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Adunarea festivă cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a instaurării guvernului 

democratic de la 6 Martie 1945

GRANDIOASA MANIFESTAȚIE
A OAMENILOR MUNCII

DIN CAPITALĂ

In aclamațiile entuziaste ale mulțimii, conducătorii de partid și de stat, in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, traversează Piața Palatului.

Foto : AGERPRES

Republicanele de tenis de masă

MARIA ALEXANDRU 
SI SERGIU LUCHIAN 
9

- NOII CAMPIONI 
Al ROMÂNIEI

LA DUBLU MIXT
ARAD, 6 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). O sută de 
jucători și jucătoare, reprezen- 
tind elita tenisului nostru de 
masă, s-au reunit în orașul de 
pe Mureș pentru a-și desem
na campionii republicani. Par
ticipă pînă și vechiul interna
țional clujean, Gheorghe Cobîr- 
zan, a cărui retragere din ac
tivitatea competițională fusese 
consemnată încă de acum doi 
ani, în cadrul unei festivități 
ce a avut loc în sala Floreasca.

întrecerile de la Arad pre
zintă o dublă semnificație : pe 
lingă menirea de a desemna pe 
campionii țării în anul 1970 la 
cele 5 probe individuale, întîl- 
•nirile constituie și o ultimă ve
rificare publică pentru compo
nentele echipei reprezentative 
(Maria Alexandru, Carmen 
Crișan, Magdalena Lesai și E- 
leonora Mihalca) înaintea eu
ropenelor de la Moscova.

Vineri, competiția a debutat 
cu proba de dublu mixt. Poa
te că organizatorii au < fost 
bine inspirați programînd de 
la început aceste partide. Din 
cauza valorii scăzute a băie
ților, fetele n-au în prezent 
parteneri apți să facă față 
in concernul internațional. Așa 
că întrecerile respective au 
folosit mai mult ca o încăl
zire a concurenților pentru alte 
probe.

Dacă proba de dublu mixt 
s-a încheiat în prima zi, cea 
de simplu bărbați a consem
nat doar primul tur. Gheorghe 
Teodor (Politehnica Buc.), cam
pionul de juniori al țării, a 
fost eliminat cu un scor cate
goric (3—0) de către V. Sin- 
deanu (Progresul Buc.), Ga- • 
vriș (C.S.M. Cluj) a înscris 
o frumoasă victorie asupra lui 
Panait (Voința Buc.), iar Teo- 
dorescu (Voința Brașov) l-a 
întrecut pe Macovei (C.S.M. 
Iași).

Constantin COMARNISCHI

LA 28 APRILIE, LA PARIS

FRANȚA-ROMÂNIA. LA FOTBAL
Au fost încheiate — nise comunică oficial—tratativele dintre Federația română de fotbal 

și cea franceză cu privire la desfășurarea unei partide internaționale amicale între repre
zentativele celor două țări. S-a căzut de acord ca cele două echipe naționale să se întîlnească 
la 28 aprilie, la Paris, în timp ce echipele de tineret ale celor două țări se vor afla față în 
față în aceeași zi, la București.

Protocolul prevede și două întîlniri revanșă, preconizate pentru 10 octombrie 1971 : Româ
nia A — Franța A, la București și Franța tineret — România tineret, la Paris sau într-o 
altă localitate franceză.

Trimisul nostru special la C. M. de handbal, CALIN ANTONESCU, transmite;

HA'iDBAI IȘ IIIMIȘ HU AU JUCAT FORMIDABIL!
LE FIGARO: „Danezii au primit o lecție de handbal..." 

BEN MORTENSEN: „Gruia — cel mai bun jucător din lume"

(Continuare în pag. a 2 a)

LYON, 6 (prin telefon). 
Pas cu pas, cite o dată c- 
zitind, uneori permițîndu-și 
chiar periculoase momente de 
relaxare, handbaliștii români 
s-au apropiat — în pofida u- 
nor pronosticuri pesimiste — 
de treapta cea mai înaltă a 
podiumului ce va fi instalat 
duminică seara Ia „Pallais du 
Handball". Joi seara, pe tar
tanul din modernul și uriașul 
„Pallais de Sport", din Lyon, 
reprezentanții noștri s-au im
pus clar în fața handbaliș-

RAPORTUL
ARBITRILOR 

ASUPRA 
GESTULUI 

LUI GUNEȘ
Cei doi arbitri iugoslavi 

care au condus meciul Ro
mânia—Danemarca, W. Si- 
manovici și M. Vlacici, 
ne-au comunicat că vor 
întocmi un raport către co
misia tehnică a F.I.H., prin 
care vor arăta incidentul 
provocat de Guneș, solici- 
tînd suspendarea acestuia. 
In această situație handba
listul timișorean nu va pu
tea participa Ia finală.

Fază din meciul România — 
tii danezi

tilor danezi, laureați cu argin
tul ultimei ediții a C.M.

Concret și sugestiv, ziarul 
„Le Figaro" de azi (n. r. vineri) 
iși intitula cronica trimisului 
său special Ia Lyon astfel :

„Danezii au primit o lecție 
de handbal..." Și pe drept cuvînt 
se poate spune că echipa ro
mână a jucat în acest meci ca 
Ia carte. încercînd să găsim 
un calificativ pentru a ilustra 
comportarea generală a hand- 
baliștilor români, în semifinala 
de joi, DACA SPUNEM CA EA

Danemarca. în atac, kandbaliș- 
TELEFOTO AGERPRES

A ACȚIONAT IREPROȘABIL
■ NU EXAGERAM CU NIMIC.

In primul rînd, a plăcut fap
tul că tricolorii nu au abordat 
partida cu idei tactice pre
concepute. Cunoscînd valoarea 
tehnică și subtilitatea tactică 
a jucătorilor danezi, REPRE
ZENTANȚII NOȘTRI AU ÎN
CEPUT PARTIDA INTR-O 
EXPECTATIVA ATENTA, în
cercînd să deslușească din cele

6 Martie 1970. întreaga țară 
a sărbătorit împlinirea unui 
sfert de veac de la memora
bila zi de 6 Martie 1945, care 
a marcat instaurarea guvernu
lui democratic-revoluționar 
prezidat de dr. Petru Groza. 
Moment hotărîtor al procesului 
de profunde transformări re
voluționare declanșat de insu
recția armată din august 1944, 
victoria obținută de masele 
muncitoare conduse de Parti
dul Comunist Român la 6 
martie 1945 a deschis larg dru
mul marilor prefaceri econo
mice, sociale și politice în țara 
noastră, drumul făuririi socie
tății socialiste. întregul popor, 
angajat ferm în opera de edi
ficare socialistă a patriei, o- 
magiază astăzi victoria de la 
6 martie 1945, pe cei care au 
înfăptuit-o.

Acest eveniment istoric și 
generator de istorie permite o 
retrospectivă a drumului stră
bătut de poporul nostru sub 
conducerea partidului comu
nist, pentru înlăturarea domi
nației politice a claselor ex
ploatatoare și făurirea socie
tății socialiste pe pămîntul 
României. El marchează mo
mentul cînd, pentru prima 
dată în zbuciumata existență 
a acestei națiuni, poporul 
muncitor a devenit ca rezultat 
al unor lupte dîrze și îndelun
gate, prin propria sa capacita
te revoluționară și combativi
tate — adine înrădăcinate în 
tradiții glorioase seculare — 
deschizător de căi în făurirea 
viitorului, stăpînul vieții sale.

în Capitala țării, importantul 
act de la 6 Martie 1945 a fost 
sărbătorit vineri la amiază în 
cadrul unei mari adunări 
populare.

Marea piață freamătă. Ca de 
atîtea ori în anii marilor vic
torii ale poporului, creator al 
propriului său destin, masele 
populare sînt în Piața Palatu
lui ; au venit muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii, ucenicii ma
rilor uzine bucureștene: sînt 
aici oameni de știință și cul
tură, funcționari, militari, stu- 
denți, elevi, membri ai gărzi
lor patriotice, locuitori ai Ca
pitalei care, după un obicei de
venit tradițional, manifestează 
aici pentru partid, pentru con
ducătorii lui, pentru marile

(Continuare în pag. a 1-a)
izbînzi ale națiunii române, 
în același loc unde, cu un 
sfert de veac în urmă, po
porul a plătit tributul suprem 
al sîngelui, unde gloanțele 
reacțiunii au curmat vieți de 
luptători, astăzi cetățenii Ro
mâniei socialiste, rememorînd 
drumul marilor bătălii, iși 
salută conducătorii. Vibrea
ză, în cea mai frumoa
să zi de primăvară a a- 
cestui an, scăldate de soarele 
generos al amiezii,' mari dra
pele tricolore și roșii, pancarte 
pe care sînt înscrise cuvinte 
de salut în cinstea marii săr
bători, a gloriosului nostru 
partid comunist, a conducăto
rului său iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Răsună a- 
cordurile emoționante ale cîn- 
tecelor patriotice și revoluțio
nare, reluate de mii și mii de 
glasuri.

Ca un singur om, cei peste 
o sută de mii de cetățeni a- 
flați în piață izbucnesc în u- 
raie ; în fața sediului Comi
tetului Central al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat salută mulțimea, 
după care traversează piața 
spre Palatul Consiliului de 
Stat. „C E A U Ș E S C U“, 
„CEAUȘESCU — P.C.R.", 
„CEAUȘESCU ȘI 
POPORUL” — se aude glasul 
mulțimii. Trecînd printr-un a- 
devărat culoar viu, tovarășul 
Ceaușescu răspunde cu gesturi 
largi aclamațiilor, urărilor pe 
care i le adresează cetățenii.

Sînt aici veteranii zilelor 
fierbinți ale bătăliei pentru cu
cerirea puterii din februarie — 
martie 1945, fiii și nepoții lor, 
legați, peste un pătrar de veac, 
prin conștiința unității po
porului în jurul partidului său 
comunist, prin bucuria de a fi 
cetățeni liberi ai unei țări li
bere, prin sentimentul de 
mîndrie pentru marile Izbînzi 
obținute sub conducerea parti
dului nostru.

Adunarea festivă. Scena Să
lii Palatului este dominată de 
drapelele partidului și statului, 
încadrînd datele festive „6 
Martie 1945 — 1970“. O furtună 
de aplauze și urale salută so
sirea în sală a conducătorilor 
partidului și statului.

în prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor-

ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, 
Virgil Trofin, llie Verâeț, Flo
rian Dănălache, Dumitru Popa, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Ion Iliescu, Ion loniță. 
Au luat Ioc, de asemenea, to
varășii Chivu Stoica, Alexan
dru Sencovici, Ștefan Peterfi, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară, Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, prof. univ. Anton 
Alexandrescu, prof. univ. Tu- 
dor Ionescu, acad. Iorgu Ior
dan, prof. univ. Gheorghe Vlă- 
deseu-Răcoasa, 
președinta 
nai al 
Stancu,
Scriitorilor, general de 
în rezervă C. Vasiliu-Rășeanu, 
general-colonel în rezervă Du
mitru Dămăceanu, Elena Live- 
zeanu, membră a Comitetului 
Executiv al C.N.F., Zoe Pîrvu, 
controlor tehnic de calitate la 
întreprinderea „Industria bum
bacului", Ștefan Cazacu, for
jor la Uzinele „23 August", 
Mircea Mihalcea, cazangiu la 
uzinele „Vulcan".

în sală sînt prezenți mem
bri și membri supleant: ai Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, ai Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, activiști de partid 
și de stat, membri de partid 
din ilegalitate, participanți la 
evenimentele ce au avut loc 
cu 25 de ani în urmă la Bucu
rești și in alte localități din 
țară, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali activi și în rezervă, 
reprezentanți ai consiliilor na
ționalităților conlocuitoare, 
șefi ai cultelor, personalități 
ale vieții științifice și cultu
rale, muncitori, ingineri și 
tehnicieni din uzinele și fabri
cile Capitalei, ofițeri și ostași, 
studenți.

Se aflau, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acre-

Suzana
Consiliului 

Femeilor, 
președintele

Gâdea,
Națio- 

Zaharia
Uniunii 
armată
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iKopf (R.F.G.) conduce pucul spre poarta

I
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semnificații și particularități

mon- 
, de 

în 
ca și

upă obișnuita pauză de 
nă — care riu ni s-a mai 
rut atît de lungă fiindcă

japoneza, apărata de Monshima
Foto: THEO MACARSCHI

CAMPIONUL MONDIAL DE BIATLON
Învins la

® Nicolae Veștea
POIANA BRAȘOV, 6 (prin 

telefon, de la trimisul nostru), 
înghețul din cursul nopții a 
întărit puțin zăpada muiată de 
ploaia din ajun și a făcut ceva 
mai bun traseul de 15 km pe 
care și-au. disputat întîietatea 
biatloniștii din U.R.S.S., Ceho
slovacia, R. D. Germană, Po
lonia, Bulgaria și România — 
participanți la concursul inter
național al speranțelor olim
pice.

întrecerea biatloniștilor de 
20 de ani s-a încheiat cu un 
rezultat surprinzător. Buranov, 
recent cîștigător al titlului 
mondial (cat. tineret), s-a cla
sat abia pe locul 5 !

Disputa propriu-zisă a fost 
decisă, în primul rînd, de par
curgerea celor 15 km. Bogda
nov s-a detașat după prima 
buclă de 4 km și a terminat 
traseul cu un avans decisiv, 
care nu a putut fi anulat de 
cele 6 minute de penalizare la 
trageri. Pentru locul secund, 
Veștea s-a luptat cu dîrzenie

BRASOV
pe locul secund
cu Reinhard, iar precizia la 
primele două trageri a fost 
hotărî toare.

întrecerea concurenților de 
19 ani a fost net dominată de 
polonezul Szpuna,

REZULTATE CAT. 20 DE ANI: 
1. Al. Bogdanov (U.R.S.S.) lh 07:14, 
(6 m p.), 2. Nicolae Veștea (Româ
nia) ‘lh 07:30. (3), 3. H. Reinhard 
(R. D. Germană) lh 10:06 (6), 4.
1. Vlngris (U.R.S.S.) lh 11:12 (6), 
5. Gh. Buranov (U.R.S.S.) lh 11:33 
(7). 6. M. Hartung (R. D. Germa
nă) lh 12:46 (6). 7. Gh. Gîrnițâ 
(România) lhl3:27 (8), 8. R. Muh- 
ling (R. D. Germană) lh 16:31 (12),
9. șt. Karpiel (Polonia) lh 19:25 
(11), 10. F. Jeanîk (Cehoslovacia) 
lh 19:47 (10). CAT. 19 ANI : 1. 
J. Szpuna (Polonia) lh 06:53 (2),
2. R. Ceaurs (U R.S.S.) lh 10:52
(5), 3. I. Sibnik (U.R.S.S.) lh 12:02 
(2), 4. H. Erhard (R. D. Germană) 
lh 12:30 (4), 5. K. Wolf (R. D. Ger
mană) lh 14:37 (9), 6. L. Zleba
(Polonia) lh 15:51 (7). ,. 8. Gh. 
Catrici (România) lh 17:20 (5) ...
10. Victor Dihoi (România) lh 
18:03 (7) ... 12. Gh. Macovel 
(România) lh 23:25 (6).

Dumitru STANCULESCU

ia r- 
pâ- 

__  _____ am 
fost aproape continuu ținuți 
în alertă de turneele 
dialilor'

• Un eficient rodaj in grupa B © O neașteptată 
performantă ® Debut promițător pentru niponi

hocheistic din

i

_____ și „olimpicilor", 
meciurile oficiale ale băcăuanilor 
„Cupa europeană a tîrgurilor", cu și 
de turneele de pregătire efectuate în 
diferite țări de unele formații de club
— ne reîntîlnim, începînd de astăzi, 
pe stadioane pentru a asista la me
ciurile returului campionatului național 
de fotbal.

Evenimentul reluării celei mai im
portante competiții sportive interne are, 
de astă dată, spre deosebire de anii 
irecuți, ,__
distincte. Returul campionatului debu
tează — după cum se știe — nu nu
mai sub semnul pregătirilor'îo vederea 
participării reprezentativei naționale la 
marea și dificila confruntare din Me
xic — ceea ce a și necesitat fragmen
tarea desfășurării lui (oare nu se pu
tea, totuși, găsi o soluție mai bună ?)
— dar și sub acela al unei ofensive 
largi și hotărîte, declanșate încă din 
anul trecut de federația de speciali
tate în direcția vitalizării și dezvoltării 
mișcării fotbalistice românești la ni
velul tuturor eșaloanelor ei.

Dar dacă, în această a doua jumă
tate a sa, campionatul se va subor
dona obiectivelor sus.menționate — 
cele mai importante care stau, la ora 
actuală, în fața soccerului românesc
— el le va putea, la rîndul lui, influ- 
e'nța.

Etapele (șapte la număr) care se vor

i
i

Iuiupeie iu tiuuiuij care se vor
disputa pînă la întreruperea stabilită 
urmează a constitui tot atîtea momente

Ide verificare, de confirmare, nu numai 
pentru cei ce au îmbrăcat în ultima 
vreme tricoul național, dar și pentru

iparticipante au 
oboseală firească, 
impune atenției forului 
ternațional introducerea 
incă unei zile de pauză 
desfășurarea acestui 
pionat.

Am văzut 28 de partide, 
adică 1680 de minute de 
joc efectiv. Am văzut u- 
nele meciuri de o foarte 
bună calitate tehnică, riva- 
lizînd chiar cu unele dispu
te între formațiile elitei 
hocheiului mondial, dar am 
asistat și la cîteva între
ceri de foarte slabă factură, 
sub nivelul pretins de a- 
ceastă competiție. Spre sfâr
șit, cele mai multe dintre

acuzat 
ceea

o 
ce 

in- 
a 

in
cam-

Maratonul 
palatul de gheață al Bucu- 
reștiului s-a încheiat joi 
seara. Primele clasate și-au 
primit onorurile cuvenite, 
următoarele au sărbătorit 
rămânerea în grupa B, în 
timp ce codașele au și în
ceput să se intereseze, la 
diverși martori oculari de 
la Galați, despre tăria for
mațiilor angajate in turneul 
„C“-ului.

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
rea masei de pionieri șl șco
lari la învățarea organizată a 
înotului, sporirea numărului 
practicanților acestui sport, 
precum și dezvoltarea bazei 
materiale necesare practicării, 
înotului de către pionieri șl 
școlari.

Activitatea halti 
FILILOR. între 13 și 
martie va avea loc la IM 

un 
na] 
Pa

(Continuare în pag. a 4-a)

(Citiți în pag. a 3-a)

AZI Șl MÎINE, PRIMA ETAPA A RETURULUI

Romeo VILARA 
Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

Itoți ceilalți candidați în cursa — anun
țată ca larg deschisă — a selecționă
rii, astfel ca în Mexic fotbalul româ-

Inesc să fie reprezentat — cu adevă
rat — de către cei mai buni ambasa
dori ai săi.

I

I
I

Pentru Cluj, Oblemenco a jucat X
„Poli" lași — o victimă sigură în Giulești ?
6 „brazilieni" îl înfruntă pe Titus Ozon 
La Oradea, F. C. Argeș își declanșează ambițiile 
Două dueluri de atracție Ia Momești : Dembrovschi 
Gornea și Domide — Ghită 
La Constanta, Adamache, Pescaru 
pentru... Mexic 
Două foste campioane — Steaua și 
meci pentru mijlocul clasamentului 
La Tg. Mureș, derbyul iluziilor?

TURNEU
ȚIONAL DE 
JUNiORI, LA 

REȘTI:

și Tufan se bat

Petrolul — într-un

ACTUALITĂȚI
va- 
co-prezidențial F.I.L.A. st 

lentin Bați, membru in 
misia tehnică.

PRIMA INIȚIATIVA — 
DELFIN im. In dorința de 
a sprijini activitatea nata-

I
i

INTERNA- 
VOLEI- 
BUCU-

Trei 
mani 
PR Al

Federa-La invitația 
tiei române de volei, în
tre 4 și 7 mai, echipele 
de juniori (masculină și 
feminină) ale orașului 
Moscova vor participa 
la un turneu voleiba- 
listic oiganizat în 
București.

I
Returul campionatului nu trebuie, 

însă, privit exclusiv în perspectiva con
turării celui mai valoros lot pentru 
Mexic. Așteptăm de la el noi confir
mări pe linia unui progres general a! 
fotbalului nostru, așteptăm înscrierea 
pe o orbită superioară calitativ a 
tuturor echipelor și jucătorilor, sperăm 
să asistăm la cît mai multe partide 
de un ridicat nivel tehnic și spectacu 
Iar (cu arbitraj' competente și impar
țiale), desfășurate într-o notă de de
plină sportivitate, atît pe teren, cît și 
în tribune.

Ca să fie însă așa, este necesar ca 
toți cei ce slujesc și iubesc sportul cu 
balonul rotund — membrii aparatului 
federal, conducători de cluburi și sec
ții de fotbal, antrenori, jucători și 
spectatori — să contribuie la împli 
nirea acestor deziderate. Fiindcă nu
mai un campionat valoros, cu echipe 
puternice și bine instruite, desfășurat 
într-un climat moral sănăto-, poate 
asigura o reprezentare corespunzătoa
re a fotbalului românesc pe plan in
ternațional, de natură a-i menține și 
întări prestigiul cîștigat 1n ultima 
vreme.

I
I
I

I________ - - haltero- 
_______ ------ J 18 martie va avea loc la Minsk 
mare turneu internațio- 
la haltere, flotat cu „Cu- 

. _ Prieteniei", ia care vor 
participa și trei sportivi ro
mâni : Ion Hortopan, Balaș 
Fiți și Vasile Davidoiu.
• Astăzi in sala stadionu

lui Republicii va avea loc fi
nala campionatului republi
can al școlilor sportive

I
I Iției românești șl a-i crea o 

bază solidă de masă, Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor, în colaborare cu 
Ministerul Invățămlntulul și 
federația română de specia
litate, lansează acțiunea „DEL
FIN 70" : Scopul ei — atrage-

I
I

I
IÎNOTĂTORI RO- 

CONCUREAZA la 
concursul 

de înot 
as

■ FRAGA. La 
internațional 
care se desfășoară 
tăzi și mîine la Fraga, par
ticipă și sportivii români Zeno 
— , “ Aimer ș>
Gheorghe Lupu. Ei sînt în
soțiți de prot. Sanda Grin- 
țescu.

ICORNEANU ȘI V. BAȚI 
LA ȘEDINȚELE F.I.L A. 
Astăzi șl mîine la Paris, 

are loc ședința Biroului pre
zidențial al Federației inter
naționale de lupte șl cea a 
Comisiei tehnice. La -.ceste 
ședințe participă și Ion Cor- 
neanu, membru al Biroului

se

Giurasa, Eugen

NĂSTASE VICTORIOS, TIRIAC

NEW YORK, 6 (Ager- 
pres). — Tenismanul român 
llie Năstase a obținut o 
nouă victorie în 
turneului internațional 
teren acoperit 
ton (Virginia), 
al probei de 
culin, Năstase
6—1, 5—7, 6—4 pe jucă
torul american Jim McMa-

cadrul 
pe 

de la Hamp- 
ln turul II 

simplu mas- 
l-a învins cu

ÎNVINS I I
r-o partidă echili- I 
cehoslovacul Jan |

nus, Intr- 
brată, < 
Kukal a dispus cu 6—4,
5— 7, 7—5 de Ion Tiriac 
(România). Alte rezultate: 
Franulovici (Iugoslavia) — 
Paul (Franța) 6—4, 6—0: 
Koch (Brazilia) — Buding 
(R. F. a Germaniei) 3—6,
6— 1, 6—1 ; Richey (S.U.A.) 
— Curtis (Anglia) 6—4, 
6-2.

I
I
I C. FIRANESCU

I
I
I
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MARIA ALEXANDRU
SI SERGIU LUCHIAN

(Or mare din pag. II

In proba de dublu mixt, în
cheiată astăzi, n-a fost înre
gistrată vreo surpriză, încer
cările reprezentanților tinerei 
generații de a ocupa locuri 
superioare soldîndu-se cu un 
insucces pe toată linia. Finala 
s-a disputat între perechile 
Maria Alexandru, Sergiu Lu- 
chian (Progresul Buc.) și Mag
dalena Lesai, Tiberiu Covaci 
(Voința Arad). Prima pereche 
a terminat învingătoare, cu 
scorul de 3—0 (8, 13, 13), deve
nind astfel campioana Româ
niei.

Iată jalonat drumul spre fi
nală al celor două perechi și 
cîteva rezultate mai importan
te din proba de dublu mixt, 
optimi de finală: Lesai. Co
vaci — Alexandrescu, Panait 
3—1 ; Mihaica, Rethi — Chin- 
ceșan, Antonescu 3—0 ; Crișan, 
Bozga — II. Corodi, Ancei 3—0; 
Alexandru, Luchian—Lunțeanu, 
Geambașu 3—0 ; sferturi de fi
nală: Lesai, Covaci — Feldman, 
Sentivani 3—1 ; Mihaica, Rethi- 
Zaharia, Ovanez 3—0 ; Crișan, 
Bozga—Ivan, Dumitriu 3—1 ; 
Alexandru, Luchian—Crejec,
Demian 3—0 ; semifinale : Le
sai, Covaci — Mihaica, Rethi 
3—1 ; Alexandru, Luchian— 
Crișan, Bozga 3—1.

Sîmbătă programul cuprin
de meciuri de dublu fete și 
dublu băieți (inclusiv finalele), 
simplu fete și simplu băieți.

ULTIMUL RETUȘ
în programul de 

pregătire a frunta
șilor tenisului de 
masă continental, 
internaționalele An- 
glici •i'au^■■■■■■■■! de mulțl ani faima 
unei adevărate re

in
petiții generale, în preajma con
fruntărilor principale ale anului : 
campionatele europene sau mon
diale. De aceea, pe lingă vic
torie, tehnicienii urmăresc aceste 
întreceri și ca ultimă posibilitate 
de verificare și retușare a iotu
rilor sau jocului elevilor lor.

La recenta competiție de la 
Londra, țara noastră a fost re
prezentată doar în probele femi
nine, în cadrul cărora întllniriie 
au fost interesante. Aș putea 
spune chiar că, dintre finale, 
cea de dublu fete, Wright, Shir
ley — Alexandru, Crișan, a fost 
cea mai pasionantă. Ultimele 
două puncte ale setului decisiv 
au pecetluit victoria gazdelor — 
ele regăsind astfel o parte din 
satisfacția pe care le-o spulbe
rase Maria Alexandru (acuratețâ 
tehnică și luciditate tactică) în 
proba de simplu, cînd a învins 
pc rind pe campioana Angliei 
Mary Wright (in semifinală) și 
apoi (în finală) pe Jill Shirley.

Bilanțul sezonului o situează, 
astfel, pe Maria Alexandru IN 
FRUNTEA FAVORITELOR PEN
TRU TRAGERILE LA SORȚI LA 
CAMPIONATELE EUROPENE. 
Desigur, aceasta reprezintă mult, 
DAR NU ESTE SUFICIENT în 
cursa pentru o strălucitoare 
medalie la simplu. Zoia Rudnova 
este cîștigătoarea valorosului 
turneu desfășurat de curfnd în 
R. F. a Germaniei. Cu ofensiva 
ei atletică și pe teren propriu, 
Rudnova pornește cu șanse de
osebit de mari, indiferent de 
locul pe care i-1 va desemna 
comisia de clasificare pe tabloul 
europenelor.

Și la echipe, colegele ei o
secondează cu brio în lupta pen
tru o medalie de aur. Jucătoa

rele sovietice știu însă că dintre 
adversarele lor, componentele 
formației vest-germane — cam
pioană a Europei — ca și cele 
ale României, finaliste la mon
diale, alcătuiesc garnituri omo
gene, care asaltează cu bune 
posibiltăți aceleași medalii.

Carmen Crișan a secondat-o 
onorabil pe Maria — faza de 
debut în marile competiții apar- 
ținînd trecutului — cu toate că 
tehnica ei mai necesită încă 
substanțiale îmbunătățiri. ORIEN
TAREA TACTICA A JUCĂTOA
REI CARMEN CRIȘAN S-A 
MATURIZAT, fapt demonstrat 
în meciul cu Kishazi unde, pen
tru prima dată, ea a reușit să 
acționeze cu succes și în timpul 
aplicării regulii activizării și să 
înregistreze o prețioasă victorie.

Presa engleză a apreciat drept 
surprize înfrîngerile suferite de 
Crișan și Vostova Ia Shirlev. 
Deși englezoaica a progresat, vic
toria ei asupra Vostovei poate 
ti considerată totuși neașteptată. 
Cît privește succesul ei asupra 
lui Crișan, nu cred că el con
stituie o surpriză. Shirley are o 
concepție de joc defensivă, iar 
reprezentanta noastră NU SE 
DESCURCA SATISFĂCĂTOR tN 
FAȚA APĂRĂTOARELOR. A- 
TACURILE EI DECISIVE SÎNT 
ÎNCĂ LIPSITE DE EFICIENȚA 
NECESARA.

Spre regretul nostru, Alexan
dru și Crișan nu au jucat la 
dublu mixt, una din probele 
preferate, care, cîndva, ne-a 
adus frumoase satisfacții. SlN- 
TEM ÎN CAUTAREA UNOR 
PARTENERI CORESPUNZĂTORI 
PENTRU CAMPIONATELE EU
ROPENE. Deocamdată avem acor
dul jucătorilor cehoslovaci Kola- 
rovlcz și Kunz. Așteptăm și 
răspunsul lui Secretin (Franța).

Aruncind o privire asupra pro
belor masculine, constatăm ca 
surprizele au fost numeroase, 
l-am văzut pentru prima oară 
Pe suedezii Alser și Johansson 
în postura de spectatori la 
ultima reuniune. Absența lor

din toate semifinalele e, oricum, 
un motiv serios de îngrijorare 
pentru ei.

impetuosul Karakașevici (Iugo
slavia), cu priză toc și binecu
noscut publicului nostru de ta 
internaționalele României, a fost 
<n plină ascensiune la ultimele 
concursuri ale sezonului. Jucă
torii maghiari sînt in progres, 
englezii se mențin la aceeași 
valoare, iar francezul Secretin 
readuce cocoșul galic în pluto
nul fruntaș, după mulți ani de 
anonimat. Cîștigătorul, Koiaro> 
viez, ridică o necunoscută în fața 
celor care studiază curbele for
mei sportive. El a fost cel mai 
slab om al formației Cehoslo
vaciei, la nroba pe echipe. ln- 
rrîngerea lui Ia Dondt (un fran
cez necunoscut) a determinat 
eliminarea echipei Iui din pri
mul tur. Apoi, ca outsider mo
dest el a eliminat la rînd pe 
Johansson (Suedia), Klampar 
(Ungaria), Neale (Anglia) și în 
finală, pe Jdnyfer (Ungaria).

Aș putea spune că la nota de 
inedit pe care surprizele o dau 
întrecerilor sportive se adaugă și 
o nouă psihologie de concurs in 
ierarhia valorilor în premanentă 
primenire.

Echipele Uniunii Sovietice Și 
R. F. a Germaniei au lipsit de 
la „Crystal Palace**, iar campioa
nele europene Agnes Simon, 
Edith Bucholz din R. F. a Ger
maniei au părut obosite la ulti
mele lor evoluții. Eberhardt 
Scholer, spre deosebire de alți 
ani, cînd nu cîștiga în Europa, 
a ieșit victorios in două turnee 
importante, în timp ce sovieticii 
au dominat campionatele inter
naționale ale R. F. a Germaniei.

Toate acestea anunță o disputa 
vie și spectaculoasă la campio
natele europene. Să vedem, deci, 
cine va reuși cele mai eficiente 
retușărl pînă la Moscova.

Ella CONSTANTINESCU 
maestră emerita a sportului

l\

Metalul abordează 
cu curaj înlîlnirea 

cu Steaua
Azi, in prima 

etapă a campio
natului de box pe 
echipe, va avea 
loc în sala Flo- 
reasca, cu începe
re de la ora 17,

înlîlnirea dintre cele doct 
vechi rivale, Steaua și Meta
lul București. Ambele forma
ții s-au pregătit cu multă a- 
tenție. fiecare avînd grijă să 
prezinte în ring garnitura cea 
mai puternică. In sala din 
Calea Plevnei, antrenorii Ion 
Chiriac și Marcu Spakov îșb 
urmăreau băieții ta ultimul 
antrenament. I-am rugat să 
ne comunice numele celor 11 
titulari.

„Nu vă putem spune decît 
că de la Steaua nu vor lipsi 
campionii europeni Constantin 
Ciucă și Aurel Dumitrescu, 
Nicolae Gîju, Victor Silborman 
și Gheorghe Chivăr. După cum 
vedeți, prezentăm tot re avem 
mai bun. iar echipa o vom 
stabili după cîntarul oficial... 
și în funcție de adversari".

Antrenorul Metalului, Ion 
Stoianovici, optimist ca în
totdeauna, ne-a declarat urmă
toarele : „Toți băieții s-au pre
gătit cu mare atenție. Sper 
să obținem uri rezultat mul
țumitor. De altfel, Lungu l-a 
mai învins pe Dumitrescu, 
Stumpf pe Chivăr, așa că, să 
așteptăm pînă sîmbătă seară".

Omisiuni regretabile

ÎNTRECERI SUB CUPOLA
„23 AUGUST"PATINOARULUI

Rezultatele remar
cabile obținute de 
înotătorii romani la 
concursul internați
onal de la Pireu 
sini, o dovadă a 
resurselor înotului 
românesc.

Grupa profesorului Dimeca. 
echilibrată, a început promițător 
acest sezon competițlonal, iar 
experiența antrenorului și spor
tivilor ne dau dreptate să anti
cipăm că rezultatele actuale vor 
putea fi nu numai confirmate, 
ci și ridicate la o treaptă valo
rică superioară.

Dar, pentru ca la campiona
tele europene să ne putem pre
zenta onorabil este necesară o 
pregătire judiefos organizată. Ar 
fi regretabil aă se mal repete 
greșelile făcute cu prilejul pre
gătirilor pentru Cupa Europei 
sau pentru Olimpiadă, cînd cursa _ 
pentru realizarea haremurilor s-a 
transformat într-un scop în sine, 
fârămițind procesul de instruire. 
Noi aveam patru sportivi care, 
cît de cit. cochetau cu tlmoll 
accesibili finalelor dar care nu 
au reușit să confirme. Și toate 
acestea. în timp ce înotători 
care înainte de Jocurile Olimpice 
erau mai slab cotați decît spor
tivii români au obținut la mo.

«lentul oportun șase 1
•ur. ' i

S-a trecut cu superficialitate , i. 
peste analiza pregătirii șl, de'

trecută cu vederea. Dacă a fost 
omisă cu atîta ușurință o ase
menea performanță ni se pare... 
normal să nu fi observat nici 
interesantele resurse — pentru 
197(1 — ale ștafetei 4X200 m.

Pentru ca 1970 să însemne un 
pas înainte, ar trebui evitată 
greșeala, devenită obicei, de a 
se acorda atenție doar sportivi
lor care au Început bine anul 
competițlonal. Concursul de la 
Reșița a arătat o anumită efer
vescență care se impune coor
donată. Cred că în acest an ar 
fi necesare cîteva perioade co
mune de pregătire, pentru spor
tivii lipsiți de parteneri de 
antrenament, corespunzător spe
cializării lor (exemplu : Na- 
ghi — Aimer). Există condiții 
materiale pentru pregătirea celor 
doua ștafete, atîi la băieți cit 
și la fete, și mai ales trebuie

organizate concursuri permanente 
pentru toți membrii lotului. 
Coordonarea planurilor de pre
gătire, a conținutului și obiec
tivelor fiecărei etape, este pri
mul pas către conducerea efici
entă a pregătirilor.

Primele starturi din acest an 
probează că există resurse pen
tru obținerea de performanțe 
valoroase la confruntarea euro
peană din 
ficarea lor 
coordonată 
de vedere.

Omisiunea singurelor 
manțe de certă valoare 
lanțul anual al unei 
nu înseamnă doar un 
blam ci și un certificat de in
competență.

'ir*-

peste analiza pregătim și, uc . ’ 
aceea».se păstrează în, IcontUta&t,'.
are un stil de conduoere.7 
oportunist. Se oferă niște con
diții de pregătire unui număr 
oarecare de sportivi și apoi se 
așteaptă să răsară cumva per
formanțele. Nu « nevoie să fii 
specialist pentru a observa că 
acest mod de a conduce nu duce 
la nimic serios. Nimic mai gre
șit decît teza sentențios formu
lată. că inotul românesc nu se 
poate afirma pe plan internațio
nal. decît prin individualități 
izolate. Suficiența care rezultă 
din această atitudine iese ia 
suprafață cu fiecare ocazie, dar 
eu mă voi opri doar asupra 
celei rnai flagrante. Astfel, ra
portul de activitate pe 1969. pre
zentat în ședința comitetului 
federal, a omis să menționeze că 
cea mai valoroasă performanță 
românească în 1969 la înot este 
rezultatul ștafetei 4X100 m liber 
bărbați, care, cu timpul 3:45,4. 
se situează pe locui io în lume 
și 9 în Europa. La 4 zecimi de 
secundă de echipa Marii Brita
nii șl la 8 zecimi de secundă 
de echipa Ungariei. Timpul a 
fost realizat la 14 aprilie, ia 
Riaga. fără nici o pregătire 
specială. Fiind ignorată valoarea 
acestei performanțe nu s-a dat 
atenție, în continuare, pregătirii, 
din care cauză următoarele par
ticipări s-au încheiat cu timpi din 
ce în ce mai slabi : 3:47 la
Varșovia, la „Cupa Europei", șl 
3:48,0 la Balcaniadă.

După ce ani de zile craulul 
românesc n-a reușit să iasă din 
anonimat, iată cum o perfor
manță realizată prin eforturile 
Izolate ale unor antrenori este

A
A

acest an, dar valori 
presupune o

din toate
pregătire 
punctele

pe rf or
din bi- 
federații 
vot de

Remus DRAGUȘANU

Pentru iubitorii 
de patinaj urmea
ză o adevărată 
decadă de compe
tiții, care vor a- 
duce pe gheață
pe cei mai buni patinatori ar
tistici din țara noastră. Prima 
„secvență" o oferă finalele 
campionatului republican de 
patinaj artistic, programate 
incepind de azi dimineață sub 
cupola patinoarului acoperit 
„23 August". Primii se vor 
prezenta în întrecere senio
rii și senioarele, care-și dis
pută — începînd de la ora 8 
— proba figurilor obligatorii. 
Mîine dimineață, vor veni la 
rind participanții din catego
riile de juniori mari și junioa
re, începînd tot cu figurile o- 
bligatorii. Mîine după amiază 
(de la ora 17) vom asista la

Voi

Jî

9 le
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>•:

proba cea mai spectaculoasă, 
figurile libere la seniori, se
nioare și perechi, după care 
se vor cunoaște noii deținători 
ai titlurilor de campioni ai 
țării. Luni dimineață. în ul
tima zi a campionatelor, vor 
fi desemnați campionii cate
goriilor de juniori.

La cîteva zile după epuiza
rea celei mai importante com
petiții interne, iubitorii de 
patinaj din Capitală vor putea 
asista la noi întreceri pe 
gheață. Se dispută a IV-a edi
ție a tradiționalului concurs 
internațional de patinaj artis
tic. rezervat concurențilur sub 
12 ani. Ca și Ia trecutele edi
ții, vor lua startul reprezen
tanții tinerei generații de pa
tinatori din mai multe țări 
europene. întrecerile au loc 
între 13 și 15 martie, la pa
tinoarul acoperit „23 August".

Este de menționat că aceste 
două interesante competiții de 
patinaj artistic sînt primele 
care se dispută în țara noas
tră în condițiile superioare 
ale unui patinoar acoperit.

Rd. V.

■

PROBLEME ALE'ÎNVĂȚĂMiNTULUI IN
• .

SCHI ii
Știri...

pe 
de

Nivelul atins 
plan mondial 
schiul alpin nu a fost 
posibil fără o te
melie organizato
rică meticulos
construită, pornind 
de la învățămtn. 
și selectarea vato-

multe aspecte, 
această formă 

1 în alte loca-

Palatul de gheața
Campionatele mondiale de 

hochei de la București 
(grupa B) ne-au răpit 

plăcerea de a-i vedea pe ju
cătorii români cucerind un 
loc onorabil, dar ne-au lă
sat în schimb Palatul de 
gheață. Numit așa din pri
mele clipe, prin acea spon
taneitate lingvistică a stării 
ce desfide orice dispoziții 
(vezi refuzul consumatorilor 
cinstiți de a spune „Bucu
rești" în loc de „Capșa"), 
patinoarul acoperit a intrat 
în conștiința publicului pe 
ușa din față a succesului. 
Cel mai important de altfel 
— se pare — succes al cam
pionatelor.

Fenomenul este general. 
Toată lumea a fost izbită de 
amploarea pe care, în ulti
mele două decenii mai ales, 
au cunoscut-o construcțiile 
sportive și extra-sportiye cu 
prilejul uneia sau alteia din
tre întrecerile de prestigiu 
internațional. A organiza un 
campionat mondial începe a 
echivala cu un „boom" arhi
tectonic. Orașele-gazdă cu
nosc, cu asemenea prilejuri, 
adevărate revoluții edilitare. 
Palatul de iarnă de la Bucu
rești sau patinoarul de la 
Galați sînt exemple modes
te, dar cine cercetează con
diția unei așezări înainte și 
după campionatul găzduit 
observă salturi năucitoare. 
Organizind Olimpiada de 
iarnă, Grenoble și-a reînnoit 
complet infra-structura și 
dacă Jean Claude Killy s-a 
retras din competiții, hote
lurile, pîrtiile, tele-schiuri- 
le, restaurantele, stațiile me
teorologice, patinoarele și 
statuile au rămas. Cine vizi
tează astăzi Munchenul se lo
vește peste tot de șantierele 
metroului care se construieș
te în vederea Jocurilor Olim
pice ; finala la 100 m din 
’72 va dura maximum 10 se
cunde, dar stadionul ame

najat în acest scop poate 
dăinui 1000 de ani. Cunos
cătorii afirmă că Sapporo va 
fi de nerecunoscut după J.O. 
de iarnă. Exemplele pot fi 
multivlicate la nesfîrșit, dar 
ceea ce mi se pare demn de 
reținut este că la ora de față 
a svortului rezultatul princi
pal pe care-l obțin marile 
competiții nu se mai expri
mă prin recorduri, ci prin 
construcții. Ca și — pentru 
că existența din piatră și 
sticlă determină se pare con
știința — prin toate anexele, 
faptele sau obișnuințele ce 
decurg din una și aceeași 
realitate; ceaiuri servite în 
tribune la Palatul de gheață 
sau telexuri pentru presă, 
interpreți instruiți să cola
boreze cu 100 de gazetari 
vorbind 15 limbi străine sau 
instalații audio-vizuale la ni
velul anului 1970. Să mai a- 
dăugăm adevărul, nu destul 
remarcat pînă acum, că 2 
frecventarea întrecerilor de I 
tip internațional sporește I 

sistematic bagajul lingvistic de | 
noțiuni și expresii străine al 
spectatorilor ? Meciurile nu 
sînt sursă de emoții doar, ci 
și de — încet-încet — cu
vinte.

Lumea sociologiei a căzut 
de acord — după vreo cinci
zeci de ani de ignorare și 
ezitări — că civilizația se
colului se caracterizează, în
tre altele, prin facultatea de 
a genera fenomenul sportiv 
intr-o măsură și cu implica
ții inimaginabile acum trei- 
patru decenii. E timpul, mi 
se pare, ca aceiași cercetă
tori să ia notă de faptul ca' 
sportul, revanșîndu-se, produ
ce, la rîndu-i, civilizație, lată 
o temă pentru un tînăr so
ciolog care nu se resemnea
ză să înțeleagă veacul, la 
trei secole după epuizarea 
acestuia.

DUPĂ CIL Df Âl 245-LEA GOL..
(Urmare din pag. 1)

tul de bază 
rilor, la procesul de obținere 
a măiestriei sportive. în care 
concepția despre antrenament a 
fost permanent revizuită. Poate 
nu mal este necesar să amin
tim de reveiatoarea experiență 
franceză sau, mal recent. Ita
liană, în acest domeniu — deși 
un studiu mai aprofundat ne-ar 
fi util. Importantă este măsura 
în care această experiență in
ternațională iși găsește și la noi 
o aplicativitate, ținînd seama 
atît de realitățile actuale, cit 
și de perspectivele care ni se 
deschid în domeniul învățămîn- 
tulul, de pildă. — mai ales în 
acele unități de bază ale spor
tului de performantă : școlile 
sportive și liceele cu program 
de specialitate. Școlile sportive, 
intrate in al doilea deceniu de 
funcționare, și-au dovedit uti
litatea, alimentind loturile re
publicane cu elemente de per
spectivă. Trecerea la noua formă 
de organizare a claselor cu 
program special a însemnat 
o treaptă superioară a activită
ții lor, iar rezultatele (deși 
numai după doi ani) sînt po-

SPERANȚELE NOASTRE
CONCURSUL REPUBLICAN AL

LICEELOR CU PROGRAM
ȘCOLILOR SPORTIVE Șl AL 

DE EDUCAȚIE FIZICĂ
concursuri de 
ani sau la în-

Asistînd la 
copii sub 14 
treceri ale juniorilor, elevi ai 
școlilor sportive, nu te duci 
cu intenția precisă de a ob
serva demonstrații de virtuo
zitate sau uragane de ener
gie descătușate. De obicei, 
urmărești altceva : numărul 
mare sau mic de participanți, 
zestrea lor de cunoștințe teh
nice sau tactice, emotivitatea 
lor excesivă, ritmul și melo
dici tatea unui parcurs pe 
care fiecare concurent îl a- 
daptează propriului său tem
perament sau încurajările 
rești, prietenești cu care 
susțin între ei, se ajută 
se dirijează reprezentanții 
nerei generații, indiferent 
școala, județul sau orașul pe 
care-1 reprezintă.

Și totuși, optica noastră, a 
celor de pe margine, trebuie 
să se schimbe. Am înțeles 
acest lucru asistînd pe copiii 
și juniorii care se întreceau 
pe pîrtiile Postăvarului și ale 
Poienii Brașov. Ei sînt mai 
exigenți cu ei decît noi, spec
tatorii, profesorii și părinții. 
Ei se consumă cînd pierd. în 
așa măsură. îneît pare că ar 
fi acumulat amărăciunea 
unei epoci sau, după caz. se 
bucură din plin, totaî, ne
închipuit.

Fără nici o reținere trebuie 
să admitem că optica sub 
care 
rea 
care 
schi 
nere 
de speranță și încredere. Re-

cunoaștem în acest semn ur
mele pasiunii și profesiona
lismului pe care dascălii le 
sădesc zilnic.

SLALOM SPECIAL (copii). 
Băieți t 1. I. Cavaș (Șc. 
Predeal). 2. 1. Neguțescu 
sp. Sinaia); 3. I. Garcea 
sp. Petroșani). Fete : 1.
Degerata (Șc. sp. Predeal);
2. D. Kampf (Șc. sp. Predeal);
3. V. Hupca (Șc. sp. Petro
șani).

sp. 
(Șc. 
(Șc.

N.

fi
se
Și 

ti
de

se organizează crește- 
noii generații, felul în 
se cultivă gustul pentru 
și natură, în aceste ti 
vlăstare, este un semn

FOND, Băieți (3 km): 1. 
D. Brezcanu (Șc. sp. Rîșnov); 
2. C. Colomban (Șc. sp. 
Gheorghieni); 3. Z. Farcaș 
(Șc. sp. Gheorghieni). Fete 
(2 km): 1. E. Iile (Șc. 
Rișnov) ; 2. E. Simion 
sp. Gheorghieni); 3. M. 
drei (Șc. sp. Rîșnov).

sp. 
(Șc. 
An-

SLALOM SPECIAL, 
niori mari: 1. C. Nărea 
Predeal) 70:0; 2. M. Burchi 
(Lie. Predeal) 70:6; 3. M.
Dancășiu (Șc. sp. Brașov) 
70:7. Junioare mari : 1. M. 
Trestian (Șc. sp. Reșița) 89:6; 
2. M. Cîmpeanu (Șc. sp. Bra
șov) 93:2; 3. M. Zerman (Lie. 
Predeal) 97:2. Juniori mici ; 
1. S. Cojocaru (Șc. sp. Bra
șov) 69:4 ; 2. V. Mihuț (Șc. 
sp. Petroșani) 
Ciobotaru (Șc. 
70:9. Junioare 
Roșculcț (Șc.
75:2 ; 2. I. Georgescu (Șc. sp. 
București) 81:4 ; 3 M. Simion 
(Șc. sp. Predeal) 84:1.

Ju- 
(Lic.

69:5 ; 3. C. 
sp. Predeal) 
mici : 1. M.
sp. Predeal)

Mihai BlRA

zitive sub mai i 
Tocmai de aceea 
trebuie extinsă șl 
litfiți montane.

Pentru o mai 
zare a activității 
propunem următoarele variante :

1 — Școala cu program de 
schi să înceapă cu clasa I, 
avînd trei cicluri : ciclul 1 (cla
sele I—IV < 
9—10 ani) : 
V—VIII de 

13—14 ani) : 
de la 14—15

2 — Acolo 
o școală CU 
exlstînd și școală sportivă, ul
tima să se ocupe de învățarea 
schiului formînd grupe de elevi 
corespunzătoare strict claselor 
I, II. III, IV, pentru a furni
za elementele clasei a V-a a 
școlii cu program. Apoi, ciclu
rile doi șl trei expuse mai sus.

S — Acolo unde există numai 
școli sportive activitatea tre
buie organizată tot pe cicluri 
de clase.

La baza acestor soluții au . 
stat următoarele considerente :

a) Practica a dovedit că in
struirea trebuie începută de 
timpuriu. A începe învățarea 
schiului Ia 10—11 ani (situație 
existentă la actuala clasă a

V-a a școlii cu program) este 
mult prea tîrziu, știut fiind că 
majoritatea laureaților olimpici 
sau mondiali au o experiență 
a sportului de cel puțin 10 ani.

b) Organizarea pe cicluri de 
clase asigură o trecere progre
sivă spre treptele superioare 
ale măiestriei sportive. Astfel, 
la sfîrșitul ciclului I. elevii tre
buie să posede tehnica de 
bază ; i 
ceasta 
jul de 
și face 
tehnicii 
UI asigură perfecționarea teh-

de competiție și desăvîr- 
măiestriei sportive, elevul 
apt de performanțe 
internațional.

bună organi- 
acestor școli,

de la 6—7 
ciclul n 
la 10—11 
ciclul III 
ani la 17—18 ani), 
unde funcționează 

î program de schi.

ani la 
(clasele 
ani la 

(IX—XII

posede
ciclul II desăvîrșește a- 
tehnică, lărgește baga- 
deprinderi și cunoștințe 

trecerea la însușirea 
de competiție ; ciclul

nicii 
șirea 
fiind 
nivel

c) Trecerea de lâ un ciclu 
altul — sau de la o clasă 
alta — este posibilă numai 
baza însușirii materialului 
studiu predat și a obținerii 
normelor de performanță, între
cerile simple și competiția fiind 
prezente în orice etapă.

Selecția pentru ciclurile II și 
IU trebuie să fie riguros făcută, 
avîndu-se în vedere situația la 
învățătură, nivelul tehnic ș! 
performanțele obținute la una 
din cele trei probe (slalom, 
slalom uriaș șl coborîre). Pro
gramele de studii, rodul' unor 
consultări mai ample, vor tre
bui puse de acord cu cerin
țele schiului modern (schi na
tural și eficace) și ale cicluri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
n.
12.

1.
2.
3.
4.

de

la 
la 
pe 
de

lor expuse 
bui studiată 
numărul orelor de schi la cla
sele cu program să 
din trimestrul II pe 
dării unor ore de 
materii, recuperabile 
trele I și III prin 
numărului de ore de pregătire 
pe uscat. Pe parcursul activi
tății, ar trebui introdus un sis
tem stlmulatoriu, prin acorda
rea unor insigne (pe grade) care 
să ateste progresul în însușirea 
tehnicii și valoarea competitivă. 
Actuala insignă ..Fulgul de ză
padă" poate îndeplini cerința 
a doua, urmlnd ca Ministerul 
învățămîntului să instituie, 
ventual, o alta, 
zenta etapa în 
cil (cicluri).

Consider că 
blemelor prezentate constituie 
un punct de plecare al unul 
plan de perspectivă șl. bineîn
țeles, o bază de discuții la care 
vă invităm a lua parte

Ion MATEI

mai sus. Ar tra
și posibilitatea ca

rezultate
se-

fie mărit 
seama ce- 
către alte 

în trimes- 
micșorarea

e-
care ar repre- 

însușlrea tehnl-

rezolvarea pro-

RADIOAMATORI
MAESTRI

J

Al SPORTULUI
Recent, Intr-un cadru fes

tiv, a fost decernat titlul de 
maestru al sportului unul 
număr de șapte radioamatori, 
pentru rezultatele deosebite 
obținute in activitatea com- 
petițională.

Aceștia sini :
Sîrbulescu Alexandru — 

YO7DL (Craiova). A realizat 
22 000 legături bilaterale cu 
radioamatori din 187 țări.
Rădulescu Romulus — 

YO3RG (București), șt Fenyo 
Ștefan — YO3JW (București). 
Au format, de două ori con
secutiv, echipa campioană re
publicană la unde scurte.
Căpraru Vasile 

YO3AAJ (București). De două 
ori consecutiv campion repu
blican la telegrafie.

Dumitrescu Constantin — 
YO7BI (Craiova). De două ori 
consecutiv, campion republi
can la unde scurte.

Iosif Ion Mihail — 
YO3NN (București). Campion 
republican la telegrafie.

Dan Constantin — YO2BU 
(Timișoara). A ctștigat titlul 
de campion republican la 
unde scurte și a realizat pes
te 50 000 legături bilaterale.

CLASAMENTELE EM 
IA ZI

FEMININ

Voința Tg. M. 14 13 0 1 33863 40
Voința Buc. 14 12 0 2 33981 38
C.S.M. Reșița 14 8 0 6 34253 30
U. T. Arad 14 806 32015 30
Rapid Buc. 14 707 33421 28
Laromet Buc. 14 707 33212 28
Petrolul PI 14 7 0 7 32104 28
Voința Cluj 14 608 32146 26
Voința C-ța. 
Hidromecanica

14 509 31739 24
Brașov 11 4 0 10 32696 22
Metrom Bv. 14 4 0 10 31671 22
Gloria Buc. 14 3 0 11 32043 20

MASCULIN

Petrolul PI. 11 12 0 2 7357» 38
Olim. Reșița 14 11 0 3 71712 36
FI. Cîmpina 14 10 0 4 71655 34
Voința Tg. M. 14 905 71770 32

8 0
5
5

5. Rapid Buc, 14
6» Gaz m. Mediaș 14
7. Voința Buc. 14
8. Rafinăria

Teleajen 14
9. C.S.M. Reșița 14

10. Voința Cluj 11
11. C.F.R. Tim. 14
12. Constructorul

București 14

5
5
5
5

0 0
0
0 o 
o

9
9
9
9

6 72648
9 70960
9 70845

70807 
70229 
69049
68798

• Ultimul concurs al 
zonului, desfășurat pe pista 
lacului Ciucaș din Tușnad și 
dotat cu trofeul „Cupa Di
namo Brașov", a reunit vi- 
teziști din Cluj, Tg. Mureș 
și Brașov. în program au fi
gurat probe numai pentru se
niori. Iată învingătorii : se
niori : 500 m ; 1500 m ; 3000 
m și 5000 m — Andrei Okoș 
(Dinamo 
2:33,4 ; 
9:05,8 ;
1000 m; 1500 m și 3000 m 
— Crista Tracher (Dinamo 
Brașov) 50,9; 1:45,3; 2:48.9 
și, respectiv, 6:08.8.

• Patinatorii Victor Soti- 
rescu (Dinamo București) și 
Andrei Okos (Dinamo Bra
șov), care au avut abateri de 
la disciplină în timpul ulti
melor concursuri internațio
nale, au fost sancționați cu 
suspendare de la activitatea 
oficială competițională a vi
itorului sezon pe diferite ter
mene și scoși din lotul re
publican.

Brașov) 47,5; 
5:29,6 și, respectiv, 
senioare: 500 m ;

TURNEUL
DE VOLEI

„PRIETENIA"
Tradiționalul turneu 

de volei rezervat echi
pelor de juniori și do
tat cu trofeul „Priete
nia" se va desfășura a- 
nul acesta în U.R.S.S., 
în orașele Vor one j (fe
minin) și Voroșilov- 
grad (masculin), între 
13 și 23 august.

SlMBAT*

I

Concluzia generală, expri
mată de cei mai mulți dintre 
specialiștii prezenți în tribu
nele patinoarului „23 August" 
(unii dintre ei nelipsiți de 
15—20 de ani la C.M.) este 
aceea că nivelul mediu al 
competiției a fost superior ce
lor al edițiilor precedente.

In această privință este sem
nificativă părerea dl. Walter 
Wasservogel, delegatul L.I.H.G., 
care a spus : „Valoarea com
petiției de Ia București depă
șește pe cea a anilor trecuți. 
Majoritatea echipelor s-au pre
zentat bine . pregătite și au 
practicat un hochei de cali
tate. în ceea ce privește or
ganizarea, sincere felicitări 
prietenilor români, care au de
pus mari strădanii si au iz
butit să asigure întrecerilor 
cele mai bune condiții de des
fășurare. Apreciez că Liga in
ternațională va mai încredința 
Bucureștiului organizarea și a 
altor asemenea competiții, 
poate chiar cea a grupei A”.

ÎN LUMINA CLASA
MENTULUI

Ordinea stabilită în finalul 
întrecerilor reflectă, într-o 
mare măsură, ierarhia celor 
opt formații participante la 
această oră H.

Pe primul loc, fără nici un 
fel de emoții, reprezentativa 
Statelor Unite. Ani de zile 
componentă nelipsită din elita 
hocheiului mondial (campioa
nă olimpică și mondială in 
1960). echipa S.U.A. a retro
gradat anul trecut în divizia 
secundă. Deși, prin retragerea 
Canadei de la C.M.-I970. ame
ricanii au avut posibilitatea 
să-și mențină locul în „A", 
totuși ei au preferat în mod 
sportiv să-și recucerească a- 
cest drept, și de aceea au ve
nit la București. Formația an
trenată de Murray William
son a arătat în toate cele 7 
partide susținute că păstrează 
în totul caracteristicile unei e- 
chipe din grupa A.

Remarcabilele individualități 
ca Konik, Gambucci, Christi
ansen, Patrick ș.a. s-au înca
drat într-o disciplină de joc 
care a făcut ca echipa să fie, 
în ansamblu, redutabilă. Toți 
jucătorii- sînt excelenți pati
natori, au o foarte bună teh
nică, sînt bine pregătiți fizic 
și aplică cu strictețe indicațiile 
tactice. Ei au acționat cu calm, 
chiar și' în situațiile de infe
rioritate numerică (în cele 22 
de cazuri în care formația 
S.U.A. a avut unul sau chiar 
doi eliminați, poarta lui Wet
zel n-a putut fi străpunsă de 
nici unul dintre adversari 1). 
Cel mai mult ne-a plăcut la 
hocheiștii americani angajarea 
totală, pofta de joc, a fiecă
ruia dintre ei.

30
24
24
24
24
24
24

4 0 10 69822 22
desfășoară jocu-Azi și miine se 

rile etapei a 15-a, remareîndu-se. 
la masculin, partidele : Construc
torul Buc. — C.S M. Reșița, Fla
căra Cîmpina — Voința Tg. Mu
reș, Petrolul Ploiești — Rapid 
București (m). La feminin, sînt 
angrenate, în această etapă, pe 
teren propriu : Metronț. Brașov, 
Gloria București, Hidromecanica 
Brașov șl Voința Constanța.

FOTBAL : Stadion Ghenceâ, 
ora 15,30 : Steaua — Petrolul 
(tineret-rezerve).

BASCHET : Sala Progresul, 
ora 16,30 : I.E.F.S. II — Univer
sitatea București (m) ; Progre
sul — Rapid Buzău (m) ; Aca
demia Militară — Petrolul Plo
iești (m).

VOLEI : Sala Giuleștl. ora 17 : 
Aurora — Electro (m 
— C.P.B. (f A).

HALTERESala 
Republicii, ora 16 : 
tul republican al școlilor sportive 
din invățămîntul profesional.

PATINAJ : Patinoarul 23 Au
gust. ora S : Finalele campiona. 
tului republican (figuri obliga
torii — seniori).

JUDO. Sala de gimnastică de 
la ștrandul Tineretului. ora 16: 
întreceri de zonă ale campiona
telor naționale individuale (se
niori).

B), I.E.F.S.
stadionului
Campiona-

DUMINICA
FOTBAL : Stadionul Republicii, 

ora 13 : Steaua — Petrolul (div. 
A), stadionul Giuleștl, ora 13.45 ; 
Rapid — Politehnica Iași (tine
ret-rezerve), ora 15,30 : Rapid — 
Politehnica Iași (div. A).

BASCHET : Sala Giuleștl, ora 
9 : Voința — Steaua (m). Rapid
— Unlv. Timișoara (m), sala 
Floreasca, ora 9 : I.E.F.S. — 
Progresul (f) ; Politehnica Bucu
rești — Rapid Buc. (f), Poli
tehnica Buc. — Dinamo (m), 
I.E.F.S. — I.C.H.F. (m).

VOLEI : Sala Progresul, ora 8 : 
Medicina — Electroputere Craiova 
(m. B), Progresul — Tractorul 
Brașov (m. A) ; sala Construc
torul, ora 8,30 : Spartae — Vo
ința Zalău, Universitatea — 
Voința Constanța, Constructorul
— A.S.E. (f. B).

PATINAJ : Patinoarul 23 Au
gust, ora 8 : Figuri obligatorii
— Juniori ; ora 17, figuri libere
— seniori.

CICLISM : Șoseaua București
— Ploiești n, km. 7, ora 10 : 
Concurs destinat lotului național.

ÎNOT : Bazinul Floreasea, ora 
9 șl 17 : Concurs pentru copii.

RUGBY : Teren Constructorul, 
ora 10 : Dinamo — Farul Con
stanța (restanță din turul divi
ziei A).

JUDO, sala de gimnastică de 
la ștrandul Tineretului, de la 
orele 9 și 17 e întreceri de zonă 
ale campionatelor naționale in
dividuale (seniori).

BOX. Sala Dinamo, ora 10 : Di
namo — Oțelul Galați.

Alături de jucători mai virst- 
nici (Ross, Konik, Lilyholm, 
Brooks, Wetzel) antrenorul 
Williamson a adus la Bucu
rești numeroși tineri care și-au 
făcut un debut remarcabil. 
Pentru rodarea echipei, pen
tru asamblarea ei, ideea unui 
stagiu în grupa B s-a dove
dit eficientă.

R. F. a Germaniei a fost, 
de fapt, singura echipă in 
măsură să creeze probleme 
formației de peste Ocean. De 
altfel, în întîlnirea directă 
vest-germanii au condus cu 
1—0 jumătate de meci, pentru 
ca mai apoi să cedeze cu 5—2. 
Fără individualități de „14 
carate” (cu excepția lui Toni 
Kehle, un portar cum rar am 
văzut și în orice caz cel mai 
bun care a evoluat în Româ
nia) selecționata R.F.G. a fost 
însă o ECHIPA, redutabilă 
prin omogenitate, prin tinerețe 
și printr-o clarviziune, mal 
evidentă, în momentele de 
defensivă.

Norvegia s-a clasat a treia, 
dar după cum au declarat toți 
membrii delegației sportive, 
acest loc a reprezentat, chiar 
și pentru ei, o mare surpri
ză. Startul bun din meciul inau
gural cu România le-a dat 
curaj și faptul că au avut un 
program convenabil le-a per
mis să acumuleze puncte pre
țioase și să urce pe o treap
tă a podiumului de premiere. 
Teamul norvegian a arătat, 
înainte de orice, că-și cunoaș- 
te perfect calitățile și defec- ,■ 
tele. De aceea jocul său a 
fost astfel orientat pentru a 
pune în evidență tocmai a- 
ceste calități. Norvegienii r.u 
s-au hazardat în atacuri spec
taculoase, în șarje impetuoase. 
Dimpotrivă, ei și-au organizat 
foarte bine defensiva, pindind 
greșeala adversarului, pe care 
au speculat-o deîndată.

O altă surpriză, prin lecui 
ocupat, a fumizat-o echipa 
Iugoslaviei, care venise la 
București fără prea mari pre
tenții. Scorurile nete cu care 
a cîștigat însă ultimele partide 
și victoria directă asupra Ja
poniei i-au asigurat acest loc 
patru. Hocheiștii iugoslavi au 
demonstrat un joc destul de 
bun în compania formațiilor 
celor mai puternice și multă 
eficacitate cu cele egale sau 
mai slabe. Semnificativ este 
și faptul că în afara repre
zentativelor S.U.A. și R.F.G., 
Iugoslavia este singura cu gol
averaj pozitiv 1

Japonia, Ia debutul său în 
„B“, a lăsat o bună impresie. 
Cu jucători rapizi, adevărați 
spiriduși pe gheață, cu o teh
nică destul de bună, cu un 
remarcabil joc cu corpul (la 
limita superioară a gabaritului 
lor redus) niponii pot aspira 
în viitor la un loc mai în 
față, cu condiția îmbunătățirii 
pregătirii fizice, care i-a lăsat 
pe măsură ce competiția se 
apropia de sfîrșit.

Elveția își datorește salva
rea de la retrogradare singu
relor victorii asupra ultimelor 
două clasate. Cu vechea tra
diție hocheistică și ținînd sea
mă de o excelentă bază ma
terială pentru acest sport (pes
te 50 de patinoare artifi-riale) 
așteptam mai mult de la spor
tivii helveți.

Bulgaria, prezentă la Bucu
rești prin concursul de îm
prejurări cunoscut, a arătat 
multă dîrzenle și tenacitate, 
calități care s-au arătat eu 
totul insuficiente pentru tăria 
acestei grupe.

Cît privește echipa Româ
niei, care a deziluzionat total, 
vom reveni într-un articol vi
itor.

A apărut revista „EDU 
CAȚIE FfZlG A Șl 
SPORT" nr. 2, în suma
rul căreia găsiți informa
ții în legătură cu obliga 
țiile celor care urmează 
cursurile școlii de antre 
nori cu specializare post- 
liceală.

Acest interesant număr 
îl puteți găsi la toate cen
trele de difuzare a presei

aceea%25c2%25bb.se
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ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU SPORTUL

» CONDAMNABILĂ
tn relatările a- 

părute tn ziarul 
nostru despre 
partidele amicale 
ce au avut loc 
in ultima perioa-

Rapid - 
Politehnica lași

ÎNCREDERE LA PETROLUL, 
ÎN CIUDA ASAMBLĂRII TÎRZ1I 

A ECHIPEI
rlficare cu Independenta, Jercan 
și Barbu nu au luat parte» se 
pare din motive medicale.

da S-au strecurat, din păca
te, fi dteva erori, care 
vesc îndeosebi echipa 
versitarilor craioveni.

Una din ele aparține 
cluslv corespondentului 
tru Șt. Koniska, din Petro
șani, care la meciul de ve
rificare Jiul — Universitatea 
Craiova a comunicat redac
ției o formație a oaspeților 
mult diferită decît aceea ce 
a evoluat în realitate, tre- 
etnd fî numele unor jucători 
(Popa, Ivan, Țarălungă) care 
nici măcar nu și-au făcut a- 
pariția pe teren. Pentru ne
glijența de care a dat do
vadă, respectatul corespon
dent a primit Sancțiunea cu
venită.

O altă eroare s-a produs
— desigur, fără intenție — 
tn cazul jocului amical din
tre echipele F. O. Caracal și 
Universitatea Craiova (tine
ret). Din lipsă de atenție în 
redacție la recepționarea re
latării telefonice a corespon
dentului nostru Ochea Ava- 
cum din Caracal, s-a omis a 
se face precizarea, în cuprin
sul știrii apărute în ziar, că 
echipa craioveană a folosit, 
de fapt, garnitura secundă 
(de tineret-rezerve), din care 
au făcut parte numai cițiva 
dintre componența 
ai primei formații.

Deși n-a fost de 
provoace un grav 
ciu echipei craiovene, 
siunea respectivă rămine de 
regretat și, pe lingă sancțiu- 
'nea dictată celui vinovat, ne 
cerem scuzele de rigoare.

Iată, însă, că s-a găsit ci
neva care a înțeles să reac
ționeze cu totul altfel, cum 
nu se poate mai brutal, în 
situația creată. Supărat (in 
mod justificat) 
misiune, dar și (de astă dată 
total nefondat) 
corespondentul 
mintit în știrea 
ziarului despre eliminarea de 
pe teren a jucătorului Țară
lungă (pentru injurii la a- 
dresa arbitrului), antrenorul 
echipei F. C. Caracal, Ion 
Pîrvulescu, a sărit — cum 
se zice — mult peste cal. In 
prezența cîtorva martori o- 
cazionali, în chiar sediul 
consiliului orășenesc pentru 
educație fizică și sport, el 
l-a acuzat pe corespondentul 
Ochea Avacum că 
rău cu craiovenii" 
menințat, nici mai 
mai puțin, că ii 
picioarele dacă îl 
prinde la stadion".
o parte faptul că respectivul 
antrenor nu are căderea să 
decidă cine beneficiază sau 
nu de acces pe stadionul lo
cal, rămine total condamna
bilă atitudinea sa față de un 
corespondent de presă care, 
în mod voluntar, din pură 
pasiune, se străduie, adeseori 
în condițiile unei risipe ire
cuperabile de timp, așteptînd 
zeci de minute legătura te
lefonică, să informeze ziarul
— și sutele de mii de citi
tori ai săi — cu cele mai 
proaspete rezultate sportive.

Dar dacă antrenorul Pîr
vulescu ține cu tot dinadin
sul să rămînă pe poziția ex
primată în public și nu se 
va găsi nimeni care să-l 
pună la punct, atunci, s-ar 
putea ca și noi să ignorăm 
în viitor evoluția echipei 
sale.

pri- 
uni-

Liderul începe cursa
Stimulată 

campioană 
promovarea

de titlul neoficial de 
a turului.
jucătorilor

ca șl de 
săi Du-

Deși asamblarea echipei nu 
s-a putut face decît în urma 
reîntoarcerii jucătorilor chemați 
la loturile reprezentative, antre
norul echipei Petrolul. C. Cer- 
năianu, este de părere că starea 
de spirit e propice unei com
portări bune, toți jucătorii avînd 
încredere în posibilitățile lor ac
tuale. Miercuri, echipa ploieș- 
teană a jucat cu Metalul Mija 
(campionatul Județean Dîmbo
vița). cîștigînd cu 5—0, prin 
golurile înscrise de Dincuță (2). 
Moraru (2) șl Grozea, iar joi s-a 
antrenat la Tătărani. Pentru meciul 
de miine se preconizează urmă
toarea formație : M. lonescu (Vi
șan) — Gruber (N. lonescu). 
Bădin. Florea, Mocanu. Cringa- 
șu, Iuhasz, Dincuță, Grozea, Co
tigă, Moraru.

I. IONESCU—coresp. principal

Bone s-a fixat asupra următoa
rei formule de echipă : Bai — 
Sleam, Soloși, Dondoș. Hajnal —

Ciutae (Dodu) — Caniaro, 
Tsăznea, Macal (Nlstor).

Siko, 
N»gy,

ION FAUȘ, coresp. principal

obișnuiți

natură să 
prejudi- 

omi-

de această o-

de faptul că 
nostru a a- 

transmisă

„îl pune 
și l-a a- 
mult nici 
„va rupe 

va mai
Lăsînd la

După cum ne-a 
transmis prin telex co
respondentul nostru în 
Italia, Cesare Trentini, 
ieri, la Bologna, clubu
rile Bologna și Dina
mo București au căzut 
de acord asupra unor 
turnee pe bază de re
ciprocitate. Fotbaliștii 
italieni vor susține în 
România două partide 
intre 1 mai și 15 iunie 
— prima cu Dinamo,

rarul-Steagul roșu
Sorin Avram sancționat

Constănțenll s-au pregătit in
tens în această săptămlnă, efec- 
tutnd patru antrenamente șl sus- 
ținînd un 
tn cadrul 
atmosferă 
Iul Sorin
conducerea secției să-l 
ționeze, urmlnd ca la o 
abatere să fie scos din 
Farului. Poate că, acum. în

joc-școală. în general, 
echipei domnește o 

bună. Doar abaterile 
Avram au determinat 

sanc- 
nouă

...IAR: CEFERIȘTII CLUJENI SE 
PREGĂTESC PENTRU

APARARE

Deviza pentru Tg. Mureș este: 
apărare beton cu marcaj sever 
la om- și „libero". Dr. C. Rădu- 
lescu a lucrat cu intensitate toa
tă săptămîna. căutînd să forti
fice cit mai bine „cazemata clu
jeană". El speră să reziste iu
reșului la Tg. Mureș cu ajuto
rul următoarei echipe: Mărcu- 
lescu — Soos — Costea, Drago- 
mir. Cojocarii, Roman — Țe- 
gean, Vișan — Popa Paul, Soo, 
lonescu.

Miercuri, la Ocna Mureș, C.F.R.- 
ul a întîlnit formația locală 
Soda. Scor : 4—1 pentru clujeni, 
o notă bună pentru înaintare, 
tn mare vervă.

MOREA-coresp. principal.

mitru șl Neagu tn prima repre
zentativă a țării, echl»a giuleș- 
teană începe miine cursa pen
tru titlul ediției 1969—1970.

Cum echipa studenților ieșeni 
— angajată în lupta pentru 
evitarea retrogradării — va în
cerca... Imposibilul (și în fotbal 
nimic nu este imposibil I) in 
fața feroviarilor, Dan et comp, 
privesc cu destulă circumspec
ție meciul în care „hîrtia" ii 
dă mari favorlți.

După toate probabilitățile, Ra
pid va alinia formația standard, 
adică : RADUCANU-ȘTEFAN.
LUPESCU, DAN GREAVU. DU
MITRU. ANGELESCU (DINU), 
NASTURESCU, ȘTRAT (ANGE
LESCU), NEAGU, CODREANU.

Săptămîna aceasta, ieșenii au 
fost lipsiți de posibilitatea de 
a se antrena pe stadionul din 
Dealul Copoului. datorită stării 
proaste a terenului de joc. Ei 
s-au antrenat joi în sala C.S.M., 
jucînd baschet.

Antrenorul secund. Emil _Ava- 
Silichioaie, speră că la 
rești. în meciul cu Rapid, 
litehnica va obține un 
tat bun.

ECHIPA PROBABILA : 
stantinescu—Pali, lanul,
Romilă (Gavrilă), T
Contardo (Andrioaie), 
Moldoveanu, Cuperman. 
naș.

dificil

STUDENȚII IEȘENI SPERA...

VLASCEANU și M. SIMA- 
coresp.

U.T.A. arc un Joc

de

D. la

Bucu- 
Po- 

rezui-

Chiar și la MolncștI

Meciul amical susținut 
miercuri, pe Ciulești, în compa
nia fruntașei clasamentului, s-a 
dovedit foarte util pentru U.T.A. 
înaintea dificilei confruntări

duminică in 
Dinamo

Con- 
AJecu, 

Lupulescu, 
, Marica, 

Simio-

D. DIACONESCU-coresp. princ.

Steaua - Petrolul
ȘTEFAN COVACI : „ÎNAINTA
REA NOASTRĂ VA CIȘTIGA 

JOCUL"
succint, opinia anitre- 
echipei militare, ștefan 

: „în sfirșit, avem tot 
împreună ! Eram foarte 
să văd cum se vor pre- 
Sătmăreanu și Hătmă- 
abia reîntorși din Bra-

Iată, 
norului 
Covaci 
lotul 
curios 
zenta 
geanu. 
zilia și care au absentat de pe 
teren timp de 10 zile. Deși, 
evident, marcațl de această în
trerupere, cred că ei vor putea 
aborda jocul cu Petrolul în 
plenitudinea forțelor și de aceea 
nu vor lipsi din formație. Sper 
că înaintarea noastră, tinără 
decisă, va ciștiga duelul 
„betonul"

i ciștiga 
advers.

Și

-ȘTII CE ASTRU TREBUIE SĂ ATINGI V 
- .STEAUA" OIN GALAXIA A !

CERNAIANU .

apărarea va putea să facă față 
contraatacurilor petroliste. FOR
MAȚIA PROBABILA : Suciu— 
Cristache, Sătmăreanu, Hălmă- 
geanu, Vigu. Dumitriu HI, Voi- 
nea, Pantea, Tătaru. ștefănes- 
cu, Creiniceanu".

Ia București, a doua cu 
o echipă încă nedesem- 
nată —, iar Dinamo va 
evolua în Italia între 
15 august și 15 sep
tembrie, susținind, de 
asemenea, un prim 
meci cu Bologna și un 
al doilea cu o echipă 
tot din prima ligă. Da
tele și echipele „secun
de" urmează a fi sta
bilite.

Ultimele amănunte legate 
pregătirile pe care le face Dina
mo București, în vederea

POPA,

din 
Dl -

tidei parvin
la corespondentul nostru 
Sibiu. Ilie lonescu. Fiindcă 
namo în drum spre Petroșani, 
s-a oprit la Sibiu, unde a Sus
ținut un meci de verificare, mal 
necesar ca oricind, după ce e- 
chipa a fost multă vreme rup
tă în două, prin absența înde
lungată a jucătorilor din lot.

Scorul realizat cu selecționata 
C.S.M.-Independența, 2—1 (1—0),
nu este prea convingă
tor, dar Nicușor s-a arătat, to
tuși. mulțumit de evoluția e- 
chipel sale. Duminică, el va re
lua cursa de urmărire a lide
rului cu următoarea formație : 
Coman — ștefan. Nunweillcr IV, 
Dinu, Deleanu, Ghergheli, Nun- 
weiller VI. Plrcălab, Dumitracbe. 
Both. Lucescu.

SEMNE De ÎNTREBARE LA JIUL

Pînă la ora cînd transmit a- 
ceste rînduri. antrenorul Jiu
lui, Ozon, nu se poate pronunța 
asupra formației pe 
alinia în prima etapă 
dat fiind faptul că 
semne de întrebare
Stocker și Matei Popescu. Dacă 
ei vor fi în continuare indisponi
bili, vor juca : Stan — Talpai, 
Georgevici, Georgescu. Morolu, 
Sandu. Marinescu, Peronescu, 
Constantin, Cotormanl șl Naidin.

Ultimele...
la meciul
Metalul
Nici jocul, nici 
clară Ozon) nu 
demne de a fi 
derație. deoarece 
un teren foarte greu, 
de ploaia căzută în cursul di
mineții. Dar dacă plouă și du
minică ?...

care o va 
a returului 
există încă 
asupra lui

referințe 7 Cele de 
amical susținut cu 

Hunedoara : 2—1 (0—1). 
rezultatul (de- 
oferă 
luate

s-a

elemente 
tn consl- 
jucat pe 

devastat

ȘT. BALOT. corespondent

Crișul - F-C- Argeș
ORADENII JOACA FARA 

SUCIU
După amicalul cu Vagonul 

Arad (scor 3—2 pentru Crișul)» 
neconcludent Insă din cauza te
renului alunecos, privirile și- 
speranțele orădenllor se în
dreaptă spre partida cu F.C. 
Argeș, care — declara antre
norul Vlad — „este de o im
portanță vitală pentru echipa 
locală și activitatea ei de 
itor" (!?). Accidentarea lui Su
ciu ridică însă probleme în 
alcătuirea înaintării. Joi și Vi
neri Crișul a efectuat antrena
mente mai ușoare, de relaxare.

Formația probabilă: Catona— 
Sătmăreanu, Sărac, E. Naghi, 
Popovici Alexandru. Dără-

vi-

Numele si prenumele :

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

CUPON DE CONCURS

Adresa :

Ccfan (Kassai), Arnotzkl, 
Kun II, Cociș.
ILIE GHIȘA-coresp. principal

1C.M.FOTBAL
1. CE _

SFERTURILE DE FINALA (reamintimdin fiecare grupă 
se califică ”

ARGEȘ S-A PREGĂTIT
LA... SIBIU

F. C.

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU

primele DOUĂ CLASATE) ?

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

VOLEIBALIȘTII BACAUANI
Învinși

BACĂU 6 (prin telefon). 
După cum au început partida 
se părea că voleibaliștii bă
căuani vor obține o victorie 
facilă în fața Selecționatei 
Israelului. Deși cîștigă pri
mul set în numai 13 minute, 
le cedează pe următoarele,

ca urmare 
de forță în 
ptitudine în 
fără să exceleze, au învins
cu 3—1 (2, —8, —12, —9).

a unui joc lipsit 
atac și de prom- 
apărare. Oaspeții.

ILIE lANCîJ-coresp. 
principal

După jocul cu Independența, 
piteștenil au rămas în locali
tate, unde și-au continuat pre
gătirile în sala Armatei. Vineri, 
fotbaliștii de- la F.C. Argeș au 
plecat de la Sibiu cu autobuzul, 
spre Oradea.

„11 “-le preconizat pentru me
ciul (destul de dificil) cu Crișul 
este următorul : 
gulea. Olteanu. 
Prepurgel, Nulii 
Dobrin, Jercan 
O remarcă : la

Niculescu—Pi- 
Viad, Ivan II, 
C. Radu, Roșu. 
(Circiumărescu). 
meciul de ve*

sul al 12-lea, fotbalistul Avram 
își va da seama că trebuie să-și 
schimbe comportarea.

La Constanța, primul meci al 
returului campionatului este pri
vit cu seriozitate, antrenorii con- 
slderîndu-1 destul de dificil. Ei 
vor alinia cea mal bună forma
ție : ștefănescu — Pleșa, Koszka, 
Mareș. Antonescu, Tănase. Con- 
stantlnescu, Sasu, D. Popescu. 
Tufan, Kallo.

coresp. principal

DIN START EVOLUȚIE BUNA

Comportarea 
recentul turneu 
făcut să crească 
forțele proprii a jucătorilor 
gului roșu. încă din start, „ste
garii" doresc să evolueze ' ' ’ 
conflrmlnd astfel intensa 
gătire de pînă acum. Pentru 
partida de la Constanța, de mîi- 
ne, antrenorii V. Stănescu și 
N. Proca Intîmpină greutăți în 
alcătuirea formației. Gyorfl nu 
va putea fi recuperat decît săp
tămîna viitoare, iar Florescu mai 
acuză dureri.

Din această cauză, pe stadio
nul din Constanța vor evolua: 
Adamache—Ivăncescu, Jenei.

foarte bună In 
i din Liban a 

încrederea In 
Stea-
bine, 
pre-

așteaptă duminică
Molnești, unde Dinamo Bacău 
se va simți, probabil, ca acasă.

Antrenorul N. Dumitrescu 
ne-a declarat că va introduce 
— probabil — duminică in teren 
aceeași formație care a evoluat 
in prima repriză a „amicalului" 
cu Rapid, adică : Gornea — Bi- 
rău,
Petescu, Axente, 
Dembrovschi,

Rămași în 
vor pleca în 
cu autocarul.

Bi- 
Lereter. Pojoni. Broșovschi. 

!, sima, Domide, 
Dumitrescu.

București, arădanl! 
această dimineață, 
spre Bacău.

SUPORTERI VOR 
DINAMO BACAU

NUMEROȘI 
ÎNSOȚI pe 

LA MOINEȘTI

1“ Cluj
teanu, Rusu, Pescaru, Cadar 
Jamaischi, Necula. Florescu 
(Balint), Drăgoi.

tANCU-coresp. principal

ll. GRUIA, coresp. principal

Mureșenii
nu dezarmează...
Mureșenii pregătesc marea o- 

fenslvă de primăvară, avlnd 
drept obiectiv evitarea ultimu
lui loc din clasament. In lot, 
atmosfera este destinsă, scontîn-

du-se pe o victorie în meciul 
cu ceferiștii clujeni. Singura de
fecțiune : Lucaci (bolnav). Te
renului i se face ultima ^toa
letă" pentru a se prezenta In 
cele mai bune condiții. După 
un antrenament ușor efectuat 
miercuri, antrenorul Tîberiu

Pregătindu-se cu asiduitate atlt 
în vederea meciului de dumi
nică, din campionat, cu U.T.A.» 
cit șl a celui de miercuri, cu 
Arsenal, dinamoviștii băcăuani 
au efectuat antrenamente zil
nice, iar rtiiercuri au susynut. 
după cum s-a anunțat, un Joe 
de verificare cu Petrolul Moi- 
nești.

PCntru partida cu echipa cam
pioană, antrenorii băcăuani au 
anunțat următoarea formație 
probabilă : Ghiță — Comănescu. 
Nedelcu, velicu, Kiss, Vătafu, 
Duțan. Pană. Dembrovschi, Ene, 
Tr. Popescu (Neumayer). După 
cum se vede, Bâliftă nu va jb'-’ 
ca duminică, avînd o întindere.

Se așteaptă ca mai multe mii 
de suporteri băcăuani să înso
țească echipa dinamovistă la 
Moineșt.!, unde va avea loc jo
cul cu U.T.A.

Universitatea
Craiova

STUDENȚII CLUJENI S-AU Th 
ttlnit cu admiratorii

Joi seara a avut loc la se
diul clubului „U” intilnirea tra
dițională dintre jucătorii, antre
norii, conducătorii echipei de 
fotbal șl admiratorii el. Cu acest 
prilej, președintele clubului, prof, 
dr. docent Ion Clobanu. a rostit 
o scurtă alocuțiune. în numele 
jucătorilor a vorbit Remus Cîm- 
peanu, căpitanul „șepcilor roșii" 
care s-a angajat tn numele 
coechipierilor săi că echipa va 
lupta cu toată dăruirea pentru o 
comportare cit mai bună in re
turul campionatului.

Notînd că lecțiile de pregătire 
fizică au fost conduse în această 
iarnă de antrenorul emerit prof. 
Ton Arnăutu șl că Mustățea nu 
va juca sigur în meciul de azi. 
închei avancronica...

V. MOREA—coresp. principal
OLTENII SE GINDESC 

LA REMIZA
auto- 
unde 
după

Craiovenii au plecat, cu 
carul, joi dimineață la Cluj, 
vor face tot posibilul — 
cum ne-a declarat noul antrenor 
secund Deliu — să 
punctul pierdut în fața lui „V", 
în tur.

Antrenorul Ștefan Coidum s-a 
fixat asupra următorului ,-,ll“ : 
Oprea — Niculescu, Țană, Bit* 
Ian, Vele», Strîmbeamt, tvan, 
Martinovlcl. Niță, Oblemeneo. 
Donose.

ȘT. GURGUI—coresp. principal

„scoată44

Desene de AL. CLENCIU

Loto - Pronosport
ULTIMA ZI PENTRU 

CONCURSUL PRONOSPORT

Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru depunerea -buletinelor 
pentru concursul Pronosport 
nr. 10 de duminică 8 mar
tie 1970, care cuprinde me
ciuri din prima etapă a re
turului campionatului divi
ziei A din tara noastră și 
întîlniri din campionatul ita
lian c I: Steaua — Petro
lul ; II: Jiul — Dinamo 
București; III: Farul — 
Steagul roșu ; IV : Crișul — 
F. C. Argeș ; V: A.S.A. Tg. 
Mureș — C.F.R. Cluj; VI : 
Brescia — Sampdoria ; VII: 
Bari — Torino ; VIII : Fio
rentina — Bologna ; IX : Ju
ventus — Napoli; X : Lane- 
rossi — Lazio; XI : Milan 
— Internazionale; 
Roma — Cagliari; XIII 
lermo — Verona

Steaua ; IV: G.F.R. Cluj - 
Jiul; V: F. C. Argeș — 
A.S.A. Tg. Mureș; VI: Pe
trolul — Rapid ; VII: Bari 
— Fiorentina ; VIII: Inter
nazionale — Lanerossi; IX : 
Juventus — Cagliari; X: 
Lazio — Palermo; XI: Na
poli —- Milan ; XII: Samp
doria — Roma ; XIII: Ve
rona — Torino.

numerele extrase 
LA TRAGEREA LOTO A 
MĂRȚIȘORULUI, DIN 6 
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• Publicăm mai 
gramul concursului 
sport de duminică 
tie 1970 
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II : Politehnica Iași 
rul; III: U. T. Arad

jos pro- 
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un artis al 
ringului

i

cum

® Greutățile familiale l! con
string pe Nino să renunțe 
la școală • Adept al pragma
tismului • Primul antrenor: 
un scafandru • Debut oare-

dramatic • lin țințar care lovește, 
nu glumă

c
numai _ _ __ ____ . _
consume să renunț la școală pentru a-m! ajuta tatăl, faml- 
lia. Te miri că mă exprim alit de corect 7 Este pentru că 
am citit mult. De toate. De la arbitrul Pelronio la Heming
way. de Ia lucrări de istorie la cele de geografie. Am citit 
mai puțin lucrări de filozofie deoarece eu cred că 
se învață mai bine direct din viată. îmi place apoi 
Am discuri cu lucrări de Beethoven, Wagner, Bach, 
cu opere de Verdi, Rossini ș. a. După cum vezi, 
perimetru vast de preocupări care mă fascinează, 
odată, mă ajută să înțeleg multe lucruri. '
ceea ce numești d-ta miracolul oratoriei".

— Parcă vorbeam despre activitatea de 
ajuns cu totul în alte domenii. Nu vrei să

— Cu plăcere. Am tăcut aceasta pentru
ușurința mea în vorbire. . - - -
veste fără început șl fără sfirșit. Am impresia 
făcui nimic altceva în viață. M-a captivat incă 
rie. Mă aflam la Isola DTstria cînd am început 
tez și eu o sală de sport unde mă antrena un 
Triest care bătea drumul Isolei fiindcă lucra ca scafandru 
pentru recuperarea epavei marelui vas de pasageri „Rex" 
scufundat în timpul ultimului război. Iți amintești de el. 
nu 1 Acesta venea, seara, la sală ca să-‘ antreneze pe bă
ieții din sat. Printre el mă aflam și eu. Nu-J vorbă, locuiam 
la o aruncătură de piatră de sală. Să fi fost prin '49—'50. 
nu-mi amintesc exact. Aveam, cred, 12 ani. Ti așteptam pe 
cel mai mari să termine antrenamentul ca să pot pune și 
eu mânușile de box șl să izbesc ca un disperat tn sacul cu 
nisip, primul meu antrenor 7 Se numea Luciano Zorzenon. 
Nu a ajuns prea celebru,'dar eu il păstrez o caldă recu. 
noștință fiindcă ml-a dat

ind a Început boxul, cu cine, cum. unde 7 La ava
lanșa întrebărilor mele, Nino răspunde cu obișnuita-l 
dezinvoltură care nu o dată î-a fermecat pe ziariști, 
a uimit publicul. Și aceasta cu toate că a învățat 
cinci clase elementare. „După asta, greutățile m-au

filozofia 
muzica. 
Mozart, 
am un 

Și tot- 
Mă ajută și in
boxer dar am 

ne îutoarcem 1 
a~ explica doar 

Boxul 1 Pentru mine este o poeste o po- 
că nu am 
din eopilă- 
să freoven- 
amator din

prirneîe noțiuni artă.desore nobila

■„Am citit mat puțin lucrări de filozofie, deoarece eu cred 
că filozofia se învață mai bine direct din viață".

— Tatăl lău era de acord 1
— Sigur că da. Tata mă încuraja. Dar pe ascuns, pentru 

că mama nu vedea cu ochi buni pasiunea mea ; c socotea 
periculoasă. La urma urmei, era firească îngrijorarea mamei 
față de un sport care nu se află printre cele mai ageeate 
de către oamenii, să spunem așa, normali.

Pe Benvenuti-tatăl il chemă Fernando. E uscățiv și 
are o față cu trăsături dure. Un adevărat om al mării. A 
crezut șl crede In box. Iată ce spune : „Tatăl meu. bunicul 
lui Nino. avea mentalitatea celor din vremea Iul. Nu-i plă
ceau noțitățlle. Nici nu știa măcar ce-1 ala box. dar era vai 
și amar dacă-i vorbeai de el. Așa am rămas eu cu o do
rință neîmplinită : aceea de a face box. Cînd Nino mi-a 
mărturisit dorința de a urca pe ring, nu numai că m-am 
bucurat dar l-am și încurajat. înfrîngînd — in taină, insă — 
opoziția soției mele. Cred că nu am greșit. Astăzi, judecind 
după toate rezultatele care l-au dus pe fiul meu la titlul 
mondial al „mijlociilor", la acel titlu pe care orice boxer 
și-l dorește mai mult ca orice, mă laud că am avut Inspi
rație".

Dar să lăsăm divagațiile și să ne întoarcem la campion.
— Al avut vreodată un moment critic 1
— Destule. Unul, chiar cu prilejul primului meu meci ca 

începător. Era In 1954. Aveam ca adversar un boxer pe 
nume Donaggio. In acest prim meci am fost, aproape- 
aproape, să cobor învins din ring. Cum ? Am primit in nas 
un pumn puternic care m-a dezechilibrat. Eram pe punctul 
de a abandona. Dar m-am ambiționat șl n-am mal renun
țat. Poate că acest pumn mi-a prelungit cariera pină la 
Griffith. înțelegi ? Lovitura primită In nas a fost așa de 
dureroasă incit ml-a stîrnit mînia și m-a făcut să reacționez. 
Simțeam nevoia să mă răzbun. O răzbunare sportivă, bine
înțeles, pentru că șl adversarul meu urmărea același țel ca 
șl' mine. Era dreptul lui.

Era tn 1954. Benvenutl pornise de la zero. Lupta cu 
boxeri aflați, ca și el, la primele imilniri. Rînd pe rind, el 
a ciștlgat toate meciurile. După Donaggio, a fost rîndul lui 
Toson (k. o. tn două reprize) apoi, în finala regională a 
trecut de Plllon care a făcut, de asemenea, cunoștință cu 
podeaua. După ce a terminat cu colegii Iul de categorie din 
provincia Triest, Bcnvenuti a întîlnît In cadrul finalei in
terregionale doi adversari : Ballarin și Giiberti. Primul a 
tost trimis tn... lumea viselor înainte de minutul S iar pe 
cel de al doilea l-a învins Ia puncte. Finalele turneului În
cepătorilor. desfășurate la Roma, au dat dreptate arbitrilor 
primului meci al lui Benvenutl, care il văzuseră, atunci, 
Învingător. In finale, el a avut ca adversari pe Aratoli și 
pe Guerra, care au trebuit să se Incline In fața (sirianului.

Campion al Italiei la începători. Prima centură tricoloră 
pe care o cucerea băiatul din Isola. Cine ar fi crezut că. 
după aproape 15 ani, pe fruntea lui Nino va străluci cununa 
celui mai prestigios titlu mondial 7

Anul 1954 a adăugat tn palmaresul 
Șapte victorii. In sezonul următor el 
dar, cu o carte de vizită destul de 
perspectivă și o întrevedere foarte 
Caneo, antrenorul care a intuit, poate primul, marile posi
bilități ale lui Nino Benvenutl. Dacă Luciano Zorzenon a 
fost cel care i-a Îndreptat pașii spre aspra lume a ringului. 
Toni Caneo a fost ce] care a văzut tn el un mare pugilist. 
Lut, cred, că îi datorează Benvenuti culmile pe care le-a 
atins fără prea multe difcultăți.

Luciano Zorzenon șl Toni Caneo : două nume de caro 
Nino Iși amintește cn multă dragoste. „Luciano Zorzenon a 
fost primul, spune el, care și-a dat seama că aș avea ceva 
stofă de boxer. Intr-o zi, am pornit pe biciclete de la Isola 
la Triest. O distanță de 30 km. Era în 1951. Așa, am intrat 
pentru prima oară în sala de sport „Accademia Pugilistlca 
Triestina", clubul aie cărui culori le-am apărst pe toată 
perioada stagiului de novice. (N.R. In boxul italian, există un 
stagiu premergător doblndlrli calificării de amator : novicia
tul. Pentru „novici" se organizează, de asemenea, campio
nate naționale cu etape : oraș, departament, regiune etc). 
Zorzenon m-a prezentat conducătorilor șt antrenorilor clu
bului. Mi.am pus mănușile. Pe atunci, era „maestru" Plno 
Culot, un vechi Instructor de box șl canotaj. A zis e «ce 
mai vrea șt țintarul ăsta ?• Cîntăream abia 39 kg. Șl ca 
să-mi demonstreze că nu am ce căuta oe ring, m-a pus 
să boxez cu o „speranță" a clubului. Se numea Dovler. 
L-am desființat. Dlscutînd după aceea cu Culot In legă
tură cu acest prim contact, el a căutat să... retușeze părerea 
Iul despre mine spunîndu-ml că n-ar fi crezut că un 
bălețandru firav să fie In stare să lovească cu atlta forță. 
Am încetat să mai fiu considerat un tlnțar atunci etnd am 
participat pentru prima oară la turneul novicilor, la vlrsta 
de 16 ani. începusem să aduc șl eu a sportiv, deși umerii 
mei păreau două cîrlfge de cuier, deși brațele îmi erau mai 
mult piele șl cs, lungi șl subțiri. El, dar pumnii loveau 
zdravăn l Iml dădeam scama că făceau ravagii, ba antre
nament, băieții de vîrsta mea șl chiar cei mal răsăriț! se 
fereau să lupte la mănuși cu mine.

lui Nino șapte Intllnlri. 
se putea prezenta, așa- 
semntticativă. Avea in 
importanta : cu Toni

Fa- Forul de premii 
3 3S2 000 lei.

provizoriu

Cesare TRENTINI
(Va urma)



Grandioasa manifestație Trimisul nostru special,

a oamenilor muncii
HRISTACHE NAUM, transmite

din Capitală
(Urmare din pag. 1)

ditați la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine.

Se intonează Imnul de Stat 
bl Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-seeretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

Primit cu îndelungi ovații, 
cu urale, ia cuvîntul tovarășul 

secretarNicolae 
general 
Român, 
lui de 
cialiste _______

în aceste momente, ampla 
expunere a secretarului gene
ral al partidului este ascultată 
cu profund interes de cei pre- 
zenți în sală, de cei peste o 
sută de mii de cetățeni aflați 
în piață, de milioane de cetă
țeni din întreaga țară. întrea
ga națiune aduce astfel un vi
brant omagiu luptelor revolu
ționare din anii 1944—1945. In 
repetate rînduri cei prezenți în 
sală și în Piața Palatului au 
subliniat cu puternice aplauze 
și ovații expunerea secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român. Ultimele urări 
..TRĂIASCĂ PARTIDUL CO
MUNIST ROMAN — CONDU
CĂTORUL ÎNCERCAT AL PO
PORULUI PE DRUMUL SO
CIALISMULUI ȘI COMUNIS
MULUI", „TRĂIASCĂ SCUM
PA NOASTRĂ PATRIE RO
MANIA SOCIALISTA", „SA 
SE ÎNTĂREASCĂ UNITATEA 
TARILOR SOCIALISTE, A 
PARTIDELOR COMUNISTE ȘI 
MUNCITOREȘTI, A ÎNTREGII 
MIȘCĂRI ANTIIMPERIALIS- 
TE“, „TRAIASCA PACEA Șl 
PRIETENIA INTRE POPOA
RE", cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își încheie expune
rea sînt întărite de puternice 
și îndelungi aplauze, urale și 
ovații.

Această uriașă demonstra
ție care unește aici în Piața 
Palatului atenția întregii 
țări, este o replică triumfală 
ceste oele două decenii și 
jumătate care au trecut de 
la marile acțiuni ce au cul
minat cu instaurarea guver
nului democrat-revoluționar 
în martie 1945. Din inimile 
celor aflați în marea piață, 
ca si ale celor din întreaga 
tară, se înalță fierbinte dra
gostea spre acela care este 
forța motrice a tuturor lupte
lor noastre — Partidul Co
munist Român. El este acela 
care, îndeplinindu-și marele 
roi istoric, călăuzit de în
vățătura marxist-leninistă, a 
aplicat creator legitățile ge
nerale ale dezvoltării socie
tății la condițiile concrete ale 
României, s-a identificat pe 
de-a-ntregul cu interesele și 
■năzuințele poporului, dîn- 
du-le glas și săpînd în gra
nit calea înfăptuirii lor.

Ovațiile clocotitoare, tninu- 
te în sir, preamăresc nu nu
mai un act istoric deschiză
tor de drumuri, dar mai ales 
înfăptuiri care au adeverit 
si adeveresc zi de zi marele 
rol al comuniștilor, al parti
dului lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ți ceilalți conducători de 
•partid si de stat ies apoi în 
balcoanele Palatului Repu
blicii pentru a răspunde a- 
clamatiilor mulțimii din pia
ță, caldei manifestări de dra
goste, de devotament 
murit fată de partid 
veni. Ovații si urale 
nice se răsfrîng în 
ce răzbat din nou inima Ca
pitalei. Ca flori roșii deasu
pra mulțimii se zăresc pan
carte ne care se află înscrise 
lozinci scumpe fiecăruia din
tre noi *.
TIDUL 
MÂN", 
P.C.R.",
MARXISM -LENINISMULUI 
ÎNAINTE SPRE NOI VICTO
RII ÎN CONSTRUIREA SO
CIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOL-

Ceaușescu,
al Partidului Comunist 
președintele Consiliu- 

Stat al Republicii So- 
România.

nețăr- 
și f?u- 
puter- 
ecouri

„TRĂIASCĂ PAR- 
COMUNIST RO- 
CEAUȘESCU — 
SUB STEAGUL

TATE“. Se scandează înde
lung „CEAUȘESCU — 
P.C.R.", „COMITET CENTRAL 
IUBIT, ÎMPREJURU-TI FA
CEM ZID“, „FERICIREA 
TUTUROR — TELUL CO
MUNIȘTILOR".

Conducătorii de partid si 
de stat răspund prin semne 
nrietenesti aclamațiilor en
tuziaste ale mulțimii.

Adresînclti-se celor de față, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

Dragi tovarăși, cetățeni ai 
Canitalei,

Doresc să vă mulțumesc, 
în numele Comitetului nos
tru Central, că ați luat parte 
la această mare sărbătoare a 
victoriei de acum 25 de ani. 
Asa cum ati răsnuns la che
marea partidului în lunile 
din toamna lui 1944 si iarna 
lui 1945. așa cum ați știut, 
chiar în această piață, să în
fruntați gloanțele și să obți
neți victoria, tot așa sîntem 
siguri, că sub conducerea par
tidului comunist vom face 
să triumfe comunismul în 
România, vom asigura o 
viată demnă, fericită pen
tru întregul nostru nonor.

Manifestația dumneavoas
tră, cele care au avut loc 
în întreaga tară, sînt o do
vadă elocventă a unității de 
nezdruncinat a întregului 
nostru nopor, fără deosebire 
de naționalitate, în jurul 
Partidului Comunist Român, 
sînt o dovadă a hotărîrii sale 
de a înfăntuî neabătut poli
tica internă si externă a par
tidului, politică ce cores
punde pe deplin năzuințelor 
națiunii noastre socialiste, 
cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Doresc încă o dată să vă 
exprim cele mai vii mulțu
miri si să vă urez, în nu
mele conducerii de partid si 
de stat, dumneavoastră, tu
turor cetățenilor Capitalei, tu
turor cetățenilor patriei noas
tre, noi si noi succese în 
munca pentru edificarea so
cialismului în România. Vă 
doresc multă sănătate, mul
tă fericire.

Uriașa masă de oameni a- 
ciamă ne secretarul general 
al partidului, vasta piață și 
străzile care converg 
ea, devenind o mare care 
freamătă. Se ovaționează 
minute în șir pentru partid, 
pentru conducerea sa, se in
tonează cînteee natriotiee si 
revoluționare. Astfel se în
cheie această măreață ma
nifestație populară care a 
sărbătorit nu numai un act 
istoric, ci a constituit o ex- 
Dresie a satisfacției fată de 
realizarea celor mai îndrăz
nețe visuri, cu care, și pentru 
care, poporul muncitor a poc
nit lupta pentru cucerirea 

puterii, un legămînt de a în
făptui sarcinile trasate de 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
Secretarul general al Par
tidului Comunist Român 
ceilalți conducători de 
tid si de stat se reîntorc la 
sediul Comitetului Central, 
t.recînd din nou prin mijlo
cul mulțimii. Din culoarul 
viu de oameni prin care to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
si de stat, pășesc, se întind 
mîinî prietenoase 
tură buchete de flori, 
lețe, eșarfe, 
emoționantă 
destructibilei 
nicită între 
a unității moral-politice a în
tregii națiuni în jurul parti
dului, a dragostei 
de .care Partidul 
Român se bucură 
maselor, care văd în el, 
conducerea sa, chezășia mer
sului neabătdt al României 
socialiste spre cele mai 
înalte culmi ale progresului 
si civilizației.

(Agerpres)

Asistăm 
imagine 
coeziuni 

partid si

sare

care flu- 
stegu- 

la o 
a in- 
stator- 
popor,

profunde 
Comunist 
în rîndul 

în

0 cădere inexplicabilă

a handbalistelor românce
NEUBRANDENBURG, 6 

(prin telefon). Din poziția 
de a doua formație a grupei 
de la Neubrandenburg — 
din turneul internațional de 
handbal feminin — echipa 
României a avut o cădere 
Pe 
atît 
de 
eră 
desfășurate miercuri și

■ și încheiate 
înfrîngeri ! 
marca și 14—15 cu modesta 

a r„’.„ ’ ' 
întîlnirea

Germane, fe- 
vor pleca 
a evolua

cît de vertiginoasă, pe 
de neașteptată, cauzată 
comportarea submedio- 
din cele două meciuri 

joi 
cu tot atîtea 

8—9 cu Dane-

Poloniei, 
cu

reprezentativă 
Așadar, după 
echipa R. D. 
tele noastre 
Berlin pentru 
mini'că în finalele de mati
neu, adică în cele care sta
bilesc ordinea din subsolul 
clasamentului.

Poate că mai mult declt 
unele carențe de ordin tae 
tic și tehnic, ceea ce reduce 
simțitor din șansele forma
ției noastre — în acest în
ceput de sezon — este tem
peramentul extrem de labil 
al multora dintre compo
nente. Uneori apati'ce, alte
ori explozive, handbalistele 
românce nu reușesc — la 
ora actuală — să se mobili
zeze, să se domine pentru 
a-și putea domina la rîn- 
du-le adversarele. Lipsa o- 
mogenității — pusă pe sea
ma timpului scurt avut la 
dispoziție pentru pregătirea 
comună înaintea turneului 
— este și ea o explicați» 
a... inexplicabilelor insuc
cese.

După înfrîngerea suferită 
în fața Poloniei, l-am rugat 
pe antrenorul lotului, prof 
Valeriu Gogîltan, să ne îm
părtășească părerea sa. Evi
dent afectat, el ne-a spus : 
„N-avem nici o scuză. Deși 
nu sîntem în bună formă, 
puteam și trebuia să cîști- 
găm cele
Cauza, singură cauză a în- 
frîngerilor este, după opinia 
mea, lipsa de dăruire în joc 
a majorității echipierelor,

la 
du-

două întilniri.

faptul că ele nu știu sau nu 
vor să lupte aprig pentru 
fiecare minge, să nu-și pre
cupețească eforturile de-a 
lungul întregii partide".

Irina Naghi 
căpitanul 

jucătoare cu vechi state de 
serviciu 
jocuri), 
nită în 
adresat 
credeți 
comportării slabe și, impli 
cit, a rezultatelor nesatisfă
cătoare ale echipei ?“

— Zău dacă știu ce

(Urmare din pag. 1)

Climovschi,
reprezentativei.

națională (109în
a rămas descumpă- 
clipa în care i-ara 

întrebarea : „Care 
că este explicația

să 
spun... In mod cert, apăra
rea este de vină. In siste
mul defensiv fetele nu se 
înțeleg, de parcă acum am 
juca pentru prima oară îm
preună. Multe dintre ele sînt, 
realmente obosite de<, sezo
nul 
întîia 
ținut 
onat 
nale.
este valoarea reprezentativei 
noastre, ci aceea din sezo
nul 1969, valoare pe care 
sînt convinsă că o vom re
confirma în curînd.

Iată acum fișa tehnică a 
meciurilor de joi seara: Po
lonia—România 15—14 (6—7). 
Au înscris: Jej 6, Pruda- 
kzuk 3, Dreszer 4, Ochod 1, 
Walczyk 1 pentru învingă
toare, respectiv Sos 5, Ne- 
delcu 2, Băicoianu 1, Arghir 
1, Magyari 
Szekely 1, 
ceanu 1. Au 
și Mittendorf 
Germană—Danemarca 
(7—5). Au marcat : Czelake, 
9, Braun 2, Hochmuth 2, 
Janker 2, Schanding 1, Hel- 
big 1 pentru gazde, respec
tiv Rasmussen 4, Annema- 
rie Nielsen 3, Jensen 2, 
Christiansen 2, Lene Nielsen 
1 și Lagerbon 1. 
Nemec și Orosz 
cia).

Duminică, la 
„Werner Seelerbinder Hal
le", au Joc finalele.

cîteva manevre tactice ale ad
versarilor care sînt cele mai 
prețioase pentru ei. După apro
ximativ 10 minute lucrurile 
au fost clare chiar și pentru 
noi, la masa presei. Forța de 
atac a danezilor se rezuma în 
principal Ia două elemente :
a) punerea în valoare a lui 
Jurgen Petersen (un stingaci 
cu detentă și șut exploziv) și
b) încrucișările prin centru ale 
unor masivi realizatori (Gra- 
verssen, Heidemann și Lund), 
care, prin pase scurte și ra
pide, încercau să desfacă mij
locul apărării noastre pentru 
a-și face culoare de a arunca 
la poartă. In clipa in care au 
înțeles aceste două arme, prin-

tre stau cîteva date obiective 
de netăgăduit. Prima și cea 
mai importantă este aceea că 
în două din cele trei momen
te de inferioritate numerică, 
echipa României a inscris, to
tuși, cite un goi (min. 16 și 
56). Un asemenea lucru nu 
prea este Ia îndemîna oricărei 
formații, mai ales cind dispută 
o semifinală a C.M. !

Ce ne-a mai plăcut, în atac, 
la echipa română ? Maturita
tea ei tactică. Prin aceasta 
înțelegem că fiecare situație 
de stăpînire a mingii a fost 
folosită cu tact, cu inteligență,

CHICIDT INDISPONIBIL’ ?

ca un ;,dansator spaniol" — 
cum îl caracterizase, cu umor, 
un gazetar francez — a produs 
panică de fiecare dată printre 
adversari, Iar CHICIDT, GU
NEȘ, LICU și NIGA au forțat, 
prin periculoasele lor pătrun
deri, apărarea daneză ca să 
facă numeroase faulturi șl să 
se deschidă frecvent.

Sugestivă în această privin
ță ni se pare declarația ce 
ne-a făcut-o după meci, Ben 
Mortensen, portarul danez din 
repriza secundă, un medic de 

din Copenhaga: 
ESTE DE DE- 

MAI EFICACE 
CARE AM 

ÎN LUNGA

acesta în care, pentru 
dată, am avut de sus- 
și meciuri de campi- 
și întilniri internațio- 

Oricum, nu aceasta

1, Micloș 1, 
Ilie 1, Dobîr- 
arbitrat Schoof 

(R.D.G.). R. D.
17—13

Au condus : 
(Cehoslova-

Berlin, în

Doi ați ai
Stewart și

sportului cu motor (de la stingă spre dreapta):
Fangio, plus statueta aurită certificînd supremația 

pe pista marilor viteze

Odată < 
vestind

TURNEUL TENISMENILOR PROFESIONIST!
LONDRA
I-a eliminat cu 25—27, 8—6, 
7—5 pe englezul Mark Cox. 
Primul set al acestei partide 
a durat 140 de minute ! Alte 
rezultate : RosewMI (Austra
lia) — Pilici (Iugoslavia) 
10—8, 9—7 ; Okker (Olanda) 
— Drysdale (Republica Sud- 
Africană) 6—3, 6—2.

DE LA
La Londra, în turneul de 

tenis rezervat profesioniștilor, 
americanul Earl Buchholz
I- a întrecut cu 2—6, 10—8,
II— 9 pc jucătorul egiptean 
Ismail el Shafci, care în 
rul anterior îl eliminase . 
australianul Rod Laver. In 
cel mai disputat meci al 
lei, americanul Marty Riessen

tu-
pe

zi-

Dill SCniDA-SEYfERT
LA C.M. DE PATINAJ ARTISTIC

Elita mondială a patinajului artis
tic continuă întrecerea sub cupola 
sălii Tivoli din Ljubljana. Ieri a 
luat sfîrșit proba figurilor obliga
torii din cadrul întrecerii indivi
duale feminine. Ca și la recentele 
campionate europene, în fruntea 
clasamentului s-a instalat specia
lista desenelor pe gheață, patina- 
toarea austriacă Trixi Schuba cu 
1244,3 puncte. Dar din nou, în Ime
diată apropiere, continuă să se 
afle excelenta patinatoare din 
R. D. Germană, Gaby Seyfert 
(1220,2 p), actuala deținătoare a 
titlului suprem. Pe celelalte locuri 
fruntașe figurează Julie Holmes 
(S.U.A.) 1162,2 p, Patricia Dodd 
(Anglia) 1132, p, Zsuzsa Almassy 
(Ungaria) 1129,1 p. Stmbătă seara 
patinatoarele își dispută figurile 
libere.

Iată ordinea finală a primilor 
zece, în proba masculină : 1. T. 
Wood (S.U.A.) 2779,3 p ț 2. O. Ne- 
pela (Cehoslovacia) 2757,6 p ț 3. 
G. Zoller (R.D.G.) 2702,0 p; 4. P. 
Pera (Franța) 2682,8 pi 5. J. Pet- 
kevich (S.U.A.) 2672,2 ; 6. S. Cet- 
veruhln (U.R.S.S.) 2645,1 p; î. S. 
Volkov (U.R.S.S.) 2556,2 ; 8. K.

cu semnele pre- 
__ I sosirea primăve

rii în emisfera noastră, 
fotbalul recîștigă prioritatea... 
panoramică. Coloanele ce-i 
sînt rezervate vor fi, din ce 
în ce mai des, împănate cu 
rezultatele a numeroase joar-

lui
tide . amicale (interțări,- 
principal sub semnul 
„Mundial") și oficiale (inter- 
cluburi). Din prima categorie 
amintim o apropiată revanșă 
a surprinzătorului 0—2 cu 
care s-a încheiat prima con
fruntare Brazilia — Argenti
na, precum și dubla dispută 
(tur — la Lima, retur — la 
Ciudad de Mexico) dintre Me
xic și Peru, iar dintr-a doua 
— meciurile din cadrul com- 

interclu-petițiilor europene 
buri.

pregătim 
naftalinăChiar dacă ne 

să punem la 
hainele îmblănite, schi

ul mai are (încă) dreptul de 
secondant al sportului-rege. 
O dată titlurile mondiale a-Shelley (S.U.A.) 2534.0 p ; 9. 

Oundjian (Anglia) 2527,3 p ; 
J. Hoffmann (R.D.G.) 2469.7 p.

Pentru a doua oară in fruntea 
tori

tuturor perechilor de patina- 
sovieticii Aleksei Ulanov și Irina Rodnina, campioni 

mondiali și europeni

Vipaiul l 1. F. „Informația*, «ti. Hrezoianu nr. 23—25, București

GRUIA

Accidentat în min. 39, 
cind Jurgen Petersen l-a 
faultat, probabil involun
tar, GABRIEL CHICIDT a 
părăsit terenul șchiopătînd 
și nu a mai reintrat. El ti
vea încă din iocul prece
dent (cu Suedia) o întin
dere în zona genunchiului 
drept, însă dr. Gh.. Mă- 
nescu, medicul echipei, l-a 
recuperat, prezentîndu-l 
apt de joc în semifinale. 
NOUL LUI ACCIDENT 
PUNE SUB SEMNUL 1N- 
TREBURII — după cum ni 
s-a anuntat la încheierea 
jocului — PARTICIPAREA 
LUI LA FINALA.

mijloace de exprimare 
ale adversarilor lor, 
români, bine dirijați

cipalele 
ofensivă 
jucătorii 
și de cei trei antrenori de pe 
margine, au adoptat un sistem 
defensiv excelent: Samungi l-a 
preluat în supraveghere strictă, 
„om Ia om”, pe Petersen, ani- 
hilindu-l total, iar centrul a- 
părării a stat lipit de semi
cerc fără să se deplaseze la
teral. avansînd doar în mo
mentul de șut și acoperind 
poarta ca un zid masiv. Astfel, 
s-au creat — ca să zicem așa 
— condițiile reducerii Ia tă
cere a redutabilului atac 
danez. Pină ce aceste lucruri 
s-au lămurit pe deplin, scorul 
a oscilat, danezii conducînd 
chiar de două ori, iar egali
tatea fiind consemnată pe ta
bela de marcaj de 5 ori. A 
URMAT LECȚIA... O lecție 
de handbal pentru care re
prezentativa României merită 
toate felicitările, deoarece ea 
a fost completă.

Aceasta pentru că, dacă sis
temul defensiv a contribuit în 
primul rînd la scoaterea ad
versarului din „mină", la pier
derea unui ritm de joc cu 
care el era acomodat (ca o 
curiozitate vom nota că iras
cibilul antrenor danez 
Jenssen a trimis în 
un moment dat. 4 
șuieri, forțînd cu 
victoria), nu-i mai 
devărat că în atac
LIȘTII ROMANI S-AU COM
PORTAT EXCELENT, ÎNSCRI
IND, MAI ALES ÎN REPRI
ZA SECUNDA, CU O FACI
LITATE CE NE ÎNDEAMNĂ 
SA PRECIZAM CA ATUNCI 
CIND VOIAU — MARCAU ! 
în sprijinul afirmației noas-

Hans 
teren. Ia 
redutabili 
disperare 
pu(in a- 

HANDRA-

Africane. Evident, deși în a- 
cest gen de curse neprevă
zutul constituie... obișnuitul, 
pronosticurile par a se în
drepta anul acesta spre au
toritarul cîștigător al ediției 
precedente, Jackie Stewart 
Nu de mult, la Bologna, a 
avut loc o mică solemnitate 
nu lipsită de semnificație: 
Stewart a primit statueta pe 
care o revistă italiană o a- 
cordă în fiecare an campio
nului mondial la „FI", iar 
aceasta i-a fost înmînată, așa 
cum se vede în fotografia 
noastră, de celebrul as ar
gentinian Manuel Fangio.

34 de ani 
„ROMÂNIA 
PARTE CEA 
ECHIPA PE 
INTÎLNIT-O 
MEA CARIERĂ. GH. GRUIA 
RAMtNE, INCONTESTABIL, 
CEL MAI BUN JUCĂTOR 
DIN LUME. Ce clasă I Are 
un șut care paralizează..."

In finalul comentariului nos
tru am rezervat' cîteva cuvinte 
sfîrșitului acestui meci, în 
care, după cum se știe, Guneș 
a fost eliminat definitiv din 
joc, cu 30 de secunde înainte 
de sfîrșit. Ce s-a întîmplat ? 
Toată „istoria" a început cu 
multe minute înainte, cind — 
la o acțiune ofensivă — jucă
torii danezi au pasat greșit, 
mingea ajungînd chiar pe ban
ca rezervelor echipei lor. Guneș 
s-a repezit să execute autul, 
dorind să speculeze o situație 
de contraatac. Antrenorul Hans 
Jenssen și Jurgen Petersen, 
care se aflau acolo, au refu
zat să-i dea mingea, printr-un 
gest de loc elegant. Puțin mai 
tirziu, Petersen, intrat

calm 
prielnic 
elegant

CUM SA
CALIFICAT

GAȚU

mo
pe n- 
apă- 
fost, 

;,eco- 
și nu a mai risipit atacu

rile, OȚELEA a coordonat cu

așteptîndu-se cu 
mentul cel mai 
tru a „executa" 
rarea daneză. GRUIA a 
de această dată, foarte 
nom”

CEALALTA
FINALISTĂ

Spre deosebire de lyonezl, 
spectatorii din Bordeaux au 
asistat ta o partidă aprig 
disputată. Începutul meciu
lui a aparținut jucătorilor 
germani, care, dună numai 
17 minute au realizat o di
ferență apreciabilă : 6—2. In 
cea de a doua parte a pri
mei reprize. iugoslavii au 
avut o puternică revenire, 
insuficientă. Insă. pentru a 
restabili echilibrul.

Repriza 
nvu.lt 
bele 
luptă. i 
tactic 
Echipa 
conducă 
să se < 
sara el. 
In , 
ROST 
sit. să 
de 10 

' faptul 
toare 
rllntre 
tori ai săi, Ganschow fiind 
accidentat.

secundă a fost 
mai echilibrată, am- 
echipe arunclnd. In 
tot arsenalul tehnic șl 
de care dispuneau.

R.D.G continuă să 
ostilitățile, reușind 

distanțeze de adver- 
. Excelent a evoluat 

acest meci jucătorul 
(R.D.G.). care a reu- 
inscrle nu mal puțin 
goluri ’ De subliniat 
că formația fnvingă- 

a evoluat fără unul 
cel mal buni jucă-

multă inventivitate tactică jo
cul echipei, alternînd însă rit
mul și poziția de finalizare, 
SAMUNGI s-a infiltrat inepui
zabil pe semicerc (acest hand
balist joacă accidentat, fiind 
un exemplu de dăruire și sa
crificiu pentru echipă), GAȚU,

l-B faultat, de două 
tonsecutiv 
pe Guneș, 
riposteze, 
federal N.
imediat, dar apoi. în ultimele 
2 minute, l-a introdus din 
nou în teren. Cu 30 de secun
de înainte de sfîrșit, echipa 
noastră a comis fault în atac, 
mingea aflîndu-se în acel mo
ment la Guneș. Petersen s-a 
repezit s-o ia, dar Guneș a 
refuzat să i-o dea și l-a îm
pins 
iar 
a 
capul de tartan. In 
cu totul nepermis antrenorul 
danez Hans Jenssen a pătruns 
în teren și i-a dat o palmă 
lui Guneș. Firește că gestul 
jucătorului nostru este total 
condamnabil, el fiind în to
tală contradicție cu comporta
rea generală a handbaliștllor 
români și cu maniera noastră 
de a aborda un meci de hand
bal. Din nefericire, publicul 
lyonez a reacționat mult prea 
aspru, fluierînd întreaga echi
pă română și uitând, într-o se
cundă, toate celelalte 59 de 
minute de handbal de clasă 
pe care ea l-a dovedit.

și destul de 
care a încercat să 
Prompt, antrenorul 
Nedef l-a schimbat

cu mina peste față, 
Petersen, dezechilibrat, 

căzut lovindu-se cu 
de tartan. In mod 

totul nepermis

pentru titlul european profe
sionist la categoria grea, o- 

ndu-i, la Madrid, pe co- 
basc „Urtain" și pe 

vest-germanul Weiland. Pal
maresul impresionant al pie
trarului Jose Manue! Urtain 
Iribarne a suscitat discuții, nu 
puțini fiind aceia care le-ati 
atribuit zecilor sale de „vic
time" o valoare îndoielnică. 
Acum, va fi vorba de deți
nătorul centurii continentale, 
așa că...

ZX șîî rutieri ai pedalei au 
înscrise în agendă două 

competiții interesante; Tu-

După surprinzătorul 0-2
de la PORTO ALEGRE

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
tribuite, interesul este pola
rizat de „Trofeul Evian“ Ia 
probele alpine și de puzde
ria de concursuri cu renume 
și tradiție la cele nordice. 
Iar în ce privește stațiunile- 
gazde, vă amintim pentru 
alpine de Heavenly Valley, 
Cannon Mountain, Glen El
len, Great George și Bend 
(S.U.A.), Jasper (Canada). La 
Molina (Spania) și... Andor
ra, apoi de cele de la Lick- 
sele, Ostersund, Stockholm, 
Solleftea (Suedia), Raufoss, 
Baerum, Odnes, Oslo (Norve- 
gia), 
Camp
Kokkola, Kuopio (Finlanda), 
Morteau (Franța) și Gar- 
misch Partenkirchen (R. F. a 
Germaniei). Iar pentru cei 
ce urmăresc mai îndeaproa
pe întrecerile alpinilor pen
tru „Cupa Mondială", iată 
clasamentele la zi :

MASCULIN : Schranz (Austria) 
146 p, Russel (Franța) și Thoeni 
(Italia) cite 140 p, Giovanoli (El
veția) 116 p, J. N. Augert (Franța) 
HO p, Penz (Franța) 106 p ; FE
MININ : Michele Jacot 180 p, 
Franțoise Macchi 145 p, Florence 
Steurer (toate trei Franța) 121 p 
(Jacot a cîștigat de pe acum tro
feul) ; pe echipe : Franța 1 556 p 
(665 bărbați + 891 femei), Austria 
806 p (5464-260). S.U.A. 526 p (102-f- 
424).

Penultimul concurs con- 
tînd pentru acest trofeu, cel 
de la Heavenly Valley, acor
dă următorul punctaj • 
13—10—7—5—3—2—1, în or
dinea clasamentului fiecărei 
orobe.

Posesor al unui palmares 
fantastic, veteranul Fangio 
și-a exprimat convingerea că, 
actualmente, singurul care ar 
putea să-i egaleze perfor
manțele ar fi tocmai pilotul 
britanic. Cursa de azi ne va 
Putea furniza un prim punct 
de reper în acest sens...

rul Algeriei pentru amatori 
și cursa Paris — Nisa pen
tru profesioniști, ale căror 
rezultate vor fi, fără îndo
ială, așteptate cu interes de 
pasionații ciclismului.

Garibaldi-Vancouver,
Fortune (Canada),

Extrem de (și din ce în 
ce mai) numeroșii pa
sionați ai automobilis

mului se află în ajunul pri
mului episod din serialul bo
lizilor de formula I : Marele 
Premiu al Republicii Sud-

Și cei interesați de pugi
lism vor avea de ur
mărit un rezultat intere

sant : cel al meciului confînd

In încheiere, amintim și de 
campionatele europene de 
judo pentru juniori și ti

neret, care vor avea Ioc la 
Bordeaux.

G. RUSSU-ȘIRIANU

RIO DE JANEIRO, 6 (A- 
gerpres). — Comentînd sur
prinzătoarea victorie a echi
pei Argentinei asupra selec
ționatei 
de la 
2—0), 
Brazilia 
Presse notează, printre alte
le : „Echipa Argentinei, una 
din -«victimele» preliminari
ilor campionatului mondial, a 
învins «11-Ie» antrenat de 
Saldanha tocmai acum, cind 
toate pronosticurile erau fa
vorabile brazilienilor. Dar 
ceea ce i-a uimit pe observa
tori a fost faptul că victoria 
argentinienilor, renumiți ca 
jucători individualiști, se da
torează unui joc prin exce
lență colectiv. Apărarea er
metică a argentinienilor a fă
cut aproape imposibilă orice 
pătrundere a liniei de atac 
condusă de Pele. S-ar putea 
ca pînă duminică, 8 martie, 
cind cele două echipe se vor 
întilni în meci revanșă pe 
stadionul «Maracana» din 
Rio de Janeiro, Joao Sal
danha să efectueze o serie 
de remanieri în formație".

Braziliei în meciul 
Porto Alegre (scor 
corespondentul din 
al agenției France

0 TELEX • TELEX

Campioana absolută 
Crisîa Tracher, loan Roș
ea, Gh. Varga și Viorel 
lonescu, însoțiți de antre
norul Ernest Ulrich, au ple
cat ieri în R. D. Germană 
pentru a participa la con
cursul internațional, dotat 
cu trofeul „Patina de aur", 
care va avea loc la Ber-

In runda a 4-a a turneului de 
șah de la Lugano, marele maes
tru danez Bent Larsen l-a învins 
pe Gligoricl (Iugoslavia), iar O- 
iafsson (Islanda) a cîștigat la 
Kavalek (Cehoslovacia). In cla
sament: Larsen 
Byrne (S.U.A.)

■
La 9 martie va 
cova tragerea la sorți în vederea 
campionatelor europene de tenis 
de masă, pe care le va găzdui 
capitala sovietică între 1 și 8 a- 
prilie. Sînt înscrise pînă in pre
zent cite 20 de echipe masculine 
și feminine, iar in turneul indi
vidual și-au anunțat participarea 
180 de jucătoare și jucători din 
22 de țări.
a
Campionul mondial de box Ia 
categoria pană, franco-australia-

4 p, Olafsson 3 p,
2 (1) p etc.

avea loc Ia Mos-

TELEX TELEX 9 TELEX • TELEX 9
nul Johnny Famechon, țșl va 
pune în joc titlul la Roma, pe 
data de 9 mal, în fața mexica
nului Vicente Saldivar, care a 
deținut centura in anul 1967. 
De remarcat că. după ce-șl a- 
părase de 4 ori titlul, mexicanul 
se retrăsese, dar anul trecut a 
reintrat cu succes.

La Verdun, în bazin de 25 m, 
înotătorul francez Letast a par
curs 100 m liber în 53,7 și 200 m 
liber In 1:58,6

La apropiatele campionate euro
pene de atletism pe teren aco
perit (Viena. 14—15 martie), Un
garia va fi reprezentată de 5 
atlețt și 3 atlete, printre care Ka- 
locsal (lungime), Cziffra (triplu-

salt) șl Majo (înălțime), Katalin 
■Balogh (60 mg.) și Magdalena 
Komka (înălțime).

„FAIR PLAY" 1969
Comitetul internațional 

pentru Cupa fair-play 
„Pierre de Coubertin", în
trunit la Paris sub pre
ședinția lui Jean Borotra, 
a atribuit trofeul pe anul 
1969 sportivilor spanioli 
Pedro Zaballa (fotbalist la 
echipa Sabadell) și Fran
cisco Buscato (baschetba
list în formația Juventud 
Badalona I.

MICHEL ROUSSEAU - 52,9 LA 100 M LIBER* 

KAREN MORAS-4:26,3 LA 400 M LIBER
Intr-un concurs desfășurat la Marsilia, Michel Rous

seau a înotat distanța de 100 m liber în 52,9 — cea 
mai bună performanță europeană într-un bazin de25m.

La rîndul ei, Karen Moras amenință și celelalte re
corduri ale americancei Debbie Meyer. Recent, la Syd
ney, noua stea a natației australiene a parcurs 400 m 
liber în 4:26,3 — record național, la numai 1,8 sec. de 
recordul lumii.


