
CILINA IAȘI 1—1 (0—1).
Antrenării au folosit o serie 
de jucători noi. Scorul a fost 
deschis de oaspeți, prin Ciulu 
(min. 38), iar gazdele au ega
lat prin Cosma (min. 90 din 
11 m). (G. Enea, coresp.).

GLORIA BISTRIȚA —
FORi'STA NĂSĂUD 6—2

AZI, IA SIBIU• ••

seriei secunde a di-
C.S.M. Sibiu, sus-

Liderul 
viziei B, 
ține azi, pe stadionul Voința, 
un nou joc de verificare. Si- 
bienii vor primi replica echi
pei Steagul roșu Brașov.

SI MIINE EA IIESIEAJ J J

Echipa locală, C.S.M., va 
disputa un meci amical in
ternațional în compania for
mației M.A.V. Budapesta

la F.C. Argeș
(tineret-rezerve)

In vederea asigurării unei 
pregătiri corespunzătoare a 
echipei de tineret-rezerve a 
iuj F.C. Argeș, consiliul clu
bului a apelat la serviciile 
cunoscutului antrenor Bazil 
Marian, care a acceptat o- 
ferta. în acest fel, de la 1 
februarie, antrenamentele e- 
chipei de tineret-rezerve F.C. 
Argeș se desfășoară sub con
ducerea lui Bazil Marian.

ILIE FEȚEANU, 
coresp. principal

F.C. Argeș

învinsă in Congo
fotbal F.C. Ar-Echipa de 

geș, aflată în turneu în Con
go, a susținut o nouă partidă 
amicală, la Kinshasa, în com
pania formației locale V. 
Club. Gazdele au cîștigat a- 
cest meci cu scorul de 
(1—1). Golurile au fost 
cate de Cîrciumărescu 
16) pentru F.C. Argeș,

3—1 
mar- 
(miti. 

____  „ Ma- 
vuba (min. 22 din 11 m), Le
mos (min. 83) și Didi (min. 
87) pentru V. Club.

PETROLUL VIDELE
ARE UN NOU ANTRENOR

Formația Petrolul Videle, 
campionatul divi2iei C, 
început pregătirile pen- 

tetttr cu un nou antre-

din 
și-a 
trtl 
nor. Conducerea asociației a 
rehtihțat 13 serviciile lui C. 
Rugiubei și în locul acestuia 
l-a angajat pe antrenorul 
Vasile Naciu.

• Toți jucătorii de la Uni
versitatea Craiova se pregă
tesc intens pentru reluarea 
campionatului. DA la antre
namente și de la meciurile a- 
micale lipsește Deselnicu. Mo
tivul: după cum sîntem in
formați, a tabucnit un nou 
conflict între acest jucător și 
antrenorul Coidum. Antre
norul cere suspendarea iui 
Deselnicu șl nu mai permite

acestuia să participe la an
trenamente. Urmează ca sec
ția de fotbal a clifbului să ia 
o hotărîre.

• Neagu, jucătorul Univer
sității, este nerestabilit. Pen
tru vindecarea sa completă 
este necesar ca el să urmeze 
un tratament de circa 12 zile 
la Băile Herculane sau la 
Govora.

O știre publicată în zia
rul nostru cu două săptămîni 
în urmă anunța că fotbaliștii 
de la Chimia Rm. Vîlcea au 
început pregătirile pentru 
retur... fără antrenor. Dată 
fiind situația precară în cla
sament a acestei echipe, 
ne-am hotărît să cercetăm, 
la fața locului, cauzele de
gringoladei acestei echipe, 
cîndva fruntașă în divizia 
secundă.

întîmplarea a făcut ca în 
aceeași zi cu noi să sosească 
și noul antrenor. Este vorba 
de craioveanul GH. SCAlEȘ- 
TEANU (antrenor de catego
ria I !) fostul portar și an
trenor al lui F. C. Craiova 
și, mai tirziu, al Științei 
Craiova, creatorul echipei de 
tineret-rezerve a clubului 
universitar craiovean, cu care 
antrenorul C. Oțet a reușit 
să aducă anul trecut primul 
titlu în Bănie.

Am urmărit împreună cele 
trei antrenamente din acea 
zi, conduse de prof. N. Di
nescu. Primul (7,45—8,30) — 
de înviorare, al doilea (10— 
13) — cros (30 km !) și exer
ciții de forță cu haltere și, 
în sfîrșit, al treilea (după- 
amiază) — un joc-școală de 
90 de minute (pe teren nor
mal, dar cu echipe de 6 ju
cători !). Și acest program 

A

s-a desfășurat zilnic in pe
rioada 21 ianuarie—5 fe
bruarie !

„Poate vă surprinde duri
tatea programului de pregă
tire — ne spune prof. N. 
Dinescu, vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Vîlcea — dar să 
știți că băieții rezistă... și se 
simt bine. Toată lumea știe că 
numai astfel vom putea evi
ta... divizia C. De altfel, dacă 
se asigura in vară o pregă
tire fizică așa cum trebuia, 
azi n-am mai avea „coșma
rul retrogradării". Dar, pe 
Aurică Teodorcscu, fostul an
trenor, l-a interesat 
obținerea unor 
mai mari după 
părăsit fără să 
măcar**.

După-amiază, 
din localitate (mai 
un patinoar) un 
mare atracție, în cadrul unui 
campionat intern organizat 
de prof. N. Dinescu, care a 
împărțit lotul în 3 echipe de 
6 jucători. La sfîrșitul me
ciului urmează un mic „su
pliment" : escaladarea în 
fugă a... 300

Peste două 
nim din nou 
data aceasta 
unde aveau 
partidă de verificare cu Me
talul Hunedoara. Ne sur-

numai 
venituri cît 

ne-a 
anunțe

care
ne

pe terenul 
degrabă 

meci de

escaladarea 
de trepte !

zile ne Întîl- 
cu vîlcenii, de 

la ei acasă, 
de susținut o

CUPON DE CONCURS
Numele fi prenumele ................................  •

COOPERATIVA „DESERVIREA11 BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ PRIN METODE RAPIDE Șl EFICACE

MEDITAȚII

W ■■■
Adresa i

DESEN TEHNIC - INDUSTRIAL SI DE CONSTRUCȚII
Costul unei ore este de 5 lei.

Cooperativa garantează calitatea predărilor, lecțiile 
fiind susținute do specialiști cu înaltă pregătire profesio
nală și îndelungată experiență.

înscrieri și informații zilnic între orele 10—17,30 în str. 
Filiti nr. 10, telefon 135469.

(3493)

I. CE ECHIPE VOR OBJINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim i din fiecare grupa 
se califică primele DOUA CLASATE)?

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL î

Chimia Rm. Vîlcea, la Voineasa pentru „ozonificare"

MW

efort 
care, 
nici- 

de tnult într-un 
cînd jucau la 
respectiv, Jiul ! 

ei, Straț (fratele 
și, un junior,

prinde capacitatea de 
a lui Chivu și Mihai, 
probabil, n-au alergat 
odată atît 
meci. Nici 
U.T.A. și, 
Alături de 
rapidistului)
Crăciun, se bat pentru fie
care minge. Tifirel, Sirbu și 
I. Ionescu iau cîteva acțiuni 
pe cont propriu, dovedind 
că... au stofă. Se joacă in
tr-adevăr intr-un 
drăcit (deși terenul e acope
rit cu un strat gros de ză
padă), dar dezlînat, la întim- 
plare. fără nici o concepție tactică. ■ -- - -■ - 
echipă,

— O 
cru la 
spunem 
Scăieșteanu.

— Știu că sarcina mea nu-i 
deloc ușoară. O echipă nu se 
face cît ai bate din palme. 
Am fost informat că unii 
jucători sînt certați cu viața 
sportivă. Le-am atras aten
ția, încă din prima zi, că nu 
voi admite nici o abatere, 

insă, jucătorul 
care se cre-

fi- 
14. 
ju- 
de- 
fiu,

ritm în-

Sînt 11 jucători, nu o

să aveți mult de lu- 
această echipă — îi 

antrefioriilui Gh.

Chiar ieri, 
Gheorghe - 
dea de neînlocuit — a in- 
tîrziat la un pahar de vin 
pînă spre miezul nopții. 
Astăzi, conducerea secției a 
hotăriț scoaterea lui din Iot. 
E păcat ca energia fizică — 
excelentă de altfel — reali
zată sub conducerea prof. 
N. Dinescu să fie risipită in 
două-trei zile, mai bine 
nopți. Sînt adeptul unui 
modern, ofensiv, purtat 
mare viteză, care supune 
cătorii unor eforturi deose
bite. Cine nu va înțelege că 
fotbalul 
anumite 
exclude

— Ce 
pentru retur ?

— Știți proverbul cu mă
năstirea și ciuperca. Ce-și poa-

zis 
joc 
în 

ju-

de performanță cere 
sacrificii se va auto- 
din formație.
obiectiv v-ați propus

RUGIUBEI SUSPENDAT
Biroul secției de fotbal a 

clubului Dinamo Bacău a luat 
în discuție comportarea jucă- 
tobului Rugiubei, care în ul
timul timp a dus o viață 
nesportivă și a lipsit nemoti
vat de la antrenamente. El a 
fost sancționat cu scoaterea 
din lot pe timp de uh an. 
Hotărîrea va fi trimisă spre 
ratificare Federației române 
de fotbal.

De menționat că, pînă la 
această dată, Rugiubei a mai 
fost sancționat cu 11 mustrări 
și două scoateri temporare 
din lot.
ILIE IANCU, coresp. principal

Antrenamente intense

de o lună, 
și-a început 
conducerea

Fronea. 
fostul

te propune o echipă clasată 
pe locul 15 la sfîrșitul turu
lui decît „prinderea" în 
nai, cel puțin a locului 
Dacă voi fi sprijinit de 
cători — în fond de ei 
pinde totul — sincer să
nu mi se pare un lucru prea 
greu. Vreau, însă, să creez 
la Rm. Vîlcea — unde sînt 
hotărît să-mi închei cariera 
de antrenor — o echipă care, 
peste 3—4 ani, să le aducă 
suporterilor... „frigurile pro
movării".

— Succes !
Dan VLAD

De mai bine 
Prahova Ploiești 
pregătirile sub 
antrenorului Alex. 
în acest campionat,
petrolist și-a propus să ob
țină cu echipa sa unul din 
primele șase locuri. Lotul e- 
chipei este format din urmă
torii jucători: Hovîrneanu, 
Constantin, Bucur, Toma, Ro
man, Andreescu, Colcer. Mo- 
roianu, Ciobanii, Tănase, 
Teacă, Călinescu și Ghiță, 
cărora li se vor alătura junio
rii Florea și Albu.

ALBU FLORIAN — coresp.

LOTO
SAPTAMINAL

De vineri 
intrat în

6

PRONOSPORT
LA LOTO, AUTOTURISME, EXCURSII PESTE 
HOTARE Și PREMII IN BANI

februarie a.c. 
vigoare NOUA 

la LOTO, care 
și în continuare

a 
FORMULĂ 
se va aplica 
la toate tragerile săptămî- 
nale.

Și la tragerea din această 
săptămînă, Ca și la cele ur
mătoare, puteti obține auto
turisme DACIA 1100, MOSK- 
VICI 408, SKODA 1000 M.B. 
la alegerea participantului, 
excursii în U.R.S.S. pe itine
rarul București — Kiev **- 
Soci (durata circa 15 zile), 
dintre care 12 zile în stațiu
nea climaterică Soci, și ex
cursii în CUBA cu avionul 
(circa 14 zile).

In continuare se mai atri
buie premii în numerar de 
valoare variabilă și premii 
fixe în bani.

Fondul de premii realizat 
la tragerea LOTO de vineri 
6 februarie 1970, a atins su
ma de 1.800.922 lei la am
bele extrageri, demonstrînd 
interesul participanților pen-

tru NOUA 
oferă mari

FORMULĂ care 
avantaje.
este ULTIMA 21 
mai puteți pro- 

con-

• Astăzi 
în care vă 
cura biletele pentru 
cursul Pronoexpres de 
miercuri 11 februarie 1970, 
a cărui tragere va avea loc 
la București în sala Clubului 
Sindicatelor I.T.B. din calea 
Dudești nr. 169. Tragerea va 
fi radiodifuzată. Intrarea li
beră.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 6 DIN 

4 FEBRUARIE 1970 :

Extragerea I: Categ. I : 
variante a 44.907 lei;
II- a : 179,5 a 751 lei ;
III- a : 3933,7 a 34 lei.

3 
a 
a

Extragerea a II-a î Categ. A : 
4 variante a 28.800 lei;
Categ. B. : 251,5 a 458 lei;
Categ. C.: 4511,9 a 2fl lei,
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LA MOSCOVA
MOSCOVA, 9. — Echipa 

de box a S.U.A. a sosit ia
Moscova în vederea unor în- 
tîlniri amicale pe care 'le va 
susține cu pugiliștii sovietici. 
La sosire, boxerii americani 
au fost întîmpinați de repre
zentanți ai Federației unio
nale și de un grup de foști 
campioni sovietici, printre

Un succes remarcabil 
al șahistelor noastre
Alexandra Nicolau și Margareta Teodorei tu au ocupat locuri fruntașe la Beverwijk

Intre competițiile de șah cu 
faimă mondială, tradiționalele 
turnee de la Beverwijk ocu
pă un loc de frunte. în fie
care an, în ianuarie, în acest 
mic orășel olandez se adună 
elita șahului. In peste două
zeci de turnee pot fi văzuți 
în fața tablelor de șah mari 
maeștri și maeștri din toate 
țările lumii. Paralel cu tur
neele masculine se dispută și 
cîteva concursuri feminine 
de asemenea cu o participare 
de prim rang:

Și anul acesta, pe linia 
prezenței permanente la a- 
ceastă deosebit de importantă 
întrecere șahistă, țara noastră 
a fost reprezentată la turnee
le de la Beverwijk, prin mae
strul internațional D. Drimer, 
care a jucat în turneul mas
culin B, campioana republi
cană Margareta Teodorescu, 
care a jucat în primul turneu 
feminin și maestra emerită 
Alexandra Nicolau, care a 
fost invitată la turneul mas
culin C (al cărui cîștigătbr 
obține dreptul de a juca in 
anul următor în turneul B).

Rezultatele obținute de re
prezentanții noștri în turnee
le de anul acesta ne-au pri
lejuit o deosebită satisfacție. 
Dacă D. Drimer, într-o com
panie puternică, a obținut un 
rezultat modest (locul 8 din 
16 participanți), în schimb

MONEA: 
CĂLĂTORIE FULGER 
SI VICTORIE NETĂ

După cum se știe, boxe
rul Ion Monea însoțit de 
antrenorul Titi Dumitres
cu, a fost invitat să sus
țină un meci în Danemarca. 
La înapoiere, l-am abordat 
cu clasica întrebare: cum 
a fost ?

— Am fost, am învins, 
am plecat! Joi la ora H 
am sosit la Copenhaga. La 
aterizare, am fost întîm
pinați de reprezentanți ai 
federației de specialitate 
care, foarte amabili, m-au 
invitat la... cîntar. Bine, 
am spus dar pînă sîmbătă 
mai este timp (din țară 
știam că voi boxa sîmbă
tă); organizatorii ne-au a- 
nunțat însă că meciul se 
va disputa joi seara. Ni 
s-a spus că gala este pro
gramată, că toate biletele 
au fost vîndute, așa că am 
plecat imediat la cîntar 
și apoi la hotel, unde am 
mai prins cîteva clipe de 
răgaz. Seara, l-am avut ca 
adversar pe Jensen, meda
liat cu bronz la C.E. de 
la București. . Am făcut, 
cred, o partidă bună (a- 
plauzele și aprecierile an
trenorului stau mărturie), 
iar după ce l-am expediat 
la podea, am obținut o 
clară victorie la puncte. 
Asta a fost tot. A doua zi, 
în avion și apoi iarăși 
printre cei dragi.

Hotelurile „Dunărea" (stingă) și „Galați", unde vor locui 
sportivii, oficialii și ziariștii participanți la grupa O a cam
pionatului mondial de hochei Foto : C. SATMART

CAMPIONATELE MONDIALE
(Urmare din pag. 1)

în timpul trecerii sale prin 
București, dl. ANTOINE 
FAURE, vicepreședintele Fe
derației franceze de sporturi 
pe gheață, conducătorul dele
gației, a avut amabilitatea să 
ne .încredințeze o scurtă de
clarație :

„Mă voi abține de la orice 
pronostic. Echipa noastră este 
animată de ambiții, dar nu 
mă îndoiesc că și celelalte 
doresc să obțină un rezultat cit 
mai bun. Prin simpla lectură 
a rezultatelor înregistrate in 
partidele de pregătire, apre

care Valeri Fopencenko și 
Boris Lagutin. Antrenorii e- 
chipei americana le-au decla
rat reporterilor că speră să 
ofere un spectacol frumos pu
blicului sovietic. Primul meci 
va avea loc la Moscova, la 
11 februarie, iar cel de-al 
doilea la Minsk, la 14 fe
bruarie.

ALEXANDRA NICOLAU
cele două jucătoare au avut 
o comportare excelentă, ele 
clasîndu-se fiecare pe locul 
II în concursurile respective. 
Margareta Teodorescu, în 
concursul feminin, a demon
strat că se situează la nivelul 
celor mai bune șahiste, fiind 
întrecută doar de campioana 
URSS, Nana Alexandria. In 
concursul masculin, Alexan
dra Nicolau a făcut senzație, 
clasîndu-se pe locurile 2—3 
(după maestrul polonez Wit
kowski) fără să piardă nici o 
partidă, la egalitate cu cam
pionul Elveției, A. Lombard 
(pe care l-a învins într-o par
tidă bună, în ultima rundă) 
și înaintea unor jucători cu 
reputație internațională ca 
Durao (campionul Portugaliei) 
maestrul Fuceak (Iugoslavia), 
Hansen (Danemarca). Este un 
mare succes care a făcut o 
deosebită impresie în lumea 
internațională a șahului.

Trimisul nostru special la C. E. de patinaj artistic, OVIDIU IOANIȚIOAIA, transmite :

PRIMELE HfflfCIII DUPĂ MAREA INTIM
LENINGRAD. 9 (prin tele

fon). Acesta a fost întotdeauna 
paradoxul marilor competiții 
sportive : în clipa în care în
trecerea propriu-zisă își gă
sește punctul final, stlngînd de
finitiv tumultul de pe stadion 
sau din sală, se declanșează 
comentariile cele mai diverse, 
cu o vitalitate neașteptată, din 
toate ipostazele, de la specta
torul indiferent (dacă poate 
exista așa ceva !), pînă la su
porter, antrenor sari gazetar.

în această primă corespon
dență realizată de la Lenin
grad post-factum. a doua zi 
după decernarea ultimelor me
dalii ale ediției 1970, am invitat 
la cuvînt cîțiva reprezentanți 
ai presei sportive, prezenți în 
repetate rînduri la marile con
fruntări internaționale ale pa
tinajului artistic, specialiști re
cunoscu  ti>
CESTMIR SMUTY : „La perechi, 

regres față de Garmisch 
Parfenkirchen"
Aprecieri pe marginea pro

bei de perechi ne-a făcut tri
misul special al Agenției ceho
slovace de presă C.T.K. — pra- 
ghezul Cestmir Smuty : „La 
perechi, aceste campionate mi 
s-au părut în regres față de 
cele de Ia Garmisch Partenkir- 
chen. Cuplul campion. Kodnina- 
Ulanov. a fost din nou cel

ciez că pentru primul loc vor 
lupta, în principal, formațiile 
Austriei, Ungariei și Italiei. 
In sport însă, și în hochei cu 
precădere, surprizele nu sînt 
excluse".

Antrenorul echipei, PETE 
LALIBERTE, ne-a prezentat 
echipa care va evolua la Ga
lați : Sozzi și Rouz (portari}, 
Blanchard, Vuilly, Gentina, 
Tartarin, Sawyerr (fundași), 
Faucomprez, Guryca, Lang, 
Vassieuz, Eymaro, Smaniotto, 
Pourtanel, Liberman, Grando 
(înaintași), Galland, Franche- 
terre (rezerve).

WiRKOLAî 107 Șl 109 m
OSLO, 9 (Agerpres). — Cu

noscutul campion norvegian 
Bjoern Wirkola a cîștigat 
concursul de sărituri cu schiu- 
rile de Ia Oslo. Cele mai 
bune sărituri ale sale au mă
surat 107 și 109 m.

MARGARETA TEODORESCU

mai bun. cel mai echilibrat, 
cel mai tehnic, dar parcă n-a 
mai avut strălucirea de anul 
trecut. In rest, toate celelalte 
perechi — chiar și tandemul 
leningrădean Smirnova - Șurai- 
kin pe care alții îl laudă atît — 
și-au bazat exercițiile numai 
De ritm si elan“.
FRITZY TAUBER : „Proba femi

nină, sub semnul reconfir
mărilor".
Cîteva cuvinte pe marginea 

'□robei fetelor ne-a oferit, cu 
amabilitate, d-na Fritzy Tau
ber, reporter sportiv al Radio- 
televiziunii austriece. Domnia- 
sa ne-a declarat : „Nimic des
pre Gaby Seyfert pentru că 
cămine... die grosse Gaby, 
adică cea mai bună patinatoa
re amatoare la ora actuală ! 
Compatrioata mea Trixi Schu- 
ha a pierdut, pe merit, locul 1, 
pe care-1 deținea după «impuse». 
Par înțeleg durerea ei, căci ea 
a prezentat aici poate cel mai 
reușit program de exerciții li
bere pe care l-a executat vreo
dată. Aș vrea să nu fiu mali
țioasă. dar nu pot spune lu
cruri deosebite despre Almassy: 
am impresia că răstimpul pe
trecut la Richmond, cu antre
norul Gerschwiller, nu și-a 
arătat roadele. Poate la Lju
bljana.

După cum se vede, lotul 
a fost sensibil remaniat în 
comparație cu acela care a 
apărat culorile Franței în 
grupa secundă a turneului 
olimpic de la Grenoble.

In ziua de 12 februarie este 
așteptat să sosească și arbi
trul francez Pianfetti, care va 
conduce jocuri în cadrul gru
pei C.

PREGĂTIRI LA GALAȚI
Corespondentul nostru T. Sl- 

RIOPOL ne transmite că în 
orașul de pe Dunăre tempe
ratura hocheiului este gata să 
ajungă la punctul de fierbere.

Complet renovate, hotelurile 
„Dunărea11 și „Galați" își aș
teaptă oaspeții. Afișe multi
colore, panouri, reclame lu
minoase indică o singură di
recție : SPRE PATINOARUL 

DE HOCHEI
ARTIFICIAL. Gălățenii au 
făcut, se pare, o pasiune ful
gerătoare pentru hochei și nu 
este lipsit de interes amă
nuntul că aici a și luat ființă 
un centru de inițiere pentru 
copii. Ne exprimăm speran
ța că micii jucători vor găsi 
înțelegerea organizatorilor și 
vor căpăta posibilitatea de a 
urmări gratuit întrecerile gru
pei C.

De două zile se află in lo
calitate lotul de juniori al 
României care, astăzi și mîi- 
ne, va compare în calitate de 
sparing-partener al echipei

SCHRANZ POARTA SPERANȚELE AUSTRIECILOR 
DUPĂ PRIMA MANȘĂ LA „URIAS“

9 9
Luni, la Val Gardena, C. M. 

de schi au continuat cu prima 
manșă a probei masculine de 
slalom uriaș, pe o pistă de 
1490 m lungime, cu 472 m di
ferență de nivel și 68 de porți, 
al cărei dificil traseu a fost 
desenat de antrenorul elveție
nilor, Georg Grfinenfelder. Iată 
clasamentul acestei prime man
șe : 1. Karl Schranz (Austria) 
2:15,15 ; 2. Werner Bleiner
(Austria) 2:15,45 ; 3. Dumeng 
Giovanoli (Elveția) 2:16,11 ; 4. 
Jean-Noel Augert (Franța) 
2:16,75 ; 5. Jakob Tischhauser 
(Elveția) 2:16,83 ; 6. Max Rie
ger (R. F. a Germaniei) 2:16,91; 
7. Edmund Bruggmann (Elve
ția) 2:17,25 ; 8. Kurt Scbnider 
(Elveția) 2:17,29 ; 9. Andrzej
Bachleda (Polonia) 2:17,40 ; 10. 
Heini Messner (Austria) 2:17,46;
11. Alain Penz (Franța) 2:17,58:
12. Sepp Heckemiller (R. F. a
Germaniei) 2:17,95 ; 13. Patrick 
Russel (Franța) 2:17,99 ; 14.
Christian Neureuther (R. F. a 
Germaniei) 2:18,02 ; 15. David 
Zwillieg (Austria) 2:18.52 ; 16. 
Henri Duvillard (Franța) 
2:18,62. Oricare din acești 16 
schiori poate încă aspira la o 
medalie.

Unul din marii favoriți, ita
lianul Gustavo Thoeni, a că-

„Cupei Mondiale", după dispu
tarea slalomului special din 
cadrul C. M. (cîștigat de J.-N. 
Augert), conduc Russel și 
Thoeni cu cîte 140 p, urmați 
de Schranz — 123 p, Giovanoli

zut și a pierdut practic orice
șansă.

Românii au ocupat următoa-
rele locuri : Dan Cristea 52 în
2:26.19, Gheorghe Vulpe 67 în
2:30,20 și Virgil Brenci 88 în
2:42,38.

în clasamentul masculin al

— 116 p etc. în cel pe națiuni, & 
francezii au acumulat 1 306 p. 
fiind urmați de austrieci — 
598 p, de americani — 446 p 
etc.

TREI LIDERI IN TURNEUL 
DE SAH DE LA MALAGA

în runda a 5-a a turneului 
de șah de la Malaga, marele 
maestru american Benkb l-a 
învins pe Cordovil (Portuga
lia).' Kurajița a cîștigat la 
Lehmann, iar Toran la Torre. 
S-au încheiat remiză parti
dele Tatai — Pomar și Bel
lon — Rossolimo. In clasa
ment conduc Bellon (Spania), 
Benko (S.U.A.) și Kurajița 
(Iugoslavia) cu cîte 4 p.

JANOS SZONYI : „Dansul a 
mai înviorat atmosfera"
Proba de dans ne-a fost co

mentată de cel mai popular 
crainic sportiv al Televiziunii 
budapestane, Janos Szonyi : 
„Prin trecerea Ia profesionism 
a celebrului cuplu englez Tow- 
ler - Ford se aștepta ca proba 
de dans să nu spună mai ni
mic. N-a fost însă așa. Cel 
puțin perechile sovietice Pa
homova - Gorșkov, Voitiuk - Ji- 
galin și Jarkova - Karpanosov 
au demonstrat o înaltă clasă. 
WOLFGANG JUCKEL : „Și

totuși, Nepela n-a fost în 
formă"
Pentru a caracteriza evoluția 

băieților, are cbvîntul confra
tele vest-german Wofgang Ju- 
ckel de la „Bild Zeitung" : „Nu 
mi-a plăcut Nepela. Mi s-a pă
rut mult mai neinspirat, mai 
obosit decit anul trecut. Cit 
despre Pera, el nu este, după 
părerea mea, un mare patina
tor și nu va fi niciodată cam
pion al Europei. In schimb, 
m-au cucerit sovieticii Ovcini- 
kov și Volkov, precum și en
glezul Oundjian — excelent în 
figurile libere. Al lor este viito
rul, al patinatorilor cu tehni
că și imaginație. Și mai este 
un nume la care trebuie să 
fim atenți : micuțul Jan Hoff
mann din K.D.G.".

Franței. Antrenorul Laliberte 
deplîngea faptul că formația 
sa nu a avut posibilitatea sa 
susțină un număr de jocuri 
de antrenament așa cum ar 
fi dorit-o el. Prilejul i se o- 
feră acum.

Biletele au fost puse în 
vînzare luni dimineață și a- 
fluența de la case ne face să 
întrevedem că tribunele se 
vor dovedi neîncăpătoare. Pa
tinoarul artificial din Galați 
are o capacitate de 3500 de 
locuri.

RITM SUSȚINUT 
LA BUCUREȘTI

Patinoarul artificial din Ca
pitală se apropie cu fiecare 
zi de imaginea elegantă din 
macheta sa, „văzută" încă în 
luna august a anului trecut. 
Lucrările interioare înaintea
ză. Pînza de brezent care a- 
coperă fațada ne va. dezvălui, 
în scurt timp, intrarea din 
sticlă și cărămidă aparentă. a 
halei.

Am avut prilejul, astfel, să 
transmitem vești bune iotului 
nostru reprezentativ care se 
pregătește la Kladno, în Ce
hoslovacia : „BĂIEȚI, VEȚI 
PUTEA PATINA SI LA 
BUCUREȘTI ÎNAINTEA ÎN
CEPERII CAMPIONATULUI 
MONDIAL";

în acest timp, echipa Ro
mâniei își efectuează cu 
strictețe programul propus. 
Astăzi este prevăzut un joc 
de verificare în compania se
lecționatei de juniori Kladno, 
iar . joi o partidă grea cu for
mația orașului, care evoluează

Karl Schranz joacă la Val Gardena ultima carte... afară 
de cazul că, totuși, cumva... Telefoto A. P. - AGERPRES

• Echipa U.R.S.S. a învins pe Spartak Trnava
• Alte meciuri amicale • Campionatele în Portu

galia, Grecia și Belgia
• Echipa U.R.S.S. a întîl- 

nit în turneul de la Caracas 
formația cehoslovacă Spartak 
Trnava pe care a învins-o cu 
3—2 (2—1), prin golurile mar
cate de Kaplicinîi, Gherșko- 
vici și Dobias (autogol).

• La Plevna, Legia Var
șovia a întrecut cu 3—0 (3—0) 
formația locală Spartak.

• La Madrid, Atletico și 
Slovan Bratislava au termi
nat la egalitate : 1—T (1—0). 
Golul gazdelor a fost înscris 
de Luis (min. 41), iar cel al 
oaspeților de Jokl (min. 74).

• Selecționata Ghanei a 
învins cu scorul de 2—0

Sevilla, Acostes, șutează la poarta marocană (Fază din meciul
Telefotoi A. P.—AGERPRES

Atacantul central de la F. C. 
F. C. Sevilla — Maroc 2—0) 
(2—0) reprezentativa Congo 
(Kinshasa).

CAMPIONATE
PORTUGALIA. în etapa a 

18-a, Sporting Lisabona a în
vins cu 1—0 pe F.C. Porto, 
iar Benfica a pierdut în de- 

în prima ligă a campionatului 
cehoslovac, ocupînd în prezent 
locul V.

Aflăm de Ia dr. VIRGIL IG
NAT că starea de sănătate a 
echipei este bună, Pană și 
Biro sînt perfect refăcuți, așa 
cil liniile de atac ale forma
ției noastre sînt din nou com
plete.

Vom reveni cu amănunte.
BULETINUL SOSIRILOR

Miroslav Subrt, vicepreșe
dinte al L.I.H.G., este așteptat 
la 11 februarie, urmînd să 
plece imediat la Galați unde 
va conduce a doua zi ședința 
de instruire a arbitrilor. în 
aceeași zi va veni la Bucu
rești echipa Austriei.

La 12 februarie sosesc for
mațiile Ungariei, Danemarcei, 
Olandei, Italiei și Belgiei, ul
tima — însoțită de arbitrul 
De Paepe, acreditat la Ga
lați.

Echipa Iugoslaviei s-a a- 
nunțat pentru 20 februarie, 
solicitînd trei ore de antre
nament pe zi, o oră și jumă
tate, dimineața, o oră și ju
mătate după amiază. Tot la 
20 februarie sosește dl Sa- 
betzki, reprezentantul echipei 
R.F.G., membru al directo
ratului grupei B de la Bucu
rești.

ACREDITĂRI

De la Biroul de presă ni 
se face cunoscut că pînă1 la 
această ora s-a primit acre
ditarea a 155 de ziariști: 50 
pentru jocurile grupei C de 
la Galați și 105 pentru grupa 
B de la București. 

plasare cu 0—1 în fața echi
pei CUF. Alte rezultate: 
Barreirense — Braga 5—1 ; 
Varzim — Boavista 4—1 ; Se- 
tubal — Unio Tomar 2—1 ; 
Guimaraes — Academica 4—0; 
Belenenses — Leixoes 1-—0. 
Pe primul loc în clasament 
jse află Sporting cu 32 p, ur
mată de Setubal — 24 p, 
Benfica — 23 p (un joc mai 
puțin).

GRECIA, (etapa a 19-a). 
AEK — Olympiakos Pireu 
1—0 ; Paok — Panathinaikos 
0—1; Panionios — Olympia
kos Voios 2—0 ; Heraklis — 
Egaleo 4—2 ; .Vyzas — Pro- 
odeftiki 0—0 ; Panahaiki —

SVIRIDOV PE LOCUL I LA GENEVA
GENEVA, 9 (Agerpres). — 

Crosul internațional de la 
Geneva a fost cîștigat de a- 
tletul sovietic Nikolai Sviri
dov, care a parcurs traseul, 
în lungime de 8,5 km, în 
24:28,0. Pe locul doi s-a cla
sat Jurgen Haase (R. D. Ger
mană) la 18 sec., urmat de 
Iuri Nurmekivi (U.R.S.S.) — 
la 20 sec., Joachim Krebs

EARL HARRIS 
ÎN MARE FORMĂ

La Fort Worth (Texas), cu 
prilejul unui concurs atle
tic de sală, sprinterul ame
rican Earl Harris a cîștigat 
două probe : 60 yarzi în 6,1 
și 300 yarzi în 30,3. De re
marcat că în proba de sări
tură în înălțime din acest 
concurs, cîștigată de Joe Da
vis cu 2,03 m, campionul o- 
limpic Fosbury a ocupat lo
cul 4.

CALENDARUL ZONEI AMERICANE 
A „CUPEI DAVIS“

Comitetul american al „Cu
pei Davis" a publicat calen
darul pe anul 1970 al zonei 
americane (grupele nord și 
sud). în grupa de sud se vor 
disputa meciurile Brazilia— 
Venezuela, Argentina—Chile 
și Columbia—Ecuador. Echi
pa Uruguayului intră în com
petiție din turul doi. întîlni- 
rile urmează să se dispute

TELEX
Ea Linkoeping (Suedia) repre
zentativa feminina de handbal 
a gazdelor a fost întrecută de 
selecționata RF. » Germaniei 
cil 16—8 (9—5),

In concursul de călărie din 
Berlinul occidental, italianul 
Graziano Mancinelll (pe gWa- 
ter Surfer") ■ cîștigat din nou 
o probă de obstacole, par- 
curgînd traseul (370 m, 10 ob
stacole) In 84,1 (0 p penall- 
stare). EI a fost urmaș de vest- 
germanll Hermann SChrldde 
(pe ;,Wartburg") In 36,8 (0 pp) 
și Fritz Llgges (pe .Gigant") 
In șe.3 (0 p jx).

Proba masculină de 1000 m 
din cadrul concursului inter
național de .. patinaj viteză de 
la Toensberg (Norvegia) a fost 
dominată da gazde, care au 
obținut primele două locuri 
prta Fred-Anton Malar — 
4:34,5 ți Per-Willy Guttormsen 
— 4:39,3. Ș! proba de 600 m 
s-a Încheiat cu victoria unul 
norvegian : Bjoern Tvater — 
«,s-

Belgianul Guido Beybroeck a 
cîștigat cursa ciclist* desfășu
rată in împrejurimile Bornei, 
dlspunlnd la sprintul final de 
italienii Marino Basso și Luigl 
sgarbozza. Toți trei au par
cure cel 102 jcm cu e medie 
orară da <7.078 km.■
La Modena s-a disputat retu
rul medului dintre echipele 
feminine de volei FIMI Mode
na ți Dinamo Moscova,- con- 
ttad pentru „Cupa campioni
lor europeni". Sportivele sovie
tice, învingătoare cu 3—1 (1, 5. 
7) s-au calificat pentru opti
mile de finală.■
Proba feminină de 500 m din 
cadrul concursului de patinaj 
viteză de la Davos i-a revenit 
olandezei EUy Van de Brom 
cu timpul de 45,6. Au urmat-o 
Antje Keulen (Olanda), Lud
mila Titova (URSS) șl Tatia
na Șceleliova (URSS) — toate 
cronometrate în 45,7. In proba 
de 1 500 m olandeza Ans Schut 
și-a adjudecat victoria !n 
2:19.1.■
Disputată In două etape, com
petiția cicilstă „Marele premiu 
St. Raphael-Frejus* a fost 
ctștlgatâ de rutierul francez 
Jacques Cadiou.■
In finala turneului de fotbal 
(■jjunlorl) de la Viareggio : 
Dukla Piaga — Milan 1—0. 
Pentru locurile 3—4 : Partizan 
Belgrad — Rijeka 4—0.

Kavala 1—1 Olympiakos Cy
prus — Panseraikos 0—0. In 
clasament conduce Panathi
naikos cu 53 p, urmată de 
Aris și AEK — cîte 47 p etc.

BELGIA (etapa a 21-a). Ra
cing White — Anderlecht 
2—0 ; Waregem — Schaer- 
beck 1—0 ; F.C. Liege — St. 
Truidense 2—1 ; Standard — 
La Gantoise 2—1 ; F.C. Bru
ges — Ostende 3—0 ; Lierse
— Beeringen 1—0 ; Beerschot
— Charleroi 2—0 ; Beveren — 
St. Gilloise 1—0. Clasament: 
1. Standard — 33 p (din 21 
de meciuri); 2. F.C. Bruges 
29 p (20); 3. La Gantoise -r- 
29 p (21).

(R. D. Germană) — la 25 
sec. și A. Morozov (U.R.S.S.)
— la 29 sec. Pe echipe, pri
mul loc a fost ocupat de 
U.R.S.S. cu 9 p, urmată de 
R. D. Germană — 13 p, Ce
hoslovaci* — 33 p>, Ungaria
— 43 p etc.

SH8Z0 SAIJ0
ȘI-A PĂSTRAT TUIUL

TOKIO, 9 (Agerpres). — La 
„Budokan Hali" din Tokio, 
în prezența a peste 10 000 
de spectatori, s-a disputat 
meciul de box pentru titlul 
mondial la categoria pană 
(versiunea W.B.A.) dintre de
ținătorul centurii Shozo Sai- 
jo (Japonia) și Godfrey Ste
vens (Chile). Pugilistul japo
nez și-a păstrat titlul de cam
pion mondial, terminînd în
vingător la puncte în 15 re
prize.

înainte de 23 martie, iar fi
nala pînă la 20 aprilie. în 
grupa de nord vor avea loc 
partidele Antilele Britanice— 
Canada și Noua Zeelandă— 
Mexic, finala grupei urmînd 
să se dispute pînă la 15 iu
nie. Cîștigătoarea zonei ame
ricane va fi desemnată în 
cursul lunii iulie.
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