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GHEORGHE VOLPE
CEL MAI BON LA COBORIRE

POIANA BRAȘOV, 22 (prin 
telefon). Cu mult timp înainte 
de ora startului, numeroși 
spectatori brașoveni și turiști 
ocazionali, aflați în Poiana, o- 
cupaseră pozițiile cheie, punc
tele dificile ale pîrtiei Lupu
lui. Ei știau că un coborîtor 
poate fi etichetat după felul 
în care traversează o porțiune 
de mare viteză, după maniera 
de abordare a unei schimbări 
bruște de pantă, după reac
țiile Și comportamentul schio
rului aflat în zbor, propulsat 
de un hop sau de un dîmb 
pronunțat. In luptă cu gravi
tația, cu forța centrifugă sau 
cu spiritul de autoapărare, 
coborîtorul nu mai acordă a- 
tenție celor de pe margine, că
rora le înfățișează direct, ne
mijlocit, adevărata sa valoa
re. temperamentul. De aceea, 
coborîrii i șe. mai spune și • 
proba virtuții sau a sinceri
tății.

Coborîrea de duminică a 
corespuns parțial. Ea ne-a a- 
dus satisfacția unei victorii

românești printr-unul din cei 
mai tineri și talentați repre
zentanți ai săi, Gheorghe Vul
pe, care l-a învins pe Dorin 
Munteanu — favoritul probai 
— aflat sub limita resurselor 
pe care le arătase în cursa 
non-stop. I-au urmat în clasa
ment Lucien Seigneur (Franța) 
siGheorghi Cicioev (U.R.S.S.). 
Este drept că cei mai buni 
timpi au fost realizați de fran
cezul Rene Arpin și austria
cul Anton Dorner, dar ambii 
s-au abătut de Ia traseul re
gulamentar, omițînd în ,,S“-ul 
mare trecerea unei porți de 
control și direcție, ceea ce 
le-a atras descalificarea.

Mihai BIRA

în „Cupa Poiana14

internațional deGh. Vulpe, cîștigătorul probei de coborire din cadrul concursului 
Brașov

Campionatul național de bob
ALTE SOSIRI LA BĂNEASA ITITLOL A FOST DECIS

DE RECORDOL PiRTIEI!

D. STANCULESCU

(Continuare tn pag. a l-a)
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STOIAN-PANAITESCU Șl BOG- 
DAN-MTINEA LA EGALITATE 
DUPĂ PATRU MANSE 
PRIMII AU DEVENIT 
PIONI

AUSTRIA A CIȘTIGAT GRUPA „C

la Poiana 
Foto : V. BAGEAC
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Hocheiștii americani și elvețieni la sosirea pe aeroport

Foto : Theo MACARSCHI I
Inora dintre oaspeți.

IPENTRU ELVEȚIENI, 
UN LOC MAI SUS DE 7 !

Echipa Austriei, laureata întrecerilor grupei C de la Galați
Foto î Aurel NEAGU

SINAIA, 22 (Prin 
de la trimisul nostru), 
țional de pasionantă 
lupta pentru titlul de campioni 
naționali la bob 2 persoane, 
iar rezultatul final constituie 
una din rarele excepții ale a- 
cestui sport. Intr-adevăr, după 
patru manșe, desfășurate în 
condiții atmosferice excelente, 
echipajele Stoian — Panai-

A CAMPIONATULUI MONDIAL DE HOCHEI
Italia —marea invinsă a competiției, Franța — formația surpriză

GALAȚI, 22 (prin telex).
— O seară splendidă, proas
pătă Și înstelată a străjuit fi
nalul festivalului hocheistic 
găzduit de portul dunărean. 
Timp de zece zile, întregul o- 
raș a palpitat pentru un sport 
descoperit tîrziu, dar pentru 
care — poate tocmai de aceea
— a făcut o pasiune fulgeră-

toare. Pucul și crosa își extind 
astfel aria, avind aici prie
teni devotați. Grupa C a cam
pionatului mondial a înregis
trat un succes deplin. Este, 
fără îndoială, meritul organi
zatorilor care i-au acordat în
semnătate ți fast, dar și al 
echipelor participante, care au

ținut să onoreze eforturile 
gazdelor, printr-o evoluție cit 
mai frumoasă. Ultimul meci, 
acela dintre protagonistele 
turneului, Austria și Italia, a 
încoronat, prin nivel tehnic 
încoronat, prin nivel tehnic 
și prin valoarea sa spectacu
lară competiția.

VICTORIA!
P

regătirile pentru campionatul 
mondial de handbal masculin 
s.au terminat. Credem că s-au 
făcut cu pricepere și cu soco
teală. Verificările din țară și de 
peste hotare au arătat că a- 

lunci cînd se joacă cu grijă și cu 
seriozitate echipa noastră națională 
își poate etala valoarea. Dimpotri
vă. Cînd jucătorii s-au lăsat ame
țiți de glorie, au primit lecția ustură
toare a unor adversari aprigi, fără 
complexe (să mulțumim polonezilor și 
norvegienilor pentru „demonstrația" la 
timp făcută I). -

Cum spune Vasile Diaconescu 
nunatele lui versuri, mai rămîne 
să doborîfi „dușmanii" din voi : 
neagul Inerție, odaliasca Lene,
Slăbiciune, ispitele Ambroziei de aici 
sau de aiurea, zîmbetele Evei și, mai 
ales, hidra numită îndoială..." Ce ar 
fi să faceți, ca să vă convingeți că 
puteți domina „dușmanii" din voi, un 
ultim sacrificiu personal : acei care 
n-au făcut-o încă, să renunțați ia fumat 
măcar pînă ... după I

Să nu uitați o clipă că acolo, pe me
leagurile Franței, nu sînteți singuri. Mai 
ales în clipele grele. Să nu uitați că 
sînteți reprezentanții sobrietății lui Redl, 
ai forței Iui Ivânescu, ai supleții 
Hnat și ai subtilității lui Moser.

Să nu uitați că sînteți idolii a 
de copii care se numesc, deja cu
fază, în jocurile lor Oțelea, Gruia, Penu 
sau Gațu.

Să vâ aduceți aminte atunci cînd se 
va cînta imnul, la începutul jocurilor, 
că sînteți aleșii miilor de iubitori ai 
handbalului românesc și o sâ vâ dafi 
seama că nici un sacrificiu nu este 
prea mare în comparație cu arzătoarea 
lor dragoste.

Vă așteptăm, pentru gloria voastră și 
mîndria noastră, să ne aduceți dă la 
Paris... Victoria I
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AUSTRIA ITALIA 3-3 (2-3,0-0,10)J

Italienii au abordat medul cu 
un spirit de responsabilitate, 
pe care — mărturisim — că nu 
i l-am bănuit. Ei au început 
jocul în trombă, încurajați 
frenetic de spectatori. Dar, 
deziluzie, în primul minut. 
Felfernig primește o pasă de 
la Schwitzer și deschide sco
rul. Replica „azzurrilor" este 
promptă și violentă. El atacă 
dezlănțuit, bombardează poar
ta adversă, ratează ocazii după 
ocazii și egalează abia în mi
nutul 12, cînd Gallo are o 
pătrundere individuală de o 
rară virtuozitate tehnică. Nu 
trec nici două minute și — pe 
fondul unei dominări italiene 
insistente — Kirchbaumer pri
mește o pasă de la adversar, 
executând ireproșabil formali
tatea introducerii pucului .în 
poartă. Austria conduce din 
nou. Gafa comisă îi îndîrjește 
pe italieni. Ei fac un verita
bil recital hocheist, creează 
cîteva faze splendide, în care 
excelează „spiridușii" Gallo și

Corespondența 
transmise 
de VALERIU CHIOSE

Benvenuti, egalează în min. 16 
(de Toni), pentru a lua con
ducerea 30 de secunde mai 
tîrziu (Benvenuti).

Repriza a doua abundă în 
ocazii de gol ratate de italieni. 
Si, cum se întâmplă deseori în 
6port, ocaziile ratate se răz
bună. In ultima treime a par
tidei, cînd jocul de-abia se 
reluase, Mortl se strecoară 
printre apărătorii italieni și 
egalează. O egalitate care îi 
nedreptățește pe hocheiștii 
italieni, autorii unui joc stră
lucit. îndelung aplaudat. Dar, 
toate aceste amănunte se vor 
uita.
3—3, care menține Austria pe 
primul loc în grupa C a cam
pionatului mondial de hochei.

Au arbitrat: Pianfette (Fran
ța) și Sgîncă (România).

FRANȚA—BELGIA 11—0 
(4—0. 2—0, 5—0)

A fost o foarte agreabilă 
partidă de dimineață, desfă-

(Continuare în pag. a 2-a)

In afara obișnuitelor ba- Pe aeroport am solicitat 
gaje ale călătorilor, per- cîteva scurte declarații u- 
sonalul de deservire a ae
roportului Băneasa a avut 
— ieri — mult de lucru cu 
descărcarea, din pîntecele 
avioanelor, a unor adevă
rate stive de crose, a volu- 
minoșilor saci cu echipa
ment, căci în nici un alt 
sport nu există atîta în
cărcătură absolut trebuin
cioasă, pentru un jucător. 
Cu cursele TAROM de la 
Frankfurt pe Main și, res
pectiv, Ziirich au sosit du
minică hocheiștii echipelor 
Norvegiei, Elveției și Sta
telor Unite; cei din Bul
garia venind de la Varșo
via.

La ora actuală, la hotelul 
Ambasador (cartierul ge
neral al hocheiului) sînt re
unite cele mai multe din
tre echipele participante. 
Lipsește doar reprezentati
va R.F. a Germaniei, care 
și-a anunțat sosirea pentru 
luni la amiază.

Canadianul Gaston Pel
letier. antrenorul echipei 
Elveției, ne este o cunoș
tință mai veche. în urmă 
cu cîtiva ani el a condus 
reprezentativa Franței Ia 
turneul de calificare pen
tru grupa B (Franța— 
Italia—România), desfășu
rat De patinoarul bucureș- 
tean. în legătură cu com
petiția care începe mîine, 
dl. Pelletier ne-a decla
rat : „Grupa B, din acest 
an se anunță mai 
brată decît oricare 
dintre precedentele 
mai multe echipe 
justificate aspirații
cui care asigură califica
rea pentru „A“-1971.

Dintre acestea, după păre
rea mea, cele mai mari 
sanse le au formațiile 
Japoniei, României și 
Statelor Unite. Elveția ?

Pentru moment, prefer să 
rămîn în gardă și să nu 
fac nici un fel de prono
stic. In orice caz, dorința 
mea și a băieților, desi
gur, este să ocupăm un 
loc mai sus de 7, pentru 
că ar fi foarte neplăcut 
pentru noi ca anul 
în timp ce Elveția 
nizează grupele A 
ale campionatului 
dial, reprezentativa
să Joace în „C“, în Olan
da. Din Iotul care a fă
cut deplasarea la Bucu
rești, cei mai multi jucă
tori (8) i-a dat formația 
campioană Chaux-de 
Fond, antrenată de mine 
și echipa din Ziirich (5)“.

viitor, 
orga- 
și B 
mon
tării

Va rămîne doar scorul:

I
L

< D. POPESCU-COLIBAȘI

NOI MAEȘTRI
Al SPORTULUI

I
I
I
I
I
I
i

echili- 
alta 

ediții, 
avind 

la lo-

LA POPICE

(Continuare tn pag. a l-a)

Ieri, cu prilejul 
concursului de veri
ficare a Ioturilor na
ționale, desfășurat în 
sala Rafinăriei Telea- 
jen, a avut Ioc de
cernarea titlului de 
maestru al sportului

următorilor jucători 
și jucătoare: llie 
Băiașu (Olimpia Re
șița), Iosif Tismă- 
naru (CSM Reșița), 
Ildico Zsizsik (CSM 
Reșița), Voichița Ba- 
buțiu (UTA).

O FRUMOASĂ AFIRMARE A TENISMANULUI NR. 1 AL ROMÂNIEI

ILIE NASTASE IN FINALA
CAMPIONATELOR „INDOOR" ALE S.O.A.
• Taylor învins in 4 seturi • Celălalt finalist-Cliff Richey (S. U. A.)

CLASAMENTUL GRUPEI C — EDIȚIA 70

1. Austria 6 5 1 0 37—12 11
2. Italia 6 4 1 1 27—14 9
3. Franța 6 4 0 2 29—15 8
4. Ungaria 6 4 0 2 38—15 8
5. Danemarca 6 1 1 4 20—22 3
6. Olanda 6 1 1 4 16—35 3
7. Belgia 6 0 0 6 9—63 0

TITUS
OZON:

In pag. a 3-a
Am început

să simt în jurul meu 

un vînt rece!

NEW YORK, 22 
(Agerpres). — Tenisma- 
nul român Hie Năstase 
și profesionistul ameri
can Cliff Richey își vor 
disputa finala probei 
de simplu bărbați din 
cadrul campionc-lc-ior 
„OPEN" pe teren aco
perit ale S.U.A., care

au reunit, timp de o 
săptămînă la Salisbury 
(Maryland), elita tenisu
lui mondial actual : 
48 de jucători profe
sioniști și amatori din 
Australia, România, 
Olanda, Anglia, Repu
blica Arabă Unită, Iu
goslavia, Cehoslova

cia, Brazilia, Mexic, 
Noua Zeelandă, Spa
nia, Franța, R.F. a 
Germaniei, Ecuador, 
S.U.A.

Tn semifinale, llie 
Năstase, deși suferind 
de o indispoziție sto
macală, a luptat cu o

voință exemplară, reu
șind să-l învingă în pa
tru seturi : 6—4, 6—8, 
6—3, 6—3 pe tenacele 
jucător profesionist en
glez Roger Taylor. De-

(Continuore în pagină 
a 4-a)



FĂRĂ GALOANE
DAR SI FĂRĂ ARGUMENTE?

9

vind sportul de masă. Dar, bineînțeles 
că ceea ce s-a făcut (raportul nostru 
de activitate s-a definitivat la 24 ia
nuarie, o dată cu comunicarea execu
ției bugetare pe 1969, datele citate 
fiind, prin urmare, calculate atunci 
și nu acum, de dragul anonimului 
autor de corespondențe nefrancate) nu 
a însemnat un maximum posibil, tot 
astfel cum nici ceea ce crede confra
tele de la ziarul „Scînteia tineretu
lui" că reprezintă o încercare de a 
administra altora o „lecție — subtilă 
de altfel" nu pare a fi un minimum 
de infatuare ...

Așa cum problemele tineretului nu 
pot constitui o preocupare exclusivă 
a ziarului citat, chiar dacă el este 
organul central al U.T.C.-ului, tot ast
fel nici sportul nu este un apanaj al 
gazetei de specialitate, mai cu seamă 
cel de masă, în care U.T.C.-ului îi 
revin mari și importante sarcini (mai 
mari, în orice caz, decît s-ar părea 
dacă am lua drept singur etalon in
teresanta rubrică sportivă a „Scînteii 
tineretului" — uneori francată, alteori 
nu).

Dar, mai folositor decît tonul pole
mic, pe care l-am adoptat spre a-i 
da importanță anonimului nostru con
frate, și decît răfuielile, cine știe cui, 
pe care credea dînsul că le poate 
astfef rezolva, mi se par realitățile, 
dintre care unele au fost sesizate și 
cu ocazia recentei plenare a C.N.E.F.S., 
la care a participat și primul secre
tar al C.C. al U.I.C., tov. Ion Iliescu, 
ministru pentru problemele tineretului. 
Cu acest prilej, s-a vădit, o dată în 
plus, că una dintre cauzele care au 
împiedicat, uneori, buna desfășurare 
a muncii, în domeniul sportului de 
masă, a fost lipsa de colaborare 
multilaterală a instituțiilor răspunză
toare pentru continua consolidare și 
dezvoltare a acestuia. Articolul „Fără 
galoane" a făcut parte dintr-o suită 
de materiale care și-au propus să 
reia și să dezvolte concluziile plena 
rei amintite, la care și „Scînteia tine
retului" și-a avut un reprezentant (ne
vorbitor), dar care a putut totuși să 
audă chiar și ideea reluată de „Spor
tul" privind posibilitatea și necesita

tea ca întreaga presă centrală și 
locală să sprijine sportui de masă, în 
special în direcțiile care-i sînt proprii, 
(ziarul „Munca", pentru asociațiile 
sindicale, „Steagul roșu", pentru spor
tivii orașelor și comunelor din județul 
Ilfov etc.).

Desigur că, la succesul, minimal, în- 
registrat în această direcție de „Spor
tul" aportul celorlalte rubrici de sport 
ar fi putut însemna o realizare supe 
rioară preocupării, uneori exclusive a 
acestora, față de campionatul de fot
bal sau față de alte competiții de 
performanță. Chiar și pomenirea în 
„Scînteia tineretului" a unor acțiuni 
destinate sportului de masă Și orga
nizate de ziarul nostru („Campionatul 
străzilor" la fotbal pentru copii, dis
putat în toată țara și cu finale la 
București și Cluj, criteriul „Sportul" la 
ciclism, desfășurat în cîtevo cartiere, 
ale Capitalei și rezervat, de asemenea, 
sportivilor necalificați, ori „Floarea 
prieteniei", ciclo-turism școlăresc, în 
colaborare cu C.N.O.P., eventual, fără 
precizarea că sînt organizate de 
„Sportul") ar fi putut însemna un 
ajutor dat sportului de masă pe care 
l-am fi considerat ca atare și nu ca 
pe o subtilă lecție de colegialitate.

Cum nu putem de asemeni aprecia, 
decît ca pe o înclinație spre cel mai 
infantil umor, r.efranca(ta) coresponden
ță, care ne amintește de primii ani 
de școală, cînd ne azvîrleam acel 
neputincios „cine zice, ăla e I" scuzat 
atunci de inocența vîrslei și a cul
turii încă precare, ca și de lipsa ar
gumentelor, la îndemîna unui copil 
bosumflat.

Cît despre măsurători de spații ti
pografice hu avem intenția să ur
măm sugestia, deloc delicată, a con
fratelui anonim. Ne considerăm mul
țumiți cu volumul vînzării gazetei 
noastre, fără a face, nici în această 
direcție vreo comparație cît de cît 
vinovată.

Emanuel VALERIU

P.S. Pentru că, totuși, nu dorim ,să 
revenim la acest subiect, îi rog pe 
colegii de la ziarul „Scînteia tinere
tului" ca ori de cîte ori vor solicita 
colaborarea confraților de la „Sportul" 
s-o facă, exclusiv pentru problemele 
sportului de masă, renunțînd la alte 
genuri (cronici, interviuri, anchete etc) 
prilejuindu-le astfel un surplus de 
spațiu tipografic, de care sînt lipsiți, 
după părerea autorului rubricii „Co
respondență nefrancată" în ziarul 
„Sportul".

E. V.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

CEA MAI AGITATĂ, Ww
DAR Șl CEA MAI ECHILIBRATĂ EDIȚIE A C. M.

A
șadar, cu o întîrziere de cî
teva zile, de care mă fac 
vinovat, aflu câ rubrica de 
sport a „Scînteii tineretului" 
îmi expediază (pe un spațiu 
tipografic de cca. 6>/3 cuadrati) 

O corespondență nefrancată și nesem
nată dîncfu-mi, deci, două motive de a 
nu lua în seamă atenția de care se 
bucură ziarul la care lucrez și eu însumi, 
întrucit epaca anonimatului ridicat la 
rang de virtute a cam trecut, iar cores
pondențele nefrancate se restituie expe
ditorului ...

Cu toate acestea, nu pot să scap pri
lejul ce mi se oferă de a face publice 
unele daîe care, de obicei, țin de gos
podăria proprie oricărei gazete, dar 
care — după cum văd — suscită și 
interesul altora. In anul 1969 au fost 
publicate în „Sportul" 143 de mate
riale dedicate, exclusiv, sportului de 
masă, dintre care 38 editoriale, 53 de 
reportaje, 13 anchete, 13 campanii de 
popularizare a unor discipline ca : 
ciclismul, notația etc. în afara lor, alte 
93 de materiale (dintre care 21 edi
toriale, 10 anchete, 10 interviuri cu 
personalități ale vieții publice etc.) au 
fost consacrate problemelor de sănă
tate și folosirii timpului liber, ceea 
ce, după cît mă pricep, tot sport de 
masă se cheamă. Nu știu dacă cele 
153 de materiale privind etica spor
tivă (dintre care 54 de editoriale) nu 
au folosit cumva și celor care prac
tică activitatea sportivă de masă, tot 
astfel cum n-aș dori să mă pronunț 
asupra altor genuri de articole ce 
și-au găsit loc în coloanele „Sportu
lui" și care, deși n-au fost rubricate 
sub titluri atractive, de genul „Colțul 
activistului în sportul de masă" spe
răm să-i fi interesat, totuși, și pe cei 
preocupați, în principal, de aceste 
probleme. Mă refer la cele aproape 
300 de articole ale unor foști mari 
sportivi, antrenori și tehnicieni eme
riti, cum sînt colaboratorii noștri per
manent : lolanda Balaș-Soter, Elena 
Leușteanu, Ella Constantinescu, Petre 
Steinbach, Radu Huțan etc. Rezultă 
deci că n-a existat număr de ziar, 
timp de un an de zile, în care să 
nu fi apărut cel puțin un material pri

ECOURI... AUSTRIA A CÎ$TI6AT
Promptitudine 

și responsabilitate
Primele ecouri pe marginea ar

ticolului „Moralitate fracturată" 
(SPORTUL — nr. 820 din 20 fe
bruarie a.c.) ne-au parvenit cu 
promptitudine șl responsabilă a- 
naliză a fondului de idei, plăce- 
re cu care — de ce n-am spu- 
ne-o ! — nu prea am fost răs- 
fățați în ultima vreme.

De aceea, desigur, la rtndul 
nostru ne grăbim să Înserăm 
scrisoarea de răspuns, primită 
în chiar ziua apariției articolului 
citat, din partea clubului sportiv 
Dinamo București.

*,Dorim să ne exprimăm acor
dul deplin cu ideea care se de
gajă din articolul „MORALITATE 
FRACTURATA", tn care vedem 
și apreciem consecvența cu ca
re organul de presă al CNEFS 
ajută conducerea clubului* de 
mal multă vreme, pentru a li
chida unele abateri de la nor
mele de conduită sportivă și ce
tățenească ale unor sportivi'... 
citim în scrisoarea de răspuns a 
clubului sportiv Dlnamo Bucu
rești.

Asumîndu-șl, probabil,- întrea
ga dlrecțe critică (generală în In
tenția autorului articolului men
ționat,- în care exemplele vlzind 
sportivii clubului Dinamo erau ci
tate printre altele) în scrisoarea 
de răspuns sînt explicate o serie 
de lucruri cunoscute șt necontesta
te prfVind fermitatea cu care 
conducerea clubului ă acționat 
în soluționarea (mal puțin efi
cient în prevenirea) unor cazuri 
de Indisciplină. Ne bucură, însă, 
faptul că punerea în discuție a 
problemei moralității prilejuiește 
o retrospectivă lucidă șl exigentă 
a modulul oum ea este rezolva
tă in cadrul unui club puternic, 
cu un mare număr de sportivi 
fruntași, cum este Dinam o Bucu
rești.

Scrisoarea de răspuns preci
zează, în continuare, că : „Re
centa plenară a consiliului clu
bului a dezbătut măsurile care 
se impun pe linia muncii de e- 
ducare a sportivilor, orientînd 
activitatea tuturor factorilor spre 
sporirea exigenței șl combaterea 
hotărttă a tuturor manifestărilor 
care nu corespund eticii spor
tive" _ Sîntem, de asemenea, in
formați că în cazul (cel mai re
cent) sportivului Gheorghle Hu- 
țanu „biroul consiliului clubului 
și-a insușt măsurile luate de bi
roul federal* deoarece el se află 
la lotul național".

In încheiere, scrisoarea de răs
puns a clubului sportiv Dinamo 
București cuprinde cîteva pro
puneri adresate redacției din 
care reținem, printre altele, pe 
aceea de a urmări și a diez bate 
modalitățile prin care să Se a- 
slgure o continuitate — absolut 
necesară — în munca de educa
re a sportivilor în perioade cînd 
aceștia sînt chemați, pentru pre
gătire, în loturile naționale.

Cum spuneam, articolul „Mo
ralitate fracturată" vizează mult 
mal multe adrese nu numai cea 
a clubului Dinamo, așa Incît aș
teptăm...

„CUPA STEAUA -
UN SUCCES AL ATLETISMULUI

® Vasile Sărucan a egalat racordul la 50 m plat
Asistăm, neîndoielnic, în ac

tualul sezon de competiții pe 
teren acoperit la un reviriment 
al atletismului. L-au confir
mat toate concursurile care au 
avut loc în Capitală de la în
ceputul anului, iar sîmbătă și 
duminică, la „Cupa Steaua", 
revitalizarea a apărut și mai 
pregnantă. Chiar dacă în spri
jinul afirmației aducem doar 
argumentul cifrelor (250 de a- 
tleți prezenți la start, dintre 
care 140 (juniori și copii) cre
dem că este suficient.

Ieri, în ultima zi a v uniu
nii, Vasile Sărucan a egalat 
recordul probei de 50 m plat, 
cu 5,7 s. Deși s-au clasat p' 
locurile 4, 5 și 6, Laura Katz, 
Carmen Ene și Elena Niță au 
realizat timpi buni lâ 50 m 
plat (6,6 — la fel >tu a doua 
clasată), •liezultato ' teimice-i

(Urmare din pag. I)

șurată sub semnul celui mai 
desăvîrșit fair-play. Bineîn
țeles, francezii au zburdat pe 
gheață și — eliberați de 
trac — au putut etala cali
tățile lor individuale remar
cabile. Belgienii, deși termină 
competiția Pe ultimul loc, 
alcătuiesc o echipă cu posi
bilități de progres. Au mar

PESTE 0 ZI, START ÎN GRUPA B
(Urmare din pag. I-a)

DE LA NORVEGIENI. 
NU SE AȘTEAPTĂ FAPTE 

DEOSEBITE...
Dl. Per Abrahamsen, co

merciant din Oslo, membru 
în consiliul federației norve
giene de hochei pe gheată, 
ne-a vorbit despre apropia
tele întreceri : „Sînt convins 
că formația R.F. a Germaniei 
va acumula cele mai multe 
puncte si va promova anul 
viitor în grupa A. Fac a- 
ceastă afirmație însă cu o re
zervă : reprezentativa S.U.A. ! 
Nu-i cunosc valoarea actua
lă si cele cîteva rezultate 
obținute, în ultima vreme 

de liocheiștii de peste Ocean 
sînt atît de contradictorii 
încît nu știu ce să spun, tn 
orice caz, alături de R.F. a 
Germaniei echipa S.U.A. poa
te emite pretenții la primul 
loc. De la ai noștri nu aș
tept fapte deosebite. în pre
zent, în fata hocheiului nor
vegian se pun probleme 
foarte serioase pentru a vie
țui, deoarece sprijinul oficia
lităților sportive este foarte 
mic, publicul nu mai umple 
ca altădată tribunele patinoa
relor, iar masa practicanților 
este într-o continuă scădere, 
deoarece tineretul preferă 
schiul și mai ales alergarea 
pe patine. Din actuala echi
pă cu care Norvegia abordea
ză disputele grupei B, fac 
parte hocheiști din 5 cluburi, 
toate din Oslo. Fiind totuși 
vorba de un campionat mon
dial, cred că băieții noștri 
vor sti să se mobilizeze și Să 
facă jocuri frumoase în fata 
publicului bucureștean care, 
mi s-a spus, știe să prețu- 
iască lupta sportivă, specta
colul".
CEA MAI T1NARA ECHIPA 

AMERICANA
Murray Williamson, antre

norul echipei naționale a

50 m plat, senioare și junioare 
1:1. Aurelia Petrescu (Steaua)
6.5 ; 2. Elena Mirza (S.S.A.) 
6,6; 3. Maria Salamon (Steaua)
6.6 ; 50 m plat, seniori și ju
niori I: l.‘V. Sărucan (C.S.M. 
Cluj) 5,7 ; 2. Gh. Zamfirescu 
(Steaua) 5,8 ; 3. I. Moldoveanu 
(Steaua) 5,8 ; 50 m plat, juni
oare II și fete: 1. Adriana 
Teodoru (C.S.S.) 6,8 ; 2. Liana 
Dumitrescu (S.S.A.) 6,9 ; 3. 
Carmen Dumitrescu (Construc
torul) 6,9 ; 50 m plat, juniori 
Ii și copii: 1. Gh. ofichi (Con
structorul) 6,2 ; 2. F. Bulucescu 
(Progresul) 6,2; 3. L. Eftimie 
(S.S.A.) 6,2 ; lungime juniori II 
și copii: 1. C. Cîrstea (Steaua) 
6,29 ; 2. C. Constantin (S.S.A.) 
6,G5; 3. L. Eftimie»,04.

cat : Faucomprez (2). Ey- 
maro (2), Liberman (3), Fra- 
cheterre (2), Guryca, Pourta- 
nel. Au arbitrat: Noncev
(Bulgaria) și Bjerrgaard 
(Danemarca).

UNGARIA—DANEMARCA 
6—2 (4—2, 1—0, 1—0)

Partida dintre hocheiștii 
maghiari și danezi s-a ju
cat teoretic în prima re
priză, după care danezii.

S.U.A., mic de statură, de te 
întrebi cum se poate impune 
vlăjganilor din echipă, con
duce totuși de mai nnilți ani 
destinele hocheiștilor fruntași 
americani. A instruit în 1967 
echipa națională, în 1968 — 
echipa olimpică, iar în 1969 
— echipa profesionistă North 
Star din Minnesotta. „Vizitez 
pentru .prima oară România, 
o țară despre care am auzit 
numai lucruri bune. Cred că 
la București vom avea prile
jul să asistăm la o competi
ție frumoasă și interesantă. 
Echipa noastră este tînără, 
probabil cea mai tînără e- 
chipă pe care a avut-o vreo
dată hocheiul american. Am 
alcătuit-o firește cu gindulla 
Jocurile Olimpice de la Sap
poro. în recentele întîlniri cu 
Elveția (5—2 și 4—3) ne-am 
putut da seama că echipa 
joacă bine șl că în orice caz 
eficiența ei este superioară 
trecutelor întîlniri cu elve
țienii. Grupa B mi se pare 
foarte echilibrată și socotesc 
printre favorite echipele Ro
mâniei, R. F. a Germaniei și 
Japoniei, care poate produce 
o surpriză la care multă lu
me nu se gindește. Am văzut 
echipa României doar la Gre
noble, unde mi-a lăsat o bună 
impresie".
CONFERINȚA DE PRESA
Astă seară, la ora 19, Ia se

diul Uniunii Ziariștilor va 
avea loc o conferință de pre
să prezidată de tov. Nicolae 
Bozdog, președintele Federa
ției române de hochei și al 
Comisiei de organizare a C.M.

LA RUGBY

DINAMO A ÎNVINS STEAUA

ÎN ULTIMUL MINUT DE JOC!
Etapa a doua a celor două 

Competiții, ;,Cupa de iarnă” și 
„Cupa tinereții", care angre
nează echipele bucureștene 
de rugby, s-a desfășurat pe 
terenuri complet acoperite cu 
Zăpadă, fapt ce a supus pe 
jucători la o serie de eforturi 
deosebite.

STEAUA—DINAMO 0—3 
(0—0). De-a lungul celor 70 
de minute de joc pe teren a 
existat un echilibru perfect. 
Amindouă echipele au urmă
rit în primul rînd rezultatul, 
trecînd spectaoolul pe planul 
secund. Cînd toată lumea se 
obișnuise cu gîndul unui draw, 
dinamoviștii au reușit să smul
gă, în ultimul minut de joc, 
o victorie la care poate nu 
mai sperau nici ei. Nica a 
transformat o lovitură de pe
deapsă și Dinamo a cîștigat 
cu 3—0! Prin această victorie 
elevii lui Titi Ionescu au in
trat, teoretic, în posesia tro
feului, deoarece este foarte 
puțin probabil, dacă nu chiar 
imposibil, ca ei să piardă par
tida pe care o au de susținut 
cu Vulcan in ultima etapă.

GRIVIȚA ROȘIE — VUL
CAN 60—0 (24—0).

GLORIA — AERONAUTI
CA 48—3 (29—0).

STEAUA (tineret) — OLIM
PIA 6—3 (0—3).

LOTUL NAȚIONAL IDE 
JUNIORI — CONSTRUCTO
RUL 14—8 (9—8). >

GRUPA (
hărtuiti, s-au străduit să li
miteze proporțiile înfringerii; 
dar au pierdut pînă la urmă 
la cea mai mare diferență 
de puncte pe care au înre
gistrat-o în cursul întregului 
turneu. Au marcat: Zsitva 
(min. 4 și 36), Pooth (min. 
6). Balint (min. 12 și 18), 
Ugray, (min. 52), respectiv 
Nielsen (min. 5 și 17). Au 
arbitrat: Gh. Tașnadi (Ro
mânia) și Van de Ven (O- 
landa),

★
fn cadrul festivității de 

premiere, echipele s-au a- 
liniat pe teren. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Austriei. Căpitanii 
echipelor clasate pe prime
le trei locuri au urcat pe 
podium. Tov. Bucur Bloan- 
că, vicepreședintele Consi
liului popular judefean Ga
lați, președintele comisiei 
de organizare, a rostit un 
scurt cuvint și a declarat 
închise întrecerile grupei 
C a C.M. de hochei.

CAMPIONII TĂRII
S-a reluat cam

pionatul național
de baschet. Per
formera zilei a

fpst formația clu
jeană Universita

tea. care a învins pe teren pro
priu pe actuala campioană a 
țării, Dinamo București. Profl- 
tind de eșecul eternilor rivali, 
baschetbalișfii de la Steaua 
(care au' cîștigat la scor în fața 
Politehnicii Brașov) s-au distan
țat în clasament.

UNIVERSITATEA CLUJ — 
DINAMO BUCUREȘTI 75—71 
(42—36). Derbiul etapei Inaugu
rale a prilejuit numeroșilor și 
entuziaștilor spectatori prezenți 
în sala sporturilor din Cluj un 
meci disputat 1a cea mal înal

tă tensiune» Victoria a reve
nit pe merit gazdelor, care au 
avut conducerea aproape în 
permanență. La un moment 
dat, în prima repriză, studenții 
au avut Un avantaj de 16 puncte 
(!): 28—12 și 30—14 în min 15. 
Apoi. însă, el au stopat mo
toarele, permițînd bucureștehi- 
lor șă refacă punct cu punct 
din handicap. Cînd mai erau un 
minut șl 48 de secunde, Di
namo conducea cu 71—70. dar 
Kuhn a egalat repede (71—71) 
cu o aruncare liberă. In con
tinuare, dinamoviștii au ratat 

atacurile de care au beneficiat : 
în schimb, clujenii au acționat 
calm și precis prin Demian, 
care printr-o suită de 4 arun
cări libere le-a adus o victo
rie mult aplaudată.

V. MOREA-coresp. principal
La Brașov, Steaua a făcut un 

galop de sănătate: 107—65 (60— 
24) cu Politehnica din localitate. 
(C. GRUIA-coresp. principal)

în Capitală, cele trei partide 
din programul găzduit în sala 
Floreasca nu s-au ridicat la un 
nivel tehnic deosebit. Comer

țul Tg. Mureș a coirduâ timp 
de 39 de minute pe Voința 
București, dar aceasta din urmă 
a cîștigat (primul succes în

CEL MAI BUN
(Urmare din pag. I)

Spufieam că coborîrea a co
respuns parțial. Să ne expli
căm. în primul rînd, partici
parea internațională redusă 
s-a subțiat și mai mijit prin 
retragerea din concurs a schi
orilor iugoslavi, sub motiv că 
nu au schiuri pentru proba 
respectivă. în continuare, prin 
amenajări1 e aduse, pîrtia 
Lupului a devenit mult mai 
facilă în comparație cu ceea 
ce a fost mai înainte și nu mai 
este un criteriu sever al cali
tății schiorilor. Tinerii noștri 
reprezentanți, întorși de la 
Val Gardena. V. Brerici șl D. 
Cristea, nu ne-au arătat con
vingător nici că au progresat

Acum, cînd, așa cum se spune 
în mod curent, a sunat ceasul 
al 12-lea, pregătirile celor 16 
•formații participante la turneul 
final al Campionatului mondial 
masculin de handbal sînt În
cheiate. Majoritatea dintre ele 
au si pornit spre Paris, de unde, 
după un scurt răgaz, se vor 
îndrepta spre orașele ce vor 
găzdui primele partide ale a- 
cestei competiții așteptată cu o 
firească nerăbdare șl cu un 
interes puțin obișnuit.

COMENTARII 
ȘI PREOCUPĂRI

Motivele agitației înregistrate In 
ultimele luni prin lumea hand
balului au urt caracter divers și, 
cea mai mare parte dintre ele. 
sînt indisolubil legate de as
pectele competiționale ale aces
tei dispute. Adică, așa cum se 
obișnuiește. toți amatorii do 
handbal comentează copios șan
sele echipelor, apreciază dacă 
jucătorii cehoslovaci iși vor a- 
pâra sau nu titlul cucerit cu 
trei ani în urmă în Suedia, 
ctntăresc posibilitățile de afir
mare ale altor teamuri, așteaptă 
cu nerăbdare primele confrun
tări pentru a vedea dacă au 
avut sau nu dreptate în prono
sticurile lor.

Există. însă, ș! un alt motiv, 
mult mai important, care a fră- 
mîntat în perioada premergătoare 
C.M. Este vorba de tendința din 
ce în ce mal evidentă. Consta
tată cu prilejul marelui număr 
de partide de verificare sus
ținute, de a se simplifica nefe
ricit jocul de apărare, prin 
practicarea faulturilor., ceea ce 
a determinat o oarecare dena
turare prin durități, vecină cu 
brutalitatea a acestui frumos și 
dinamic joc sportiv. Problema 
nu este nouă, dar ea a căpătat 
în apropierea campionatului 
mondial accente acute și este 
de așteptat ca în Franța. în 
toiul unor aprige bătălii Spor
tive pentru întîletate. limitele 
și așa exagerate, atinse în a- 
ceastă perioadă, să fie depă
șite.

Pe această temă s-au purtat 
în ultimul timp multe dar a- 
proape de loc rodnice discuții, 
toți ațteptînd precizările pe 
care Comisia Tehnică a F.I.H. 
le va face arbitrilor în preziua 
competiției și. mat ales, felul 
în care cavalerii fluierului vor 
sti să reprime tendințele peri
culoase. Cu alte cuvinte, prima 
și cea mai mare confruntare 
din cadrul acestui campionat 
mondial este aceea dintre arbitri 
Și Jucători sau. măi bine zis, 
este CONFRUNTAREA HAND
BALULUI CU POSIBILITĂȚILE 
LUI DE PROGRES ÎN VIITOR.

CELE 4 SERII 
PRELIMINARE

Acestea fiind spuse, să ve
dem acum — trecind la prezen
tarea celor patru scrii preli
minare ■ — care sînt șansele 
echipelor participante, ce ..cărți 
de vizită" prezintă ele înaintea 
startului, ce noutăți pot apare. 

Dar mal întti seriile i
A : U.R.S.S., R.D. Germa

nă, Suedia, Norvegia ;

în prima etapă a returului

PENICILINA LA UN PAS DE ÎNFRiNGERE!
Duminică a incejnit returul cam

pionatului feminin de volei. în 
fruntea programului s-au situat, 
ca importanță, două dintre par
tidele desfășurate in București, 
I.E.F.S. — Penicilina, (datorită as
censiunii marcate în ultima vre
me de studente) și Rapid — Me
dicina. Ambele s-au încheiat cu 
victoria favoritelor (Penicilina și 
Rapid), însă, în timp ce I.E.F.S. 
a fost la un pas de o mare sur
priză, Medicina a decepționata

DINAMO - FARUL 3—0 (11, 2, 
10). Campioanele au primit o re
plică curajoasă, în prima etapă 
a returului, din partea Farului. 
Și dacă coordonatoarea de joc 
a constfințencelor, Liliana Pașca, 
nu manifesta o formă necores
punzătoare, partida ar fi fost 
poate mal disputată ș.i mal a- 
tractivă. Dar, nesiguranță la pre
luare și pasele incomode adresa
te trăgătoarelor le-a îngreunat mi
siunea oaspetelor. Dinamovlfitele

ÎNVINȘI LA CLUJ
campionat) cu 67-66 (27—33). O
desfășurare identică a avut 
și meciul I.E.F.S.—Politehnica
Galați. în care oaspeții s-au a- 
flat în avantaj 36 de minute. 
Finalul a aparținut bucurește- 
nilor, învingători cu 63—58 (28— 
28). In sfîrșlt. la întîlnirea Po
litehnica București — Universi
tatea Timișoara oaspeții au ob
ținut două puncte nesperate, 
datorită dirzeniel cu care s-au 
apărat în fața unui triunghi 
(Gedrgescu — Popa — Troâcă) 
superior că talie, dar total ne
inspirat. Scor final: 78—73 (39—
34) pentru Universitatea, (a.v.)

TITLUL A FOST DECIS DE RECORDUL PlRTlEI!
(Urmart din pag. I)

tescu și Bogdan-Miineă totali
zaseră același timp, iar pentru 
departajare a fost necesar să 
se recurgă la selecționarea ce
lui mai bun timp obținut în 
cele două zile de concurs (in 
ultimii ani, un fapt identic 
s-a petrecut în 1968, la Olim
piada de la Grenoble, unde 
titlul olimpic la echipajele de 
2 persoane i-a fost decernat 
lui Monti, aflat la egaltate cu 
vest-germanul Floth).

Cum s-a ajuns la această e- 
galitate perfectă după par
curgerea a 4072 m (cit totali
zează cele patru coborîri), cu 
cronometraj la sutimi de se
cundă? Datorită excelentelor 
lansări ale tinărului și talenta
tului Virgil Stoian care, avînd 
din prima zi un handicap de 
78 de sutimi, a parcurs manșa 
a treia în 50,00 — record al 
pîrtiei și, pînă la urmă, timp

LA COBORÎRE
tehnic, nici că s-au antrenat 
asiduu în concursurile de pes
te graniță. Poate tocmai con
trariul. De aceea, Dorin Mun- 
teanu, pregătindu-se în țară- 
în condiții capricioase de cli
mă și zăpadă, se înscrie ca 
mare favorit pentru naționale. 
Rezultate tehnice : 1. Gheor- 
ghe Vulpe 1:48,9, 2. Dorin
Munteanu 1:49,f, 3. Lucien 
Seigneur (Franța) 1:50,4, 4.
Gheorghi Cicioev (U.R.S.S.) 
1:51,2 5. Ion Bobiț 1:52,8, fi. 
Dan Cristea 1:53,2, 7—8 Be
niamin Haidu și V. Brenci 
1:53,4, 9. Ludwig Riml (Aus
tria) 1:54,0. 10—11. Marin
Focșeneanu și Gheorghe Bă
lan 1:54,3.

B: Cehoslovacia, Iugosla
via, Japonia, S.U.A.;

C: România, R.F.G.. Fran
ța. Elveția;

D: Danemarca, Ungaria,
Polonia, Islanda.

In PRIMA GRUPĂ, socotită pe 
bună dreptate cea mai echili
brată, trei formații luptă pentru 
ocuparea primelor două locuri 
care asigură calificarea în sfer
turile de finală ale competiției: 
U.R.S.S., R.D.G. șl Suedia. Fi
rește. prin prisma rezultatelor 
anterioare, primele două sint 
favorite. Dar se vor mulțumi 
oare suedezii să „cadă" In tur
neul pentru locurile 9—12? Greu 
de presupus. Ar fi cel mal 
slab rezultat obținut vreodată de 
handbaliștll „Tre Kronor" la 
C.M. Șl atunci’ Să ne pregătim 
să asisțăm la una din cele mai 
echilibrate dispute din prelimi
nariile C.M.

în legătură cu această serie 
două lucruri trebuie spuse ne
apărat. Primul: cu una din c- 
chlpele din seria A se va în- 
tilni selecționata noastră in 
sferturile de finală, în cazul 
cînd se va califica (să sperăm...). 
Șl al doilea: în această serie 
au fost repartizați -cel doi ar
bitri români, Vasile Sldea și 
Vnrac Pelenghian.

Nu-1 invidiem...
în SERIA B lucrurile par mal 

simple, reprezentativele Cehoslo
vaciei șl Iugoslaviei părînd fa
vorite. Am specificat „par"»

Handbalul maghiar 
in cifre și nume

• Reprezentativa masculină de 
handbal a Ungariei a susținut 
pînă acum 137 de întîlniri. Din
tre acestea a cîștigat 67, a pier
dut 59 șl a terminat la egalita
te 11. Golaveraj : 2396—2338.
• In acest an, 'echipa Ungariei 

a susținut două meciuri cu 
R.F.G., realizlnd tot atttea victo
rii ; 20—19 șl ÎS—16.

• in preliminariile C.M. Un
garia a eliminat '.Bulgaria cu 
29-11 și cu 23—15.
• Anul trecut* tn deplasare, e- 

chipa Ungariei a realizat două 
rezultate valoroase : a învins 
Norvegia, cu 24—17 șl Suedia cu 
16—10.

0 La ultima ediție a C.M_ (In 
Suedia) reprezentativa Ungariei 
a ocupat locul 8, ca șl tn edi
ția precedentă din Cehoslovacia.
ț La actuala ediție a C.M. a 

fost invitat stt arbitreze șl ma
ghiarul iMSilo Keszthely. F.l este 
in vtrstă de 46 de ani. Este de 
25 de ani arbitru, iar din 1955 
arbitru internațional.

Iată numele șl cîteva date bio
grafice ale jucătorilor din lotul 
Ungariei, care vor fl prezenți la 
C.M. din Franța : Szabo (Tataba- 
nga — 25 ani, inginer, 29 inter
național, 76 kg. 1.82 m), Bado 
(Honved. 25 ani, inginer, 4 in
ternațional, 73 kg, 1,82 m), Hor
vath (ȚESE, 23 ani, student, 32

(lipsite de aportul Marianei Po- 
pSsCu) merită victoria categorica, 
avînd în vedere jocul combinătiv, 
sigur și eficace pe care l-au 
practicat și care a plăcut publi
cului spectator, ca și cel ofe
rit mai apoi de Rapid. S-au re
marcat Margareta Șorban, Ma- 
rilena ȘtefănesCu și Helga Bog
dan (Dinamo). Ana AnghSl, Doi
na Bigi și Angela Moroianu (Fa
rul). Au arbitrat excelent M. 
Bolintineanu șl V. Voicu.

RAPID — MEDICINA 3-0 (3,
7, 3). O întîlnire care promitea 
mult apriori, dar care a decep
ționat publicul spectator, aflat 
în sala Dinamo, prin lipsa de 
combativitate a studentelor, de ia 
care a lipsit — e drept — tră- 
gătoarea Venera Zaharescu, dar 
aceasta hu scuză cu nimic evo
luția neconvingătoare pe toate 
planurile a voleibalistelor de la 
Medicina. Pornind de la pre
luare — defectuoasă pe tot par
cursul jocului (fapt care explică 
și numeroasele puncte realizate 
de Rapid direct din serviciu) — 
continuînd cu greșelile la fel de 
frecvente în dirijarea atacului, Cu 
acțiunile ofensive lipsite de efica- 
citale și cu apărarea nesigură, 
totul a creat o impresie deplo
rabilă. Momentul de strălucire de 
la începutul setului secund, cînd 
Medicina conducea cu 7—1. s-a 
datorat unei scăderi a atenției 
in terenul rapldist, gluleștencele 
cedînd 4 puncte din serviciu ! A- 
ceastă parte a jocului a fost 
însă o... excepție pentru ambele 
echipe. Trebuie să remarcăm, în 
schimb, evoluția foarte bună a 
Rapidului, siguranța in execuții 
a tuturor jucătoarelor (a fost 
folosit numai sextetul standard), 
clarviziunea în acțiuni. Dintre 
ele, s-au remarcat Eugenia Re- 
bac (foarte bună in apărare, in 
coordonarea jocului si chiar In

determinant pentru cucerirea 
titlului — iar a patra în 50.52, 
în vreme ce principalul rival 
Eugen Bogdan, de asemenea 
un talentat reprezentant al ti
nerei generații, a obținut 
„doar" 50,40 și 50,90. Așadar, 
noii campioni de seniori sînt 
reprezentanții Clubului sportiv 
Sinaia, Virgil Stoian și Ștefan 
Panaitescu, care, săptămîna 
trecută, intraseră în posesia 
titlului de campioni ai echi
pajelor de tilieret.

O dispută aprigă s-a dat și 
pentru medalia de bronz. îna
intea ultimei coborîri, Stava- 
rache—Gurgui, echipaj repre
zentând Voința București, pă
stra șanse apreciabile. Dar 
campionul de anul trecut, 
Stoica, dorind parcă să de- 
■mOstreze că încă este un bo- 
ber de frunte, a făcut o cobo- 
rîre entuziasmantă, la sfîrșitul 
căreia acele cronometrelor au 
indicat 50,03 — al doilea timp 
al campionatului și hotărîtor 
in ocuparea locului trei. De

CONSFĂTUIRE METODICO-STIINTIFICA
LA „DINAMO"

Pe linia sintetizării și ge
neralizării experienței pozi
tive in pregătirea sportivi
lor, clubul Dinamo Bucu
rești organizează marți 24 
februarie, cu începere de la 
ora 8,30, o „Consfătuire me- 
todico-științifică a antreno
rilor".

Tema pusă în dezbatere 
este:

FORMA SPORTIVA.
In cadrul acestei consfă

tuiri vor prezenta referate:
C. Vlăduță (privind înotul),
D. Popa (canotaj), Alexan

deoarece echipa niponă, intr-un 
frumos progres, se anunță un 
veritabil out-sider. Mai ales că, 
anul trecut, handbaliștii japo
nezi au învins pe cei iugoslavi 
chiar la ei acasă. Așa că... în 
sfîrșit, in SERIA D (pentru ca 
seria in care va evolua echipa 
română o vom prezenta sepa
rat, într-un material mai am
plu) lupta se anunță la fel de 
echilibrată și calificarea tot a- 
tit de dificilă ca și în seria A. 
Echipele Danemarcei. Ungariei, 
Poloniei și Islandei se prezintă, 
efectiv, cu șanse egale. Selec
ționata Poloniei are cel mal 
„asortat" palmares. Finalista a 
„Cupei Mării Baltice". într-o 
selectă companie, clasată pe lo
cul III la „Trofeul Carpați" de 
la Timișoara șl recent învin
gătoare asupra reprezentativei 
noastre, echipa antrenorului J. 
Czerwlnski aspiră justificat la 
calificare. Alături de ea, selec
ționata Danemarcei (locul se
cund la ultima ediție a C.M.) 
we anunță și ea un pretendept 
serios, ca și formația maghiară,- 
dublă Învingătoare, nu de mult, 
în fața ecliipel R.F. a Germa
niei. Nici handbaliștll islandezi 
nu sint de neglijat, astfel că in 
această serie orice pronostic 
este hazardat.

Nu degeaba se spune, deci, 
Că ACEASTA VA FI CEA MAI 
AGITATA, DAR ȘI CEA MAI 
ECHILIBRATA EDIȚIE A C.M.

Calin ANTONESCU

inter național, 82 kg, 1,85 m), Bar- 
talos (Szondi SE, 22 ani, funcțio
nar, 72 kg, 1,80 m), Kalo (Tata- 
banya, 26 ani, tehnician, 72 In
ternațional, 80 kg, 1,87 rn), KovacS 
(Honved, 26 ani, prof. ed. fizică, 
89 internațional 81 kg, 1.83 m), 
Varga (Honved, 25 ani, funcțio
nar, 36 internațional, 86 kg, 1,89 
m), Fenyo (Honved, 29 ani, func
ționar, 93 internațional, 93 kg, 
1,83 m), Marosi (Ozdi Kohasz, 26 
ani, funcționar, 89 internațional, 
76 kg, 1,79 m), Vass (Elektromos, 
24 ani, funcționar, 51 internațio
nal, 84 kg, 1,92 m), Simo (Tataba- 
nya, 27 ani, funcționar, 75 inter
național, 75 kg, 1.91 m), Adorjatl 
(Honved, 32 ani, tehnician, 95 in
ternațional, 82 kg, 1,91 rn), Szabo 
(Spartakus, 25 ani, prof. ed. fizi
că, 20 internațional. 77 kg, 1,80 m). 
Takâcs (Honved, 23 ani, funcțio
nar, 32 internațional, 84 kg, 1,93 rn), 
Csik (Vasas, 24 ani, prof. ed. fi
zică, 6 internațional, 72 kg, 1,83 m).
Stiller (Spartakus, 21 ani, funcțio
nar, 26 internațional, 79 kg, 1.33 
m), Vass (Elektromos, 26 ani, 
funcționar, 103 kg, 1,94 m).

Antrenorul echipei este Mlklon 
Albrecht, iar antrenor secund 
Gyula Hurth.

Laszlo NISZKACS 
redactor la »,Nepsport“

atac) șl Mariana Baga. Au ar
bitrat satisfăcător M. Popescu șl 
I. Covaci.

Aurelian BREBEANU
C.P.B. — C.S.M. SIBIU 3-1 (—11. 

6, 2, 7). Siblencele au început 
bine meciul, cîștlgînd primul set. 
Revenindu-șl de pe urma du
șului primit, bucureștencele au 
reușit să-și adjudece celelalte 
trei seturi. Meciul, în general, a 
fost de slabă factură tehnică. Au 
arbitrat bine Em. Costolu șl L. 
Andrleș.

I.E.F.S. — PENICILINA IAȘI 
2—3 (7, 17; —1, —11, —14). Dacă 
primul meci al cuplajului din 
sala Giulești n-a satisfăcut, nu 
același lucru putem spune și 
despre meciul Vedetă, în care 
s-au întîlnit formațiile I.E.F.S. șl 
Penicilina, meci de o deosebită 
spectaculozitate șl de ridicat ni
vel tehnic. Finallzlnd majoritatea 
acțiunilor la fileu, studentele au 
cîștigat primul set la 7 ! Setul 
următor, cel mal lung ca dura
tă. a oferit spectatorilor un ade
vărat „recital" volelballstic, ter
minat tot cu victoria gazdelor I 
Surpriză ? Nu. Ieșencele și-au re
venit, stabilind egalitatea. In se
tul decisiv, I.E.F.S. a fost, totuși, 
la un pas de victorie (14—13), dar 
nervozitalea șl-a spus cuvîntul. 
studentele plerztnd setul șl, tot
odată, meciul. S-au remarcat : 
Florentina Itu, Aurelia Căunel 
(Penicilina), Marla Cengher, Car
men Marinescu (I.E.F.S.). Au ar
bitrat bine A. Dinlcu șl Ov. Geor
gescu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— PROGRESUL BUCUREȘTI 3-1 
(5, —6, 10, 7).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 
VOINȚA CLUJ 3-0 (5. 6, 1).

sigur, au fost și alte „due
luri” interesante și chiar ine
dite, de pildă, cel dintre Dra- 
gomir I și Dragomir II — (ta
tăl și fiul), dar despre ele. ca 
și despre uncie probleme ridi
cate de aceste campionate na
ționale, cu alt prilej.

Deocmadată rezultatele :
1. CLUBUL SPORTIV II 

SINAIA (VIRGIL STOIAN— 
ȘTEFAN PANAITESCU) 3:21,74 
(manșa a treia 50,00, manșa a 
patra 50,52); 2. C.S. I Sinaia 
(Bogdan—Mîinea) 3:21,74, (50,40- 
50,90); 3. C.S. IV Sinaia (Stoi
ca—Papadopol) 3:22,65 (50,38-
50,03); 4. Voința București
(Stavarăche—Gurgui) 3:22,85 
(50,88—50,72); 5. Bucegi Sinaia 
(Burbea—Turea) 3:27,45; 6.
Voința Sinaia (Bilă—Stanciu) 
3:29,09; 7. Carpați I Sinaia 
(Dragomir I—Moiceanu) 3:29,72; 
8. Carpați II Sinaia (Drago
mir II—Cofaru) 3:30,07; 9.
A.S. Armata București (Cer- 
niu—Lospă) 3:31,39; 10. C.F.R. 
Brașov (Beldiga—Puiu) 3:33,77.

dru Stoeneseu (atletism). 
Carol Coreec (polo), Radu 
Huțan (eaiac-canoe), Theo
dor Giurculescn (baschet), 
F. Kocsis și M. Bădulcscu 
(gimnastică), Oprea Vlase 
(handbal), C. Dumitrescu 
(box), Șt. Petrescu (tir), 1. 
Vintilă (atletism), A. Segăr- 
ceanu (tenis).

De asemenea, vor prezenta 
un referat doctorii D. Voi- 
culescu, M. Cristescu, A. 
Bobocca și O. Trestioreanit.

Consfătuirea va avea loc 
în sala de festivități a clu
bului.



->

p eecvențădinmeclul amical internațional Politehnica Galați—Moldova Chișinău, disputat 
ieri la Galați

RAPID-F.C. ARGEȘ 1-1 (0 0)
Ger ; sl teren înghețat, pe 

Blocuri acoperit cu zăpada
— lată , decorul ț în care s-a 
disputat ■ Ieri dimineață, a- 
mîcalul de. De stadionul Ciu
lești. Ou toate că din ambe
le formații au lipsit citi va 
titulari, jocul a fost Intere
sant, în unele perioade pur- 
tînd amprenta unei partide 
de campionat. Dacă la capi
tolul pregătire, fizică ambele 
echipe pot fi notate cu ca
lificative bune, în schimb, 
la cel al tehnicii individuale — 
poate si din cauza terenului
— jucătorii au arătat lacu
ne evidente.

In prima parte, jocul a 
fost echilibrat, ostilitățile 
desfăsurîndu-se mai mult la 
miilocul terenului, cu puține 
incursiuni la cele două porți, 
ocaziile de gol fiind ratate 
de Nuțu și, respectiv, Strat.

După pauză, schimbările e-

fectaate în formația Rapidu
lui au dat doar parțial re
zultate. Feroviarii au avut 
mai mult inițiativa, însă îna
intașii au ratat din poziții 
favorabile. Scorul a fost des
chis de oaspeți. în min. 55, 
mingea a ajuns la fundașul 
Xvan II, care, cu capul, a 
introdus-o în poartă : 1—0 
pentru F.C. Argeș. Egalarea 
s-a produs după 4 minute, 
tot după o lovitură de colț. 
Portarul piteștean Niculesou 
a scăpat din mină balonul și 
Mazurachis, atent, a înscris.

A arbitrat foarte bine D. 
Isăcescu.

RAPID : Rămureann — 
Ștefan, Cojocaru, Mușat, 
Greavu (min. 46 pop), Dinu 
(min. 46 M. Stelian), Ange- 
lescu, Năsturescu, Strat. Ma- 
zurachis, Codreanu (min. 46 
Petreanu).

F.C. ARGEȘ : Niculescu — 
Pigulea, Ivan I, Vlad, Ivan 
II, Prepurgel, Ștefănescu, 
Nutu, Roșu, Regep (min. 46 
Stan, min. 85 Cirstea) Jercan.

P. VINTILA

POLITEHNICA GALAȚI- 
MOLDOVA CHIȘINĂU 
(U.R.S.S.) 0-0

GALAȚI, 22 (prin telefon), 
în primul meci din cadrul 
turneului pe care îl întreprin
de în țara noastră, echipa 
Moldova Chișinău a terminat 
la egalitate, 0—0, cu Politeh
nica Galați. Studenții au do
minat mai mult, însă atacul 
a fost ineficace.

S. CONSTANTINESCU. 
coresp. priite.

C.F.R. TIMISOARA- 
SZEGLED UNGARIA

2-0 0-0
TIMIȘOARA, 22 (prin tele

fon). Feroviarii timișoreni au 
realizat o frumoasă victorie 
în fața lui Szegled, formație 
din campionatul diviziei A al 
Ungariei. Peste 7000 de spec
tatori au asistat la un joc 
bun. Golurile au fost mar
cate de Manolache și Chi- 
tniuc, în repriza secundă.

I. STAN, coresp.

„CUPA PRIMĂVERII<t PROGRESUL STEAGUL ROȘU

22 (prin telefon), 
avut două trăsă-

4

PLOIEȘTI
Echipele au 
turi comune : pregătire fizică 
bună ți ineficacitatea înain
tașilor, Ia ultima contribuind 
și starea terenului înghețat. 
Din multe ocazii de gol am 
notat pe cea a lui Bădin (min. 
75) și pe cea a lui 
(min. 85). A arbitrat, 
pări, N. Moroianu.

PETROLUL:

Oprea 
cu scă-

— N. Ionescu, Bădin, Florea 
(Crîngașu), Gruber, Iuhasz 
(Stroe), Stănescu, Dincuță, 
Grozea. Cotigă, Moeanu.

„U“ CLUJ : Moldovan — 
Crețu, Pexa, Solomon 
fan), Șoptereanu, Anca, 
teanu (Fanea), Oprea, 
ieanu, Adam (Tordache), 
găti.

M. lonescu,

CONSTANȚA, 22 (prin te
lefon). In cursul săptămînii 
trecute au avut loc etapele 
a N-a și a IlI-a ale competi
ției fotbalistice dotate cu ,-Cu
pa primăverii". lată rezultatele 
înregistrate : Portul Constanța 
— I.M.U. Medgidia 3—0, Fa
rul (tineret) — Electrica 5—1, 
Cimentul Medgidia — I.T. 
Constanța 1—1, Farul (tineret) 

I.M.V.M. — 
Portul — Ci- 
tn clasament

— I.T.C. 3—1,
Electrica 2—2, 
mentul 1—1. 
conduc echipele Farul (tineret)
și Portul cu cite 4 puncte.

C. POI’A, coresp. principfil

U. T. A. OLIMPIA
ARAD, 22 (prin telefon). 

Ținincl cont de evoluțiile bune 
din jocurile anterioare, U.T.A. 
a jucat mai slab de astă dată. 
In prima repriză jocul a fost 
șters, lipsit de acțiune la poar
tă. După reluare, întrecerea a 
ciștigat în vigoare. Au marcat:

1-1 (0-1)
Ca să scape de „concurența" 

Giuleștiului, organizatorii a- 
micalului Progresul—Steagul
roșu Brașov (ați observat, de
sigur, că e vorba de echipele 
fostului „cuplu rapidist" V. 
Stănescu — V. Stănculescu!) 
au fixat jocul la ora 15,30 pe 
terenul din str. Dr. Staicovici. 
în jurul 
zăpadă pînă la 
din... funingine 
nit cîteva sute 
...suferă pentru

...Dar să revenim la jocul 
propriu-zis. Zăpada mare i-a 
împiedicat pe combatanți să 
controleze balonul pe măsura 
posibilităților, să paseze, să 
șuteze de la distanță (de stop 
nici nu era nevoie). Ce am

dreptunghiului cu 
glezne și tușe 

s-au reîntil- 
dintre cei ce 
Progresul.

ORADEA 2-0 (1-0)
Sima (min. 1) și Axente (min. 
67).

U.T.A.: Gornea (Bătrina) — 
Birău, Lereter, Pojoni. Bro- 
șovschi, Sima, Petescu (Ba- 
coș), Axente, Dobai (Șchiopu), 
Dembrovschi, Dumitrescu.

ȘT. IACOB-coresp. principal

Campionatele naționale de micromodele

ULTIMELE LANSĂRI
SLANIC, 22 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Cum 
era de prevăzut, la ultimele 
lansări 
natelor naționale de micro- 
•modele (indoor) sportivii au 
forțat mai mult, reușind să 
obțină rezultate superioare. 
Astfel, în al patrulea zbor, 
tînărul Aurel Popa își „pla
fonează" aparatul la aproxi
mativ 40 m înălțime, depă
șind toate așteptările. In ro- 
tări largi, uniforme, micro- 
modelul acestui talentat elev 
din Tg. Mureș continuă să 
evolueze și după 25 de mi
nute de la decolare. Timpul 
se scurge încet, arbitrii urmă
resc străveziul aparat care, 
parcă, nu i mai vrea să coboa
re. Trec 30 de minute (pînă 
acum aproximativ o lună cea 
mai bună performanță româ
nească era de 27 minute și 
42 secunde), apoi acele cro- 
nometrelor se fixează la nici 
mai mult nici mai puțin de 
34 I)E MINUTE! Aplauze, 
felicitări, gînduri pentru vii
toarele „mondiale" de micro
modele.

In sfîrșit, se dă startul în 
lansarea a cincea. Intuim re
plica 
vului 
Otto 
prof, 
ușor, 
cind 
palatului de sare din mina 
Slănic. După cîteva clipe, 
însă, el este reperat sus, la 
peste 50 m altitudine. Și 
zboară acolo, Ia limita văzdu
hului subteran, 20 dejminute, 
apoi 30, iar cind atinge solul 
are la „bord" 34 DEțMINUTE

din cadrul campio-

pe care o va da, ele- 
său, maestrul modelist 

Hintz. Așadar, aparatul 
Hintz începe să uree 

spiralînd elegant pînă 
se pierde în înălțimile

ȘI 9 SECUNDE! O perfor
manță strălucită, pe care o 
vtem repetată și în ’aprilie, 
la competiția supremă de mi
cromodele.

în ultima lansare (a șasea) 
competitorii pun sub maxi
mă „presiune" minusculele 
lor motoare, dar surplusul de 
energie dat aparatelor le de
zechilibrează, le depășește pu
terea și arbitrii nu mai con
semnează nimic deosebit. în 
rezumat, campion național 
este declarat Aurel Popa cu 
67 de minute și 16 secunde 
(cele mai bune două lansări a- 

(vînd : 34 : 00 și 33 :16). Lo
cul secund este ocupat de 
Otto Hintz 64 : 39 (CU1 34 : 09 
— cea mai bună performanță 
din țară — și 30 :30). Pe e- 
chipe, titlul de campioană na
țională i-a revenit formației 
din Tg.-Mureș.

Vasile TOFAN
REZULTATE SENIORI : 

1. Aurel Fopa (Voința Tg. Mu
reș) 67 :16 — campion națio
nal, 2. Otto Hintz (Voința Tg. 
Mureș) 64 : 39, 3. Aurel Mo- 
raru (Voința Tg. Mureș) 47 : 
17, 4. Francisc Boloni (Voința 
Tg. Mureș) 46 : 09, 5. ’
Besman (Otelul Galați) 
34. JUNIORI: 1. Vasile 
coară (Voința Tg. Mureș) 
15, — campion național, 
Eug. Holtier (Grivița Roșie 
Buc.) 29 : 33, 3. Ștefan Botoș 
(Voința Tg. Mureș) 27 :06, 4. 
Gh. îlieș (Tehnofrig Cluj), 
24:16, 5. Dan Costescu (Oțe
lul Galați) 19 :17. ECHIPE :
1. Voința Tg. Mureș 179 :12,
2. Oțelul Galați 113 :12, 3.
Grivița Roșie Buc. 100 ; 20.

Nicu 
44: 
Ni-

I 45 : 
, 2.

remarcat în prima repriză î 
Zece minute de atacuri insis
tente ale bucureștenilor. Apoi, 
o temporizare impusă de bra
șoveni, care au dovedit o mai 
bună coeziune între comparti
mente, o activitate mai lucidă 
și construcții ofensive mai 
clare. Stegarii au deschis sco
rul în 
goi și 
bune, 
plecat 
ție de 
volt tot ce a intîlnit (Ad. Con
stantinescu. Măndoiu, Grama) 
și a șutat de la 10—12 metri în 
partea stingă. înscriind.

După pauză, Progresul, cu 
„vulpoii" Pavlovici, Matei, 
Neacșu ia jocul pe cont pro
priu, domină autoritar, 
Năstase, Șoangher și R. 
nescu (acesta din urmă și în 
min. 41 și 45) ratează incre
dibil. Abia în min. 85 Pavlo
vici reușește să egaleze de la 
6 m („cine altcineva”, spunea 
el după joc) la o înghesuială 
în fața porții brașovene. Doar 
așa a putut fi învins Adama- 
che, excelent nu numai, pe 
gazonul australian, dar și pe 
zăpada bună pentru schiat, A 
arbitrat Gh. Limona.

STEAGUL ROȘU: Adama- 
che — îvăncescu, Jenei (Pes
carul, Olteanu, Rusu, Pescaru 
(Cadar), Jamaischi, Necula, 

- Balint, Florescu, Drăgoi.
PROGRESUL: Manta 

Popescu, Măndoiu, _ 
Constantinescu. 
(Neașcu), Beldeanu, 
nescu, Raksi (Pavlovici), 
tase, Șoangher (Matei).★

în cursul zilei de azi, 
gul roșu pleacă în Liban, 
va susține trei meciuri (toate 
la Beirut). (AL. C.).

min. 27, după ce Dră- 
Pescaru rataseră situații 
în acel minut, Necula, 
d intr-o dubioasă pozi- 
ofsaid, a driblat dezin-

dar 
Io-

— V. 
Grama, 

D. Georgescu 
R. Io- 

Năs-

Stea- 
unde

• ••

«SINT
GOLGETERUL

rea loviturilor libere

intr-o echipă muncitoreas

($te- 
Mun- 
Uifâ- 
B'in-

I. TANĂSESCU 
și A. CRISTEA, coresp.

POLITEHNICA IAȘI-MNAMO BACĂU Î-B (0-0)
telefon). InIAȘI, 22 (prin

prima repriză, inițiativa a a- 
parținut studenților, care au 
ratat cîteva ocazii prin Incze, 
Cuperman și Goliac. După 
pauză, dinamoviștii s-au apro
piat mai des de poarta lui 
Constantinescu. dar Înaintașii 
băcăuani au șutat rar și im
precis. Unicul gol a fost mar
cat de Cuperman, în. min. 75. 
din lovitură de Ia 11 m. A 
condus M. Rotaru.

Politehnica:
— Gavril, lanul, 
milă, Contardo, 
(Andrioaie), Incze, 
Goliac (Lupulescu), 
(Goliac).

Dinâmo: Fugaciu 
nescu, Nedelcu, Velicii, 
(David), Vătafu, Duțan. 
maier (Sănăuceanu), Tr. 
pescu, D. Ene, Băluță.
I). DIACONESCU-ooresp. princ

Consta tilines cu 
Alecu. Ro- 

Lupulescu 
Cuperman, 

Simionaș

Contă- 
Kiss

Neu- 
Po-

A. S. ARMATA TG. MUREȘ
MEDICINA TG. MUREȘ 2-3 (1-0)

TG. MUREȘ, 22 (prin tele
fon). Avînd în formație cîțiva 
jucători de perspectivă, A.S.A. 
Tg. Mureș n-a putut învinge 
modesta echipă Medicina Tg. 
Mureș, din divizia C. Studen
ții, mai ales în ultima parte 
a partidei, au jucat mai bine 
și au fructificat prin Centeri 
(min. 48), Csiki (min. 81) și 
Baciu (min. 83). Pentru A.S.A. 
au marcat SzoMosi (min. 14)

(min. 77). A.S.A. aSi Nagy . 
prestat un joc neconvingător 
in toate compartimentele, ra- 
tînd ocazii ideale în special 
prin Nagy și Trăznea.

A.S.A. : Solyom (rhin. 46 
Bay) — Șleam, Toth, Dondoș, 
Czako (min. 55 Varodi), Szol
losi (min. 75 Moeanu), Ciutic, 
Alecu (fost la Progresul Bucu
rești), Nagy, Trăznea, Hainal.

A. SABO. coresp.

MINERUL BAIA MARE-CRIȘUL ORADEA
(2-1)2-1

BAIA MARE, 22 (prin telefon). 
Joc specific de pregătire. Teren 
de zgură, înghețat. Spectacol 
frumos. Aproximativ 2 500 de 
spectatori. Localnicii și-au domi
nat puternic adversarii. Singura 
perioadă în care oaspeții 
avut inițiativa a 
sfert de oră.

. . au 
_ fost ultimul 

Au înscris Casai 
(min. 12) pentru Crișul, respec
tiv Miculaș (min. 27) și Redeș 
(min. 39). Trebuie să arătăm că 
formația Crișul a fost lipsită de 
doi titulari, ambii accidentați 
grav în meciurile de pregătire

— Suciu (la Cugir, entorsă cu 
ruptură de ligament la un pi
cior) și Sătmăreanu II (la Arad, 
comoție cerebrală în meciul cu 
U.T.A.). Formații : Minerul :
Zilier—Cromeli, Donca, Necula 
(Doboș, repr. II), Docu, Micu- 
laș, Redeș, Casoni, Bohoni (Kol
ler, repr. II). Trifu, Radu ; 
Crișul : Baumgartner (Catona, 
repr. II)—Balog, Sărac. E. 
Naghi, Popovici, N. Alexandru, 
Dărăban, Cefan (Orlovschi, repr. 
II). Casai, Kun II, Cociș.

T. TOHATAN—coresp. principal

SECVENȚE MEDICALE
DIN TURNEUL OLIMPICILOR

ROMAN IEI»
• Am început să simt in jurul
meu un vint rece • ...Ozon
nu mai trebuie să joace

că!!! • în ce împrejurări
am făcut cel mai bun meci
din carieră! & Ultimele
prezențe in echipa națională 
® rrȘpiluri" pentru executa

După vreo doi ani pasionanți, pctrecuțl la Rapid, am Început 
simt iu jurul meu un vint rece. Relațiile mele cu diriguiiorii 

clubului fuseseră corecte, iar intre mine și ceilalți jucători exista 
o deplină armonie. Dar, într-o bună zi. am auzit niște șoapte 
care circulau cu multă precauție. Ci că o persoană învăluită in 
blister era de părere că Ozon nu mai trebuie să joace intr-o 
echipă muncitorească. De parcă aș fi fost copilul lui Malaxa. Ni
meni nu-ml spunea nimic răspicat, dar simțeam ceva în atmos
feră șl zvonul imi trecea mereu pe la ureche ca zbîrniilul unei 
muște. La început mă amuza toată drăcovenia. Dar. de la un 
timp, a început să mă deranjeze. Antrenorii îmi vorbeau pe de
parte, ceva despre întinerirea echipei, dîndu-mi a înțelege să nu 
mal vin pe la antrenament. La un moment dat se zvonește că 
Va fi o ședință în care ar urma să se demonstreze incompatibi
litatea dintre mine șl o echipă muncitorească. Tare eram curios 
să aflu argumentele. Dar cum întotdeauna Grantul perfect

Primim din partea dr. 
Florian Șerban. medic 
al lotului olimpic, un 
interesant articol, care 

depășește cadrul unui „raport 
medical". îi facem loc cu plă
cere, in paginile noastre, cu 
speranța că aceste rlnduri vor 
deschide apetitul pentru scris 
și altor medici sportivi.

upă 20 de zile de între
rupere totală a practicii 
fotbalistice, lotul olimpic 
de fotbal a fost reunit in.

ziua de 3 ianuarie 1970, în ve
derea unui turneu de pregătire 
și selecție în Israel și Australia.

La controlul inițial, starea de 
sănătate era satisfăcătoare, doar 
trei din Jucători punîndu-și pro
bleme de tratament șl recu
perare, în urma unor accidente 
osteo-musculo-articulare*. (Both. 
Bădin, Angdleacu). Probele func
ționale ne arătau valori la limi
ta inferioară.

Puținul timp de pregătire ră
mas la dispoziție (9 zile) în v»- 
derea ridicării valorilor de po
tențial fizic, omogenizare, con
cepție de Joc l-am folosit în per
manență pentru găsirea celor mal 
bune soluții organizatorice.

In colaborare cu antrenorul 
principal Vlntilă Mărdărescu și 
secundul său, Gh. Nuțescu, s-» 
ajuns la o bună formulă de or
ganizare, antrenamente și jocuri, 
cu respectarea anumitor elemen
te de bază în procesul de recu
perare, dozarea efortului cu acu
mulări progresive, 
mentație adecvată, 
bal neo-tizlo-teraple, 
gram cultural, așa 
trolul final (în circuitul riguros 
al Centrului de medicină sportivă 
„23 August-) ne-a confirmat la 
plecare potențialul valoric la care 
ajunsesem șl pe care ne puteam 
bizui.

Călătoria în Israel a fost lip
sită de oboseală, cazarea ți ali
mentația excelente ne-au ajutat 
la ridicarea nivelului posibilită
ților, așa incit în ziua primului 
meci a coincis și cu o victorie, 
echipa jucînd destul de bine fa
ță de condițiile de pregătite an
terioare. Timpul pînă la cel de 
al doile joc (o nouă victorie me
ritată), 
au fost folosite pentru antrena
mente, în vederea atingerii unul 
nivel cit mai ridicat, necesar în 
partea a doua a turneului — me
ciurile din Australia.

A doua parte a turneului — 
„secvența australiană* — a de
butat cu o stare de oboseală ie
șită din comun. Intr-adevăr, ple- 
cînd dimineața din Tel Aviv spre 
Roma (3 ore), am petrecut o zl 
plină în „cetatea eternă", pină 
la plecarea avionului spre Sydney 
(miezul nopții), Vlzitînd orașul — 
premieră pentru cei mai multi, 
dar extrem de solicitantă pentru 
toți.

Drumul pînă la Sydney (21

pentru 
bio- 

la re-

odihnă. ali- 
vltamlnizare, 
masaje, pro- 
încit și con-

ca și zilele următoare.

ore), cu două escale de o oră la 
Bombay și Singapore, cu toate 
inconvenientele călătoriei cu a- 
vionul, adică lipsă de spațiu și 
mișcare, diferență de presiune, 
zgomot, căderi în gol — cu sen
zații ciudate și tulburări diges
tive și nervoase pentru unii — 
alimentație deosebită, apariția u- 
nei stări de surescitare, diferen
ță de fus orar între Roma și 
Sydney (9 „ ore)^. cu ., deplasarea 
stereotipului «obin-veghe toa
te acestea au înseninat 
jucători o suprasolicitare 
fizică cu apel important 
zervele funcționale.

Experiența braziliană m-a în
vățat că în asemenea situații 
n-ai decit o alternativă — să furi 
timpului ceea ce îți fură el ție. 
Am folosit reprizele de somn o- 
bllMatoriu, neținînd seama de 
orar, așa îneît la coborîrea din 
avion, în dimineața zilei de 23 
februarie, la Sydney, să ne sim
țim oarecum „australieni" și să 
ne integrăm cît de cît în ritmul 
local. Plecarea cu avionul mal 
departe, la Adelaide, după for
malitățile obositoare și surpriza 
neplăcută a programării primu
lui joc chiar a doua 21, a provo
cat oarecare neliniște și decon- 
centrare. După mici discuții con
troversate, s-a trecut la pregă
tirea morală șl fizică a jucăto
rilor, care, spre lauda lor, cu o 
cumințenie și o ambiție rar în- 
tilnlte. s-au mobilizat șl, făcind 
apel la ultimele resurse, au de
pășit punctul critic. Toți au as
cultat și aplicat sfaturile bune 
ale antrenorilor în privința sche
mei tactice adecvate care să le 
permită o economie de efort.

Clima australiană, o vară 
ridă, uscată și „punctată" 
adieri de briză oceanică (__
în timpul zilei și răcoare seara, 
la ora jocului), nu ne-a pus prea 
mari probleme. Doar la ■*’ 
castle, timpul ploios 
tea ne-au adus un 
transpirație.

Cazarea excelentă, 
spațioase, silențioase, 
duș și aer condiționat, cu pro
gram cultural „la pat" (radio și 
televizor) de dimineața pină 
noaptea, ne-au ajutat în proce
sul de recuperare.

Alimentația, de asemenea 
rlată, gustoasă și puternic 
taminizată, ne-a fost iarăși 
mare folos. Deși pe alocuri 
avut la dispoziție masori, 

masorului

i to- 
eu 

(cald

NeW- 
șl umidltă- 

plus de

In camere 
cu bale —

CUPON DE CONCURS
Numele si prenumele«

Adresa

1. CE ECHIPE 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 CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL’

taamMBrauunMenaaaaaiMnai
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL EXCEPȚIONAL PRONO- 
EXPRES DIN 22 FEBRUARIE 1970

va- 
vt- 
de 

am 
ani 

resimțit lipsa masorului pro
priu, utilizabil la timpul cel mai 
potrivit necesităților noastre.

Micile incidente traumatice 
le-am rezolvat urgent, neavînd 
cazuri deosebite de îmbolnăvire.

Consider că în Australia cele 
mai bune antrenamente le-au 
constituit tot meciurile, în care 
au fost rulați toți jucătorii.

întoarcerea de la Sydney Ja 
București (27 de ore încontinuu), 
cu escale minore la Singapore 
— Bombay — Roma — Belgrad, 
a fost mai suportabilă. Dorul de 
țară, dorința de a ajunge acasă 
cît mai repede, succesele obținute 
au creat un climat de bună dis
poziție și reconfortare.

Aceasta nu înseamnă că a 
fost anulată perioada de readap
tare pe care o încearcă din nou 
organismul (diferența de climă,' 
fus orar și oboseala călătoriei). 
Indicațiile trecute pe fișa de co
laborare pentru respectarea unui 
anumit repaus le-am considerat 
utile pentru preîntîmpinarea a- 
parițiel unei stări de' oboseală 
Irecuperabile în timp util. Mai 
ales că după un asemenea tur
neu sint posibile unele excese 
„compensatorii", nedorite — bi
neînțeles, care îngreunează pro
cesul de refacere sau menținere 
a potențialului fizic cîștigat cu 
atîta trudă.

Disciplina șl receptivitatea tu
turor jucătorilor, competența pro
fesională a celor doi antrenori, 
Mărdărescu și Nuțescu, capaci
tatea conducătorului delegației, 
prof. Tudor Vasile, au creat un 
climat foarte cald, care a con
tribuit la succesul acestui tur
neu început și terminat în timp 
util.

dr Florian ȘERBAN

Pronosport-Pronoexpres
6. Perugia—Livorno — pron. la 

pauză x
6. Perugia—Livorno — pron. fi

nal 2
FAZA I : 7. Arezzo—Piacenza X
Extragerea I î 22 24 29 35 20 AȘA ARATA O VARIANTA CU 8. Atalanta—Taranto 2

42 6 13 REZULTATE EXACTE, LA 9. Cesena—Varese X
Extragerea a II-a : 6 21 27 20 CONCURSUL PRONOSPORT NR. 10. Mantova—Catania X

35 41 18 8, ETAPA DIN 22 FEBRUARIE 11. Modena—Como X
Extragerea a IlI-a : 15 36 4 45 1970 12. Pl?a—Regglana X

41 40 8. 1. Catanzaro—Foggia •— pron 13. Reggina—Ternana 2
FAZA A II-A pauză 1 Fond de premil : 233 733 lei.
Extragerea a ÎV-a : 41 40 4 21 2. Catanzaro—Foggia — pron. Plata premiilor va începe în

37 13 33 final 1 Capitală de vineri 27 februarie,
Extragerea a V-a : 41 27 12 11 3. Genoa—Monza — pron. la pînă la 8 aprilie a.c. ; în pro-

20 30 32. pauză X vincie de la 3 martie. pînă la 8
♦, Genoa—Monza — pron. final xFond de premii ; T 630 931 lei. aprilie, 19\0, inclusiv.

In ce împrejurări atn făcut cel mai bun meci din carieri ț

Informat cind e vorba de Rapid, în ziua hotărită pentru excomu- 
gg: uicareă mea vin la stadion citeva mii de oameni. Ședința nu se 

mai ține. Eu încep să antrenez o echipă de oraș (Grivița Roșie) 
și să-l întreb zilnic pe Ion Georgescu, secretarul clubului, daca 

gg știe ceva precis in legătură cu situația mea. „Intreabă-niă să 
te-ntreb“, venea degrabă răspunsul său invariabil. „Bine, dar pe 
cine să întreb?", insistam eu. „Stai in banca ta, n-ai cu cine 

^g discuta", mă sfătuia părintește Ion Georgescu. Și misterul per- 
^g sista. In acest răstimp, echipa noastră nu prea mergea. Se apro- 
g> pia meciul cu Steaua. Observ cum încep să fiu puțin băgat în 
^g seamă, fiindcă unii, mai ortodox! cind e vorba de zvonuri, incc- 
^g puseră să mă privească deja ea pe o oaie neagră. Cineva de Ia 
gg Club imi spune ascunzindu-și gura după dosul palmei : „Nea 
fg Titule vin de la unu', șef mare ; s-ar putea să joci duminica ;

dar, mucles că mă nenorocești". Duminică, in ziua meciului, pri- 
g% mese un telefon de dimineață de Ia Negulescu, un salariat al 
gg clubului, care mă întreba unde pot fi găsit mai tirziu, dacă va 
g? fi să joc ? Ii spun că echipa pe care o antrenez are meci pe un 
gg teren in Dămăroaia. Era o arșiță cumplită. Pe Ia ora 13, o mașină 
gg mică vine acolo și mă duce la stadionul „23 August". Era cuplaj 
gg Interbucureștean.

La stadion intru în cabină. Mă reintîlneam cu băieții după 
gg două săplămini. Ei : numai semne de bucurie. Eu : mă uitam la 
gg toți și nu scoteam o vorbă. Cind deodată. Miki Miltăilescu, antre- 
gg norul din vremea aceea, niă întreabă brusc : „Poți juca ? Iți ei 
gg angajamentul că vom ciștiga ?“ Zic : „Cum, adică, angajamen- 
gg tul ? De vrut să joc, Vreau, Dar de unde să știu dacă vom juca 
gg bine și mai ales rine va ciștiga ? Doar nu sint nici măcar Pytia".

Băieții priveau muți această scenă, pină cind il aud pe Nae 
gg Georgescu : „Toto (cum imi spunea ei), hai că-i batem, lup- 
gg tăm toți pentru dumneata", 
gg Toată echipa a Jucat tormidabil, iar eu am făcut un meci

fantastic, poate cel mai bun clin Întreaga carieră. După ce mă 
antrenasem singur două săptămîni, iar in ziua meciului stătusem 

I....................................... ...................................................................................

I
două ceasuri sub un soare torid. La sfirșit. toată lumea era in 
culmea fericirii, iar Giuleștiul vuia ca un ghioc. Nici piuă azi nu 
știu adevărul despre această intlmplare. Probabil că cineva de
cretase ca sinț prea virslnic sau cam așa ceva in anul următor 
am fost iu sfirșit „scos din Iot" împreună cu un grup de jucă
tori de la Steaua și de pe la alte echipe. Motivul ? Virsta, zice-se. 
Fiindcă, la noi. hotăra nu știu cine pînă la ce vîrstă trebuie 
să joace fotbaliștii. N-am mai auzit pe unde am umblat, de o 
metodă asemănătoare.. Prea fusesem original in joc, ca să nu 
scap, la sfirșitul carierei, de.. . originalitatea altora. ..

După vreo 7—S ani de absența din echipa națională, In 1362 voi 
juca ultimele trei partide, ia virsta de 35 de ani. Cu echipa 
Marocului, la București (4—ti), cind am evoluat excelent, și cu 
R. D. Germană la Drcsda. unde am pierdui cu 3—2 Au fost me
ciurile premergătoare celui eu Spania, de la Madrid, din cadrul 
Cupei Europei. Antrenamentele ne-au deșelat, fiind prea dure și 
contraindicate cu o lună înaintea jocului.’ Iar in lot, valori ioc 1 
In plus, echipa noastră evolua, după multi ani. acasă la o echipă 
mare, intr-o partidă cu miză. Așa că eram crispați si aveam niște 
suflete chinuite. Ml-aduc aminte că i-am spus lui Teașcă, cu o zi 
înaintea meciului : „Am impresia c-ai tăcut echipa din jucătorii 
pe care ai necaz și vrei să-i termini". Ne-au tras ăia o mamă de 
bălaie, soră cu moartea. Vreo două, trei goluri au fost de rîs, 
le-a înghițit Stetcu ca pe niște gâluști, dar și diferența de valoare 
era mare. L-am admirat Întotdeauna pe Teașcă pentru curajul 
Iul. totuși nu pica învață din greșeli. De aceea, vorba unuia : 
„Ești bun nea Titl, dai numai șase-șase : 6 la Madrid, 6 ia 
Budapesta".

rina din „specialitățile casei Ozon" au fost loviturile libere. De 
cind eram junior mi-au rămas întipărite in cap șuturile lui Ba- 
ratki. Mai tirziu, cind ml-a fost antrenor, avea să mă invețe fel 
de fel de „șpiluri". Fiindcă știam să lovesc balonul oricum și 
să-i imprim iot felul de efecte, nu-mi răminea decit să caut de
fecțiuni in zid și in plasamentul portarului. Acesta diii urmă, 
aranjează, de regulă, zidul șl întinde înaintașului o momeală. Re
gula Iui e următoarea : dacă lovitura liberă se execută din late
ral, portarul dirijează zidul spre colțul scurt al porții, iar el se 
plasează la distanță egală între cele două bare, avtnd grijă, in 
special, de colțul lung. Mai mult, numeroși portari lasă, chipurile, 
colțul lung al porții ostentativ descoperit, ca Să-I tenteze pe cel 
ce va șuta, iar el stă, în fond, pregătit să apere tocmai această 
zonă. Eu priveam mai întii zidul să văd dacă in cuprinsul său 
exista vreo fisură sau vreun culoar liber in dreptul vreunui apă
rător mai scund. Chiar dacă zidul este intocnilt perfect, cu un 
efect bun mingea îl Va ocoli. Spre deosebire de mulți alții, eu 
trăgeam in colțul scurt. Fiindcă portarul crede că e bine apă
rat de către zid, iar el c pregătit să plonjeze in partea opusă. Pe 
deasupra, portarul nici nu vede o minge trimisă spre colțul scurt 
fiindcă e mascat și nu ponte observa pendularea piciorului. Mi-a 
reușit, de nenumărate ori. Această stratagemă, fiindcă, intr-a
devăr, știam să lovesc mingea și să-i imprim efecte specifice 
Jocului de biliard.

Deseori mai jucam echipei adverse și altă festă. Cind arbitrul 
dictează o lovitură liberă, așează, de obicei, mingea pe locul in
fracțiunii. Zidul începea imediat să se formeze. în funcție de po
ziția balonului. Mă duceam spre minge și Îmi făceam de luertt in 
jurul ei cîteva secunde, pînă ce zidul era gata. ‘ 
balonul aproape imperceptibil, cîțiva centimetri 
mult un lat de palmă, incit nimeni nu observa 
schimbare de poziție. Zidul răminea in același 
mine era suficient ca *ă expediez mingea pe o _____________
prinzătoare. Povestesc toate astea pentru atenția tinerilor jucă- 

că detaliile de mai înainte sint utile numai 
de lovire a minglei este perfectă. Fără acest 
nu fac doi bani. Deci, lotul începe de la

Atuncl. mutam 
mai încolo, cel 
această intimă 

loc, iar pentru 
traiectorie sur-

tori, eu sublinierea 
atunci cind tehnica 
atribut, toate astea 
arta preciziei.

CAPITOLUL 
URMĂTOR :

• Scurta mea carieră de... actor 
de revistă • Toți fotbaliștii de cla
să din generația mea s-au realizat 
doar parțial • Numai talentele 
proaspete au făcut ca fotbalul nos
tru să nu se scufunde de tot • Că
tre clevetitorii de profesie... • Lo
cul doi, în clasamentul „Ghefei de 
aur", după Raymond Kopa • Des
părțirea de fotbal aduce cu ruptu
ra undi mari iubiri.



La 8 aprilie, la Stuttgart

0 PARTIDA R.F. A GERMANIEI-ROMAMA
în cadrul programului de pregătire a fotbaliștilor vest-germani

După cum anunță agenția vest-germană 
stabilit programul complet de pregătire a 
pentru turneul final al C.M. Potrivit acestui 
a Germaniei și România, la 8 aprilie, la 
lor vest-germahi vor avea loc la 9 mai cu 
cu Iugoslavia (la Hanovra).

„Sport Informations Dienst"-Diisseldorf a fost 
reprezentativei de fotbal a R.F. a Germaniei 
program, este prevăzut și meciul dintre R.F. 

Stuttgart. Celelalte două jocuri ale fotbaliști-
Irlanda (în Eerlinul Occidental) și la 13 mai

in lume
GH. RUSSU-ȘIRIANU transmite de la C.M. de biatlon: ION MATEI transmite de la C.M. de ScM- probe IlOrdIceî

goluri la Madrid, dar două în proprie poartă!Italienii au înscris 4

SPANIA ITALIA 2-2 (2-2)

sovieticii Învingători CAMPIONATELE MONDIALE

Rezultatul de 2—2 obținut 
sîmbătă seara la Madrid de 
către jucătorii italieni, la ca
pătul unui meci enervant, va 
produce cu siguranță multe 
polemici. Probabil că cele 
două goluri inițiale ale lui 
Anastasi (gol spectaculos) și 
Riva (putea să lipsească golul 
la care s-a abonat cagliarita- 
nul atunci cînd joacă în na
țională?) le-au creat iluzii ita
lienilor, lăsîndu-le impresia că 
meciul va fi în continuare 
pur și simplu o promenadă. 
Dar au urmat,, la scurt timp, 
cele, două autogoluri înscrise de 
Salvădore — într-o zi foarte 
slabă, datorată oboselii pe care 
a acumulat-o în campionat.

Meciul de la Madrid 
vedit incă o dată ceea 
știa de mult, și anume 
fața unui atac atletic, 
rea „Squadrei azzurra” 
festă o stare de decrepitudine 
ce nu trebuie trecută cu ve
derea. Burgnich, Salvadore și 
chiar Facchetti nu. mai sînt 
stăpîni autoritari ai ariergăr- 
zii. în orice caz, acest meci 
stîrnește îngrijorare acum, îna
intea campionatelor mondiale. 
Va reuși Valcareggi să rezolve 
situația pînă la plecarea în
Mexic? Este o întrebare în 
fața căreia „tifosi” sînt mai 
degrabă sceptici.

Au înscris: Anastasi (min. 
11), Riva (min. 19) și Salva
dore (min. 24 și 26) — am
bele autogoluri.

A arbitrat vest-germanul 
Tschenscher.

ITALIA: Zoff — Burgnich, 
Facchetti, Cera, Puia, Salva
dore, Domenghini, Rivera, 
nastasi, Desisti, Riva.

Cesare TRENTINI

A-

a do- 
ce se 
că, în 
apăra - 
mant

CAMPIONATE, CUPE
ANGLIA. — Echipa Arse

nal Londra (viitoarea adver
sară a formației Dinamo Ba
cău în „Cupa europeană a târ
gurilor") a pierdut cu scorul 
de 2—3 în fața echipei Derby 
County. Alte rezultate: Bum- 
ley — Nottingham Forest 5—0: 
Crystal Palace — Sheffield 
Wednesday 0—2; Everton — 
Coventry 0—0; Sunderland — 
West Ham United 0—1, To
ttenham Hotspur — Stoke City 
I—0; Wolverhampton Wande
rers — Manchester City 1—3. 
O mare surpriză a fost înre
gistrată în cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei Angliei". 
Echipa Watford, care activează 
în liga a doua, a reușit să eli
mine cu 1—0 cunoscuta for
mație Liverpool. Manchester 
United a terminat la egalitate, 
1—1, cu Middlesbrough.

SPANIA : Iribar — Soi, E- 
ladio, Costas, Gallego, Uriarte, 
Lora, Amancio, Garate, Arieta, 
Rojo.

Riva, autorul unui goi în me
ciul de la Madrid.

BULGARIA — PERU 3—1
Continuîndu-și pregătirile în 

vederea campionatului mon
dial de fotbal, echipa statului 
Peru a întîlnit reprezentativa 
Bulgariei, la Lima. Fotbaliștii 
bulgari au obținut victoria 
scorul de 3—1 (0—1).

R.F. A GERMANIEI. — In 
campionatul vest-german _de 
fotbal s-au 
trei jocuri, 
înregistrate: 
Rotweiss
M.S.V. Duisburg — Schalke 04 
2—0; V.F.B. Stuttgart — F.C. 
Koln 0—3; Restul partidelor 
s-au amînat din cauza timpu
lui nefavorabil.

disputat numai 
Iată rezultatele 

MUnchen 1860 — 
Oberhausen 4—1;

cu

ÎN PRELIMINARIILE 
TURNEULUI U.E.F.A.

La Lisabona, într-un meci 
contând pentru preliminariile 
turneului U.E.F.A., selecționa
tele Portugaliei și Franței au 
terminat la egalitate: 0—0.

SCOȚIA. — In cadrul sfertu
rilor de finală ale „Cupei Sco
ției", Celtic Glasgow a învins 
cu scorul de 3—1 formația 
Glasgow Rangers. Jocul a fost 
urmărit de peste 75 000 de 
spectatori. In cursul meciului, 
terenul de joc a fost invadat, 
poliția efectuînd cu această o- 
cazie 25 de arestări.

ILIE NĂSTASE ÎN FINALĂ

SI LA ȘTAFETA
OSTERSUND, 22 (prin 

lex). 
C.M.
fără 
ceea 
zentanții noștri să se fi rea
lizat. Iar poate cel mai trist 
lucru, atunci cînd rezultatele 
sînt mediocre, este acela că, 
în mod sigur, concurenții au 
făcut tot ce le era omenește 
în puteri...

Celor care nu au fost pre
zenți aici la Ostersund le va 
fi probabil greu să înțeleagă 
cum se pot nărui în cîteva 
clipe speranțe atît de mari 
ca cele pe oare le-a avut în
că la jumătatea ultimuiui 
schimb echipa 
totuși, de data 
care de atâtea 
prin siguranța 
unor rezultate 
bune, mîna care trăgea ulti
mele focuri de armă ale șta
fetei de seniori, a tremurat 
duminică dimineață. Este mî
na lui Vilmoș, căruia înțele
gerea sufletească și etica 
sportului ne obligă să-i a- 
dresăm chiar și în această 
împrejurare admirația și res
pectul nostru pentru tot ce 
a făcut de-a lungul anilor.

Să trecem însă la descrie
rea celor ce au ridicat pur și 
simplu în picioare asistența 
de la Ostersund. încă de la 
primul schimb lupta fără ra
bat s-a dezlănțuit pe pîrtie 
și în poligon, fiecare biatlo- 
nist arătînd, cu extrem de 
rare excepții, că, în acest an 
de interstițiu olimpic, pregă
tirea a fost nebănuit de de
parte împinsă. S-a tras cu o 
precizie încă necunoscută în 
istoria nu prea lungă a biat- 
lonului și numărul foarte mic

te- • 
a 

de biatlon s-a încheiat 
ca măcar o parte din 
ce așteptam de la repre-

Iată că ediția 1970

României. Și 
aceasta, mîna 
ori ne-a adus 
ei satisfacția 
chiar foarte

a-

au 
a 

de

al turelor de penalife+e ipar- . 
curs de sportivi stă mărturie. 
Din păcate, tocmai această 
pondere sporită a preciziei în 
tir a fost aceea care ne-a a- . 
dus de pe poziția a patra —' 
ți poate chiar din .apropierea 
medaliei — tocmai, pe tocul 
opt în Ierarhia mondială a 
seniorilor.

Deși au cîștigăt detașat, re
prezentanții U.R.S.S. n-au ' 
fost scutiți de emoții, pînă la . 
jumătatea ultimului schimb 
în care Tihonov și-a re
confirmat clasa mondială și 
a țîșnit spre linia de sosire 
cu o viteză care i-a adus 
plauze la scenă deschisă.

Reprezentanții noștri 
părut în primii kilometri 
face parte din plutonul
mijloc. Fontana, în primul 
schimb, s-a comportat la înăl
țimea așteptărilor și nu a 
sosit la predarea schimbului 
cu prea mare handicap. A 
uirmat Dumitru Soiu, care și-a 
răscumpărat total greșeala 
din proba individuală, făcînd 
dovada unei mari concentrări 
și trăgind calm și ordonat. 
Cînd Carabela, cu constanța 
și precizia care-1 mențin prin
tre echipierii de bază ai Ro
mâniei, a făcut să ajungem 
în poziția a patra, emoțiile au 
cuprins pe toți, puținii dar 
total angrenații români de pe 
margine. In ultimul schimb 
aveam cea mai mare încre
dere, poate fiindcă era vorba 
de „Vilii" al nostru. Din pă
cate, el a comis două greșeli, 
dar acest lucru ne-a azvîrlit 
pe poziția ocupată în final, 
anume a opta.

BENVENUTI

UN SUCCES DEPLIN
• Kalevi Oikarainen (Finlanda)

învingător la 50 km
STRBSKE PLESO, 22 (prin 

telefon). Nici de această dată 
timpul nu a fost de partea 
alergătorilor angajați în difi
cila probă de 50 km. Condi
țiile au fost identice ca în 
cursa de 30 km, creînd destule 
dificultăți. Plecînd din start 
cu nr. 56, Aslund (Suedia) a- 
vea toate motivele să spere 
că va câștiga proba de 50 km, 
fiindcă av,ea în fața sa pe toți 
adversarii. De fapt, el declara
se după proba de 15 km, pe 
care o, ciștigase, că speciali
tatea sa o constituie cursele 
pe distanțe lungi. Se pare, 
insă, că Vedenin (U.R.S.S.), 
ca și revelația acestor cam
pionate, Grimmer (R.D.G.), și 
Oikarainen (Finlanda) nu au 
fost dispuși să cedeze o pro
bă care le era foarte accesi
bilă. Ei conduc atît la 15 km, 
cât și la 25 km, tatonați în
deaproape de suedezii Aslund, 
Halvarson și finlandezul Tai- 

Iată timpii înregistrați 
* ‘ lh23:40,87,

Oikarai- 
Aslund 

lh24:59,16.

(Urmare din pag. 1)

f-a pierdui cu 6—8, te- 
nismanul român și-a 
revenit, a dominat „os
tilitățile" prin joc va
riat, servicii puternice, 
voleuri plasate. „RO
MÂNUL, DEȘI NU SE 
AFLA IN FORMA SA 
OBIȘNUITA, A FĂCUT 
TOTUȘI O PARTIDA RE
MARCABILA — trans
mite corespondentul a- 
genției REUTER.

Tn cea de-a doua 
semifinală, Cliff Richey 
(S.U.A.) l-a eliminat cu 
6—3, 7—5, 6—4 pe 
egipteanul Ismail 
Shafei, cef

IȘI VA APARA TITLUL
IN FATA 

LUI DOYLE BAIRD du-

pășind momentul critic 
din setul doi, pe care

el 
____ i, cel care îl sco
sese din cursă pe pri
mul favorit al turneu
lui, australianul Rod 
Laver. De notat că 
Richey este cotat a) 
doilea jucător al S.U.A. 
(după Stan Smith și 
înaintea lui A. Ashe) în 
ultimul clasament al fe
derației americane de 
specialitate.

Campionul mondial de 
box la categoria mijlocie, 
italianul Nino Benvenuti, a 
anunțat că își Va pune titlul 
în joc, la sfîrșitul lunii mai, 
în fața americanului Doyle 
Baird. Cei doi boxeri s-au 
mai întîlnit în 1968, termi- 
nînd la egalitate. La 13 mar
tie, Benvenuti Va susține o 
întîlnire la Melbourne, în 
compania americanului Tom 
Bethea-

BELGIENII AU DOMINAT 
„MONDIALELE" 

DE CICLOCROS
ZOLDER 22. Disputat

minică la Zolder pe un timp 
nefavorabil (vînt și ploaie) 
campionatul mondial de ciclo- 
cros rezervat amatorilor a re
venit belgianului Robert Ver- 
meire. La profesioniști titlul a 
revenit unui alt belgian: 
Erich Valeminck, care și-a 
păstrat titlul.

REZULTATE TEHNICE:
1. U.R.S.S. (Viktor Mamatov 
0 ture penalizare, Aleksandr 
Ușakov, Rinnat Safin 1, Alek
sandr Tihonov 0), 2 h
2. Norvegia (4) 2 h
3. R. D. Germană (4) 
45,9, 4. Finlanda (4) 2 h 15 : 
34,4, 5. Suedia (4) 2 h 16 : 41,6, 
6. Polonia (7) 2 h 17 :56,4, 7. 
Japonia (4) 2 h 18:33,8, 8. 
România (Fontana, 1, Soiu — 
0, Carabela — 0, Vilmos — 3) 
2 h 19 :31,9, 9. Cehoslovacia 
(6) 2 h 20:41,4, 10. S.U.A. (4) 
2 h 22 :02,2, 11. Franța (4) 
2 h 22 :54,2, 12. Italia (9) 2 h 
25:57,1, 13. R. F. a Germa
niei (8) 2 h 26:39,7, 14. An
glia (10) 2 h 31:29,8.

pale.
la 25 km: Vedenin 
Grimmer lh23:57.96, 
nen 11124:35,75, 
lh24:52,25, Taipale

Ct -sa continuă, fără nici o 
schimbare mai importantă, 
pînă la km 40, cînd Grimmer, 
sesizînd dificultățile prin, cane 
trecea Vedenin, forțează, tre- 
cînd în frunte. Ordinea la km 
40 este următoarea: Grimmer 
21116:28,10, 
Oikarainen , ,
2bl8:01,03. Duelul dintre Gri
mmer și Vedenin se menține 
cu înverșunare, reeditîndu-1 pe 
cel din finalul ștafetei de 
4x10 km, tranșat și de această 
dată în favoarea sovieticului. 
Cursa devine din ce în ce mai 
palpitantă. Simasov (U.R.S.S.) 
are o puternică revenire, în 
timp ce Aslund cedează trep
tat, treptat. Oikarainen, care 
s-a menținut tot timpul în

Vedenin 2hl6:41,59,
2hl7:22,01, Aslund

expectativă; se detașează însă 
în apropierea sosirii, cîștigînd 
proba de o manieră spectacu
loasă. El aduce Finlandei o 
victorie așteptată din 1960, de 
la Squaw Valley, menținând 
tradiția care a făcut din acea
stă probă un succes nordic.

S-au scurs 9 zile de pasio
nante întreceri, într-o ambian
ță reușită, creată atît de fru
musețea aparte a parcului na
țional al Tatrei, de organi
zarea perfectă, care a depă
șit tot ce s-a făcut pînă acum 
pentru probele nordice, cît mai 
ales de spiritul care a animat 
competiția și solicitudinea 
gazdelor. Interesul a fost e- 
norm. Pentru a exemplifica, 
vom arăta că în timpul pro
bei de sărituri de la trambu
lina mare, în afara celor 40 000 
de spectatori, pe care i-a putut 
cuprinde stadionul, alți 100 000 
au asistat Ia întrecere, de pe 
colinele vecine. Tatra a pri
mit un frumos dar de4 a or
ganiza acest campionat* mon
dial. cu prilejul aniversării a 
60 de ani de existență a :F.I.S., 
pe care I-a onorat din plin. 
Sigge Bergman, secretarul ge
neral al F.I.S., vorbind despre 
aceste campionate, spunea • 
„Am participat la. multe C.M. 
și J.O. însă niciodată n-am 
văzut o organizare și o am
bianță atît de strălucite. A 
fost o propagandă magnifică 
pentru schi".

Rezultate tehnice ale cursei 
de 50 km: 1. Kalevi Oikarai
nen (Finlanda) 2h49:34,70, 2.
Viaceslav Vedenin (U.R.S.S.) 
2h50:04,82, 3. Gerhard Grim
mer (R.D.G.) 2h50:12,88,___ 4.
Teodor Simasov 
21151:52,44, 5. Lars
(Suedia) 21152:13,86, 
Demel (R.F. *
2h53:00,62.

(U.R.S.S.) 
Aslund

6. Walter 
Germaniei)

MARI SURPRIZE IN

07 : 49,0,
13 :25,0,
2 h 14:

„CUPA MONAL✓✓

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Competiția cicliști „Marele Pre
miu de la Saint Tropez” a fost 
cîștigată de Charly Grosskost 
(Franța), care a acoperit 143 km 
în 3h 45,0. El l-a învins pe linia 
de sosire pe Poulidor (Franța).

Proba masculină de slalom spe
cial de la Zdll am See a fost 
cîștigată de sportivul austriac 
Harald Rofner, cronometrat in 
cele două manșe cu timpul de 
95,08.

La Reggio Calabria s-a dis
putat meciul de box dintre 
selecționatele Italiei și Po
loniei. Pugiliștij polonezi au 
obținut victoria cu scorul de 
6—4. Ambele echipe au pre
zentat formații complet re
maniate. La categoria grea, 
polonezul Patricki a dispus 
la puncte de Laureti.

Competiția de spadă „Cupa Mo- 
nai" a reunit in sala Coubertin 
din Paris, 240 trăgători, reprezen- 
tînd 11 națiuni, printre 
România.

Concursul a furnizat 
primele tururi, mari __ r___
ca eliminarea unor trăgători ex
perimentați ca Brodin (Franța), 
Nemery și Erdos (Ungaria), Trost 
(Austria). Reprezentanții țării 
noastre au fost eliminați din 
competiție în turul HI, cea mal 
bună comportare avtnd-o I. Se- 
peșiu.

care și

încă din 
surprize

Concursul a fost cîștigat 
Schmitt (Ungaria), după un 
raj cu francezul Allemand. 
locul III s-a clasat Kulcsar 
garia).

de 
ba- 
Pe 

(Un-

„Cupa Santelli" la sabie, care s-a 
desfășurat la Nisa, a fost cîști
gată de echipa Ungariei, care în 
finală a întrecut cu 13—6 echipa 
Italiei. în semifinale, echipa Un
gariei eliminase cu 19—6 echipa 
Franței.■
Lâ San Diegb (CSllforniă), ctihos- 
cutul sprinter american Lee E- 
vans a stabilit cea mai 
performanță 
de 500 yarzi 
Cursa de 60 
cîștigată de 
nometrat în .
s-a clasat Willie Davenport 
7,1.

bună 
proba 

54,5.
mondială în 
cu timpul de 
yarzi garduri a fost 
Gary Power, cro- 
7,0. Pe locul secund 

cu
•

ELITA SCHIULUI ALPIN
DIN NOU LA START

ANUL ATLETIC INTERNAȚIONAL 1969 m
Primul an post olimpic ar 

putea părea, la prima vedere, un 
an de tranzit De fapt, 1969 a 
avut o deosebită intensitate com- 
petlțională, programind un mare 
număr de concursuri, prilejuind 
o seamă de recorduri. Campio
natele europene, meciul Europa 
— America, foarte numeroase în
tâlniri inter-țări, toate au permis 
pe de o parte reîntîlnirea cu 
multe celebrități încoronate în 
Mexic, iar pe de alta, cunoștin
ța cu viitorii competitori olim
pici, cu noua garnitură în for
mare. Suflul olimpic începe să 
se facă simțit și este evident că 
pregătirile pentru Miinchen au 
început poate chiar înainte de 
a se termina J.O. precedente. 
Campionatele continentale de la 
Atena au polarizat atenția ge
nerală, iar întrecerile s-au dis
putat la cel mal înalt nivel din
tre toate edițiile de pînă acum. 
Desigur, noua pistă de tartan a 
avut un cuvint greu de spus, 
dar și progresul general este e- 
vident.

Deși într-un an post olimpic, 
deci într-un fel lipsit de „griji", 
s-au realizat 55 de recorduri 
mondiale și 53 europene, euro
penii doborînd 40 din cale 55 de 
recorduri ale lumii i

în ansamblu, se poate remar
ca nu atât un progres la nivel

de vîrf, cît, mai curînd, o nive
lare a valorilor, crescînd numă
rul marilor performeri la fie
care probă. Cîteva exemple : 40 
de alergători sau mal mulți de 
10,2 la 100 m ; 17 alergători sub 
28:40,0 pe 10 000 m; 33 de sări
tori peste 2,14 la înălțime șl 30 
peste 7,86 la lungime ; 28 de a- 
runcătorl peste 19 m la greutate ; 
30 peste 59,50 m la disc și 30 
peste 67 m la ciocan ; 27 atieți 
au realizat mai mult de 7650 p 
la decatlon, iar la femei, prin
tre altele, 20 de alergătoare sub 
54,0 s, pe 400 m, 25 de săritoare 
peste 1,76 la înălțime, 25 de 
sportive au totalizat peste 4600 
p la pentatlon etc.

în fine, Europa deține întîleta- 
tea în bilanțul mondial la 27 de 
probe din 38, ceea ce arată o 
categorică mutare a ponderii în 
„lumea veche", după succesul 
(cu 20—19) al neeuropenjlor la 
Mexic.

va ani se vorbea despre atletis
mul nostru doar prin prisma in
dividualităților reduse la extrem, 
nominalizîndu-se Iolanda Balaș, 
Mlhaela Peneș, Lia Manoliu. Este 
adevărat că și astăzi ne bazăm 
tot pe individualități, dar numă
rul lor este într-o • continuă creș
tere — Silai, Viscopoleanu, Cor- 
bu, Caraiosifoglu, Zaharia, Bu
fanu, Cataramă, Goth, loan etc.

In i960, 7 atieți români au fost 
flnaliști la „europene", număr 
nerealizat încă la o comptetițile 
de atare amploare, dar compor
tarea generală nu a fost totuși 
cea anticipată. Printre 
buni atieți figurează și 
rli :

Proba masculină de cobo
râre din cadrul concursului 
international de schi de la 
Jackson Hole (Wyoming, 
S.U.A.) a fost cîștigată de 
austriacul Karl Cordin, cro
nometrat în 2:00,52. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Bernard Orcel (Franța) — 
2:01,39 și Henry Duvillard 
(Franța) — 2:01,91. Schranz 
(Austria) a ocupat locul 6 cu 
2:02,03. La feminin, primul 
loc a fost ocupat de Isabelle 
Mir (Franța) cu timpul de

RIPfNSIA TIMIȘOARA-
cei mal 
următo-

RAPORTUL DE FORȚE PE 
ȚARI

R.D. GERMANA este incontes
tabil revelația sezonului atletic 
1969. Prin performanțe, ocupă 
detașat locul I pe plan european, 
atît la seniori, cît și la juniori. 
O dovadă — în plus — evolu
ția excelentă la campionatele

Turneul internațional universitar de atletism de la Sofia

PERFORMANTE 
SI ÎN ULTIMA ZI

SOFIA, 22 (prin telefon). — 
Duminică au continuat în
trecerile turneului internațio
nal universitar de atletism în 
sală. Și în această ultimă zi 
au fost obținute rezultate va
loroase. Menționăm, în pri
mul rînd, performanța la tri
plusalt a concurentului român 
Carol Corbu care a sărit 16,46 
m. Campioana mondială la 
săritura în înălțime în sală, 
austriaca Gusenbauer a 
trecut peste ștacheta ridi
cată la 1,82 (recordul ei este 
de 1,87), ratînd de puțin la 
1,86. La 60 m plat fete, cona
ționala ei, Erika Kren a cîști
gat fără dificultate. Valeria 
Bufanu nu a participat întru
cât în ziua precedentă a sufe
rit o întindere. Dinu Piștalu 
a sărit 4,90 la prăjină, dar 
ștacheta a căzut după ce el 
a aterizat, astfel că a ocupat 
locul 4 cu 4,80. Rezultate teh
nice : fete : înălțime : Gusen
bauer (Austria) 1,82, ...5 Doina 
Munteanu (România) 1,60;

VALOROASE
A ÎNTRECERILOR

60 m plat: Erika Kren (Aus
tria) 7,5 ; 800 m plat: Sikora 
(Austria) 2 :15,2 (nou record 
al Austriei), 2. Viorica Gabor 
(România) 2 :16,6 ; greutate : 
Fridrich (R.D.G.) 17,04 ;
fetă l-f-2+3+4: 
5 :05,8, Bulgaria 
băieți: 60 m g.: Liani (Ita
lia) 7,9 ... 3. Hidioșanu (Ro
mânia) 8,0, lungime : Bom- 
bach (R.D.G.) 7,49 ; prăjină : 
Prigel (R.D.G.) 4,90 ... 4. Piș- 
talu (România) 4,80 ... 7. Li- 
gor (România) 4,60 ; greutate : 
Grabe (R.D.G.) 18,93, 2. Asat 
(R.A.U.) 17,74 — nou record ; 
triplusalt: 1. C. Corbu (Ro
mânia) 16,46, 2. G. Stoicovschi 
(Bulg.) 16,28 : 400 m plat:
Bratcicov (U.R.S.S.) 47,4;
1500 m : Del Buno (Italia) 
3:48,5 ...4 Ion Nicolae (Ro
mânia 3:52,4 — nou record ; 
ștafeta 14-2-J-3+4 : U.R.S.S. 
4:22,9, Bulgaria 4:30,2 Polo
nia 4:30,6, Irak 4:45,8.

șta-
U.R.S.S.
5 :39.2 ;

Toma HRISTOV

Tiparul I I. B. ^Informația”, str, Brezoianu ne, 23—25, București

supercam- 
Saneev și 

nu au a- 
din marea

Lume
SPARTAK SUBRTITA

3

1:57,86, 
ordine ne 
(Franța) și 
(Franța).

Concursul
din întrecerile contînd 
tru „Cupa Mondială".

care a întrecut în 
Annie 
Michele

a făcut

Famose 
Jacot

parte 
pen-

In etapa a 35-a a campionatului 
cehoslovac <le hochei pe gheață, 
liderul clasamentului, Dukla 
Jihlava, a pierdut în deplasare 
cu 3—5 (1—3, 2—1, 0—1) în fața 
formației H. Z. Litvinov. în cla
sament continuă să conducă Du- 
kla Jihlava cu 52, 
van Bratislava — 
Bmo — 47 p.

urmată de Slo-
48 p $1 Z.K.L.

concurs atletts 
ta

Cu prilejul unui 
desfășurat pe teren acoperit 
Berlin, cursa de 3 000 m a reve
nit lui Nagel, care l-a învins pe 
campionul european în proba de 
10 000 m( Jurgen Hasse. învin
gătorii! a fost cronometrat ev 
timpul de 7:56,2.

La Hcerlen s-a disputat meciul 
internațional amical de baschet 
dintre echipele Olandei șl Frân

ați 
de

ței. Baschetbaliștii francezi 
obținut victoria cu scorul 
80—52 (45—41).

La Paris s-a disputat lntllnlrea 
internațională de Judo dintre e- 
chipele de tineret ale Franței șl 
Poloniei. G'azdele au obținut 
victoria cu scorul de 10—6.■
Tradiționalul cros Internațional 

de la Ayr (Scoția), a revenit la 
această ediție cunoscutului atlet 
englez Alder, care a parcurs 12 
km in 38:32,1.

Marian Slavic ~ 1:58,5 la 200 m liber

europene, la care se adaugă 
victoriile în toate întâlnirile sus
ținute, începînd cu redutabila e- 
chlpă a U.R.S.S. Explicația con
stă în măsurile organizatorice șl 
tehnice concrete, operative, in 
condițiile materiale create atle
tismului.

S.U.A. Ca de obicei, pentru a- 
mericani și 1969 a fost un an de 
tranzit după J.O., motiv pentru 
care nici nu s-a acordat atenția 
maximă meciului cu Europa. To
tuși, rezultatele de mare valoa
re și multitudinea de elemente 
în ascensiune mențin S.U.A. la 
o valoare de prim plan mondial.

U.R.S.S Atletismul sovietic 
marchează un progres după com
portarea slabă din anul olimpic 
și dispune de trei 
pioni — Bondarcluk, 
Cljova. Totuși. încă 
părut stelele așteptate
masă de atieți în activitate, ca
pabile să înlocuiască numele u- 
nor Brumei, Kuț, Bolotnikov 
etc.

R. F. a GERMANIEI. Evoluția 
atletismului vest-german este 
estompată de refuzul de parti
cipare la Atena, care îl 
tează de o punere în 
chiar dacă nu neglijăm 
arătată de Westermann, 
bună sportivă a lumii în 1969.

ANGLIA a marcat o evidentă 
creștere, cu multe prezențe sur
priză,- în special la 
le europene, unde 
le-a „mers" totul în

AUSTRALIA — în 
ricanllor, cu evoluții 
le reduse, ' 
beli și 
tlnuare

Atleții 
„legea" 
xlcane, 
s-au odihnit, dar potențialul lor 
remarcabil îi va face, sigur, ac
tiv prezenți la împărțirea meda
liilor olimpice în 1972.

FRANȚA — în nota obișnuită, 
adică bine, cu un plus pentru 
duelurile dintre Duclos și Bes
son, și cu progrese de ansam
blu, dar parcă nu pe 
ambițiilor sale atletice.

POLONIA, Chiar fără 
steln, se confirmă o 
scădere valorică. Momentan atle
ții polonezi au pierdut disputa 
pentru supremația europeană cu 
R.D. Germană și U.R.B.S., ai că
ror parteneri egali au fost pînă 
nu de mult.

Nu putem să nu ne amintim 
însă de apariția unor elemente 
remarcabile din țări cu atletism 
mai puțin puternic — Elveția, 
Austria, Danemarca, Spania etc.

6 Ileana Silai 800 m
7 Lia Manoliu disc
9 Viorica
9 Ileana

Viscopoleanu
Silai 400 m

lungime
(IUGOSLAVIA)

Europa

îndepăr- 
lumlnă, 

valoarea 
cea mai

Sila! 800 m
6-0 (1-0)

campionate- 
britaniciior 

plin.
nota ame- 

extraaustra- 
dar» cu' Clarke, Dou- 

Parnela Kilborn în con- 
marl soliști.
din țările Africii, după 
scrisă pe platourile me- 
au lăsat impresia că

5 neana
7 Lia Manoliu disc
7 Ileana Silai 400
7
7
8
9
S

Mihal
Valeria
Valeria 
Viorica 
Echipa

10 Carol

m 
lungime 
200 mg

100 mg

Zaharia
Bufanu
Bufanu

Viscopoleanu lungime
națională 4x100 m (f) 
Corbu triplusalt

In plus, în primii 20 din. lume 
se mai adaugă 12 atieți, iar la 
primii 20 din Europa — 13.

TIMIȘOARA, 22 (prin te
lefon). Timișorenii au evoluat 
mai bine în repriza secundă 
și astfel și-au depășit net 
adversarii. Au marcat: Pani
ci (min. 23), Seceleanu (min. 
55, 57, 82) și Kun II (min. 61 
și 85). A arbitrat bine G. 
Blau
C. CREȚU și ȘT. MARTON 

coresp.

Marian Slavic a dominat 
întrecerile concursului inter
național de înot de la Pireu, 
ciștigind 4 probe: 100 m li
ber în 55,0, 200 m liber în 
1 : 58,3, 400 m liber în 4 :19,1 
și 200 m mixt în 2 :19,0.

Dintre performanțele re
alizate se detașează îndeo
sebi cifra 
200 m, în 
român, cu 
stabilit cea 
formanță europeană a anu
lui într-un bazin de 25 m !

Și ceilalți trei înotători ro
mâni au terminat victorioși în 
mai multe probe în care au 
luat startul: Agneta Șterner 
1:10,0 la 100 m și 2 :33,7 la 
200 m delfin, Cristina Balaban 
4 :54,3 la 400 m liber (aceste 
rezultate sînt superioare recor-

din 
care 
acel 
mai

cursa de 
înotătorul 
1 :58,3, a 
bună per-

măsura

Kirszen- 
evidentă

LOCUL NOSTRU ÎN 
CONTEXTUL 

INTERNAȚIONAL
Se poate vorbi sau nu despre 

un loc al atletismului românesc 
în contextul Internațional ? Fără 
îndoială că da. Pînă acum cîți-

IN PRIMA ZI A „MARELUI PREMIU AL EUROPEI" LA TIR CU 
AER COMPRIMAT

SPORTIVII ROMÂNI AU
PRZEMYSL, tele- 

nouă 
com-

22 (prin 
fon). Reprezentanți a 
țări au luat startul în 
petiția de tir cu aer compri
mat „Marele Premiu al Eu
ropei". Participă trăgători și 
trăgătoare din U.R.S.S., Ceho
slovacia, Suedia, 
R.D. Germană, 
Grecia, Polonia 
în prima zi a întrecerilor (la 
probele de pușcă) sportivii ro
mâni au cucerit o medalie de 
aur prin juniorul Ilie Codreanu 
și două de bronz prin Vero
nica Stroe și Petre Șandor.

Rezultatele tehnice, armă cu 
aer comprimat 40 f. în pi
cioare, SENIOARE: 1. Cerka- 
sova (U.R.S.S.) 371 p, 2. Masik 
(Iugoslavia) 365 p, 
(România) 356 p,
(R.D.G.) 354
(Polonia) 353 p, 
(Cehoslovacia) 352
ORI: 1. Parhimovici (U.R.S.S.)

Norvegia, 
Iugoslavia, 

și România.

1.
3.

4.
P, 5.

6. I
p;

. STROE 
Seydel 

Cihovicz 
Sekyroya 

SENI-

și Eugen
100 m și

durilor naționale)
Hempel 1:11,5 la
2 :36,3 la 200 m bras. Alte a- 
mănunte și rezultate în nu
mărul nostru de mîire.

La Budapesta

FI. Gheorghiu a cîștigat la Radulov

CUCERIT
p, 2.
P, 3.
p. 4.
372 p.

TREI MEDALII
Korneev

ȘANDOR
FERECATU (Româ-

5. Milanovici (Iu-
6. Pedzisz

(U.R.S.S.) 
(România)

381
374
373 
nia) 
goslavia) 371 p, 
(Polonia) 371 p; JUNIORI: 
CODREANU (România) 368 p, 
2. Puniekov (U.R.S.S.) 368 p, 

‘ 3; ............................ .
367
364
P.
p... 
(România) 352 p.

în general, organizatorii au 
asigurat condiții foarte 
de concurs. Doar două 
veniente la probele, de 
lumina difuză din sală 
permis trăgătorilor să delimi
teze mai bine conturul negru 
al țintelor; s-a tras de pe un 
podium prea puțin stabil.

Duminică au inceput pro
bele de pistoale.

în runda a 11-a a turneu
lui internațional de șah de 
la Budapesta, Florin Gheor
ghiu (România) l-a învins pe 
Radulov (Bulgaria). 
(U.R.S.S.) a întrerupt 
Averbach (U.R.S.S.). în cla

ii eres 
cu

sament conduce Keres cu 8 
(1) puncte, urmat de Szabo 
(Ungaria) 7 (1) p, Csom (Un
garia), Gheorghiu, Ivkov 
(Iugoslavia) și Lengyel (Un
garia) cu cîte 6'/2 p.

Miluiinovici (Iugoslavia)
p, 4. Nentschel (R.D.G.) 
p, 5. Plociek (Polonia) 362 
6„ Karlborg (Suedia) 368 
13. MARINA VASILIU

bune 
incon- 
pușcă: 
nu a

MIHAI TOADER—antrenor

ATLEȚII DIN R.D. GERMANĂ ÎNVINGĂTORI
LONDRA. 22. 

performanțe de valoare 
fost înregistrate în 
întîlnirii internaționale 
atletism Anglia—R. D. Ger
mană, care a avut loc 
teren acoperit la Wolver
hampton. Atletul Wolfgang 
Nordwig (R. D. Germană) a 
realizat la săritura cu pră
jina 5.27 m._ iar atleta Ka
rin Balzer 
a parcurs 
8,2. Meciul 
de echipa 
(la masculin scorul a fost de

Cîteva 
au 

cursul 
de
Pe

129,5—93,5 puncte, iar la 
feminin 73,5—54,5 puncte).

(R.
60

a 
R.

D. Germană) 
m garduri în 
fost cîștigat 
D- Germane

„MEMORIALUL KENNEOT“ 
LA BOB A EOSI AMÎNAT

Din cauza timpului nefa
vorabil, concursul de bob 4 
persoane din cadrul „Me
morialului Kennedy", care 
trebuia să se desfășoare 
ieri, a fost amînat pentru 
astăzi.

40368


