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Moscova, a a-

Cu toată opoziția apărării adverse, Gruia va

Telefoto : AGERPRES

marca in stilul său caracteristic golul victoriei — aducind României titlul de 
campioană a lumii.

Tragerea 
la sorți 
pentru 

europenele 
de tenis
de masă

Ieri, la 
vut loc tragerea la sorți 
pentru stabilirea tablou
rilor concurenților și a 
grupelor cu echipele ca
re vor participa la cam
pionatele europene de 
tenis de masă. S-au în
scris 166 de sportivi din 
23 de țări (68 la feminin 
și 98 la masculin). Atît 
la echipe feminine cit și 
Ia cele masculine au fost 
alcătuite cite cinci grupe.

Iată componența gru- 
pelor feminine :

I : R. F. a Germaniei, 
Suedia, Scoția ;

II : U.R.S.S., Iugosla
via, Franța, Bulgaria ;

III: Cehoslovacia, Po
lonia, Olanda, Luxem
burg ;

IV : Ungaria, ROMA
NIA, Austria, Grecia ;

V : Anglia, R. D. Ger
mană, Belgia, Finlanda.

ATLEȚII
CUCERIT 

In 
(Bulgaria) 

s-a * desfășurat o interesan-

LA PLEVEN, 
PITEȘTENI AU 
„CUPA LIBERTĂȚII", 
orașul Pleven 
t _ 3—_ - 
tă competiție de cros do
tată cu „Cupa libertății". 
Au luat parte și sportivi 
de la C.S.O. Pitești, care 
au reușit să se claseze pe 
primul loc pe echipe, ciș- 
tigînd „CUPA LIBERTĂ
ȚII".

•
STEAUA ■ 

ȚIONATA 
LUI, L„ 
continuarea 
întreprins 
noastră, 
masculină 
Israelului 
azi, în sala 
de Ia orele 
Steaua.

SELEC- 
ISRAELU- A 

LA VOLEI. în 
turneului q 

în țara 
Selecționata g. 
de volei a • 
va întîlni 0

Floreasca, 
18, echipa £

REPUBLI-
PENTATLON A
Pentatloniștii

CONCURS 
CAN DE 
MODERN, 
noștri fruntași Iau mîine 
startul în prima competl- V 
țle a anului, „Cupa pri
măverii". Prima probă, că- 
tăria, de la ora 15, la baza “ 
hipică Steaua. Participă 
sportivi de la cluburile A 
Steaua, C.S.M, Sibiu, CFR w 
Timișoara și Universitatea 
Buc. •

însemnări de la plenarele C.J.E.F.S.

REZVLTATELE-SUB VOCAȚIA
SPORTIVA A C1UJULUI

FINALA DE LA PARIS NU PUTEA AVEA
— A

DEClTO ÎNVINGĂTOARE: ECHIP ROMÂNIEI
1 Se făcuse destul de tîrziu 

duminică seara cînd am pără
sit Palais du Handball. Tjribu- 
nele goale își pierduseră far- 

, mecul, nemaipăstrind nimic 
din clocotul prin care cei peste 
1 000 de spectatori îi oferiseră 
o atmosferă și un colorit unic. 
Luminile reci și difuze dădeau 
tartanului o culoare stinsă, 
mată, fără strălucirea roșului 
aprins dinainte. Aici, pe drept
unghiul acesta de plastic, care 
arată ca o plită ce se răcește, 
s-a consumat una dintre cele 
mai pasionante dispute sportive, 
o întrecere ce părea că nu se 
mai sfirșește: finala celei de 
a Vil-a ediții a C.M. de hand
bal masculin. Finala ediției in 
care selecționata rom&nă și-a 
recuperat fotoliul de onoare, 
primind la urmă medaliile de 
aur și cupa pe al cărei pie
destal numele ROMANIA mai 
este înscris de două ori. Acum, 
după sosirea la București, pe 
lemnul octogonul ce susține 
trofeul de argint va apare o 
a treia plăcuță — fapt unic în 
handbal — cu numele țării 
noastre.

Este fără îndoială O VIC-

TORIE DE MARE PRESTIGIU, 
UN SUCCES CARE A ÎN
DREPTAT ATENȚIA CERCU
RILOR SPORTIVE DIN EU
ROPA ASUPRA SELECȚIO
NATEI ROMANE — O VERI
TABILĂ FORȚĂ PRIN EX
CELENTA ÎMBINARE A U- 
NUI ÎNALT GRAD DE TEH
NICITATE CU O INTELIGEN
ȚĂ TACTICA DE PRIM OR
DIN ȘI CU O EXPERIENȚĂ 
COMPETIȚIONALĂ IREPRO
ȘABIL VALORIFICATĂ.

Nu încape nici un dubiu ci 
fără aceste calități victoria fi
nală ar fi fost cu totul impo
sibilă chiar dacă șansa ar fi 
surîs selecționatei tricolore. 
Culmea este că, dimpotrivă, în 
ciuda unor „feste" ăle deșii-

plului de arbitri din finală) 
echipa noastră reprezentativă 
nu și-a pierdut calmul și strîn-

La dineul oferit echi
pelor participante la 
campionatul mondial de 
handbal, președintele 
federației franceze, Nel
son Pail’ou, a înmînat 
căpitanului reprezentati
vei române, o splendi
dă cupă din cristal de 
Sevres, ca dar din par
tea președintelui Repu
blicii Franceze, Georges 
Pompidou.

COMENTARII
ale trimisului nostru special 
la C. M. de handbal 
CALIN ANTONESCU

nului (cea mai crudă dintre 
ele a fost maniera de a con
duce — nu greșelile ! — a cu-

Cei mai tineri campioni de seniori ai țării — Gheorghe
Fazekaș și .Beatrice Huștiu, — laureații campionatului repu

blican de patinaj artistic, numără împreună 28 de ani! 
Foto: M. THEO

PATINATORII 
SI-AU ÎNCHEIAT 

ÎNTRECEREA
Aseară, sub cupola palatu

lui de gheață, a răsunat ul
timul gong al întrecerilor 
pentru titlurile de campioni 
la patinaj. La capătul unor 
spectaculoase evoluții în pro
ba figurilor libere, reprezen
tanții categoriilor de juniori 
au încheiat lupta pentru înal
tele distincții.

Iată rezultatele :
JUNIORI I, Fete : 1. Doina 

Mitricică (Șc. sp. 2) 1222,2 p; 
2. Anca Tănase (Șc. sp. 2) 
1159,2 p; 3. Adriana Preda 
1072,1 p; Băieți : 1. M. Ion 
(Șc. sp. 2) 1137,1 2. O. Goga 
(IEFS) 1124,1 p, 3. A. Bulete 
TȘc. sp. 2) 1046,7 p. JU
NIORI II Fete : 1. Gabriela 
Voica (ASCPMB) 660,4 p; 2. 
Cornelia Picu (Șc. sp. 2) 
616,3 p; 3. Elke Seewaid (Pe
trolul) 605,6 p; 4. Mirela Go- 
leanu (Dinamo) 571,2 p; 
Băieți : 1. D. Panait (Con
structorul) 553,3 p; 2. P. Dra- 
gomir (Constructorul) 503,8 p.

Rd. V.

COMENTARIUL ETAPEI

gind din dinți a căutat să lup
te cu multă fantezie pentru 
victorie. ~ ' 
uneori, 
dificile 
momente de relaxare prematu
ră, de facilitate în joc, de 
pierdere în ultimă instanță a 
gustului golului. Nimeni nu 
poate contesta acest lucru. 
DAR NIMENI N-AR ÎNDRĂZ
NI SĂ AFIRME CA A VĂZUT 
O ECHIPĂ ALCĂTUITĂ DIN 
SPORTIVI CU STRUCTURI 
SUFLETEȘTI DIFERITE 
FUNCȚIONÎND LA UN CAM
PIONAT MONDIAL CU PRE
CIZIA UNUI CEASORNIC. Pe
simiștii — 
tia și în

Este adevărat că 
pe parcursul acestei 
întreceri, au apărut

au fost dintre aceș- 
preajma echipei ro-

mâne — nu mai pot spune că 
tricolorii nu se întorc cu pal
maresul imaculat, ca urmare a 
meciului pierdut în fața selec
ționatei R.F. a Germaniei. Dar 
cine a scăpat cu fața curată 
din acest vertiginos carusel de 
jocuri ? Nici măcar adversarii 
noștri din finala de duminică 
nu ar fi etalat o asemenea per
formanță deoarece și ei au 
gustat din pocalul înfringerii 
în preliminarii (9—11 cu Sue
dia). Astăzi nu mai este o exa
gerare cînd apreciem că era 
aproape imposibil pentru o e- 
chipă să treacă prin furcile 
caudine ale calificării, ajun- 
gînd pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului după un marș 
triumfal. De la primele parti
de desfășurate aici în Franța 
toată lumea a înțeles că rapor
tul de forțe pe plan mondial 
s-a modificat serios realizînd 
apropieri valorice spectaculoase

Plenarele consiliilor spor
tive
de 

intrinseci, 
momentul 
sportive și, în relație cu el, 
au fost , trecute în revistă pro
gresele înregistrate de la Con
ferința pe țară (iulie 1967), 
au fost anticipate acumulările 
următorilor doi ani (perioadă 
ce vine să întregească ciclul 
olimpic 1963—1972), au fost 
dezvăluite lipsurile și cauzele 
care le-au generat, s-au pro
pus modalități pentru înlătu
rarea lor.

Dar, in afara unei astfel de 
analize — cînd lucrurile sînt 
comparate cu ele însele, din 
diferite etape ale dezvoltării 
— fiecare plenară a recurs 
(măcar adiacent) și la o anali
ză extrinsecă : a raportat re
zultatele obținute atît la ce
rințele naționale, cit și in ra
port cu 
județe cu 
trecere.

Privit, 
unghi, Clujul sportiv a făcut 
progrese vizibile. Și-a îmbu
nătățit apreciabil baza ma
terială, oferind performanței 
numeroase laboratoare de lucru 
și facilitînd unui mare număr 
de tineri practicarea exercițiu
lui fizic organizat, a asigurat 
sportului de performanță un 
cadru organizatoric superior ce 
a influențat pozitiv și direct 
nivelul tehnic al rezultatelor 
în majoritatea ramurilor de 
sport, a îmbunătățit sensibil 
procesul de instruire și a dat 
un caracter mai eficient și 
sistematic muncii de control 
— factori hotărâtori în ridica
rea performanțelor sportivilor 
clujeni pe plan național și in
ternațional — a extins activi
tatea secțiilor școlare și a cen
trelor de inițiere, asigurind 
sportului de performanță o 
serioasă bază de masă, iar se
lecției un caracter mai rigu
ros și mai științific, a înscris 
la capitolul „maestru al spor
tului" 21 de noi nume.

Apelînd la limbajul cifre
lor, aceste acumulări ar pu
tea fi exprimate în următoa
rea situației comparativă 4

județene au recurs, 
regulă, la analize 
S-a marcat, astfel, 
actual al dezvoltării

realizările celorlalte 
care se află în în-

astfel, din primul

Titluri de campioni 
europeni

Titluri de campioni 
balcanici

Titluri de campioni 
naționali (seniori 
și juniori) 

Recorduri balcanice 
Recorduri naționale

și cu consecințe competiționale A\\\\\\\\\\\\\\\\^^
pe care ne incăpăținăm încă 
să le numim în mod conserva
tor surprize. Acum trebuie să 
înțelegem că eliminarea selec
ționatei Uniunii Sovietice din 
rîndul primelor 8 clasate, treap
ta a șaptea în ierarhia mon
dială pe care o ocupă în pre
zent fosta campioană a lumii, 
Cehoslovacia, sau faptul că în
vingătorii din ianuarie ai echi
pei române, handbaliștil polo
nezi, au plecat spre casele lor

(Continuare în pag. a 4-a)

1967 1969

1

1

53
1

41

2

6

84
3

Particlpanți la dife
rite forme compe
tiționale ale activi
tății de masă 180 000 240 000

Privit, însă, 
unghi, Clujul 
Pornind de la 
tri reali : baza 
culată a se ridica la o valoare 
ce situează județul imediat 
după municipiul București), 
numărul cadrelor de speciali
tate și al medicilor (estimat la 
o cifră care conferă acestui 
județ tot poziția a doua), ele
mentul uman (foarte numeros, 
aici activînd 5 cluburi univer
sitare), tradiția (de departe 
locul I), tabloul activității spor
tive clujene — așa cum apre
cia tov. EMIL GHIBU, vice
președinte al C.N.E.F.S. — ar 
trebui să fie următorul : nu
mărul studenților care practică 
exercițiul fizic organizat să 
reprezinte locul I pe țară ; 
comportarea echipelor sătești 
in competițiile cu caracter re
publican să exprime cel puțin 
poziția a doua în clasament ; 
minimun trei echipe școlare ce 
activează in divizia națională 
a școlarilor și juniorilor să fie 
campioane naționale ; echipe
le studențești să dețină în cla
samentele generale ale disci
plinelor la care activează, po
zițiile 1—2—3.

Dar, de la acest tablou pe 
care îl reclamă parametru a- 
mintiți pînă la cel actual, este 
o distanță apreciabilă, ceea ce 
conduce la concluzia că, 
județul Cluj reprezintă o 
ță a activității sportive în 
neral, el este departe de 
fl împlinit misiunea, că, 
această zonă a înregistrat un 
salt apreciabil, acesta nu este 
unul neașteptat, ci reprezintă 
un progres real și firesc (ur
marea investițiilor și a mun
cii cadrelor de specialitate), că 
rezultatele județului Cluj sînt 
SUB VOCAȚIA SA SPOR
TIVĂ.

Care ar fi resorturile ce ar 
putea propulsa Clujul la di
mensiunile anticipate ? Le-au 
subliniat înseși lucrările ple
narei prin intervențiile par- 
ticipanților, puncte de vedere 
care — înregistrate și urmă
rite în laturile lor bune — 
vin să completeze vastul plan 
de măsuri elaborat de forul 
diriguitor al activității spor
tive din județul Cluj, plan ce 
prevede acestei zone un nivel 
de dezvoltare a rezultatelor 
pe măsura vocației sale spor
tive.

din celălalt 
rămîne dator, 
niște parame- 
sportivă (cal-

deși 
for- 
ge- 
a-și 
deși

Nușa MUȘCELEANU

Echipa de hand
bal a României, 
ciștigofoarr a ce
lei de a Vll-a edi
ții a CM., eile aș
teptată să soseas
că în Capitală, la 
aeroportul Bănoa
sa, astăzi, în jurul 
orei 18,30,

I|ASO’cÎATnLE;
I

DIN INIMĂ, CELE MAI SINCERE FELICITĂRI!
Nici nu au trecut cîteva ore de 

redacției a și început să fie asaltat de ____ _____ ________, ______ ____ _____  __ ,____
și chiar de peste... mări. Cerîndu-ne scuze pentru faptul de a nu putea să Încredințăm tipa
rului toate telegramele recepționate, publicăm mai jos citeva dintre ele, pe cele primite incă 
in seara marii izbinzj,

„Echipajul navei Oltenia, aflată in drum spre patrie, felicită călduros echipa de handbal 
pentru succesul obținut" — semnează Dragomir Paul.

Din Focșani, familia Marcu se grăbește să ne scrie : „Din toată inima felicitări campio
nilor mondiali I”

Mihai Cavajdan, salariat al nodului de cale ferată Oradea, este autorul următoarei tele
grame : „Vă rugăm, să transmiteți sincere și calde felicitări componenților echipei noastre na
ționale de handbal cu ocazia cîștigării, pentru a treia oră. a campionatului mondial".

In sfîrșlt, iată două telegrame avlnd ca adresă a expeditorului, orașul Brașov : „Cu trup 
și suflet alături de echipa de handbal a României, de antrenorii ei si de toți cei care au contri
buit la pregătirea acestui splendid succes" (semnează Angelescu, arbitru de handbal) șl „DInd 
dovadă de un înalt patriotism, luptind cu o voință extraordinară, voi, dragi handbaliști, ați ară
tat întregii, lumi că sînteți cei mai buni. Excelentelor condiții create de conducerea de partid șl 
de stat voi le-ați răspuns astăzi cucerind, dtlpă o dramatică finală, cununa de lauri acordată 
campionilor lumii. Din inimă, cele mai sincere felicitări !“ (ing. Lungu Gheorghe).

La aceste efnoționante rînduri nu putem adăuga decît — încă o dată — felicitările noastre 
cele mai cordiale. Bravo, băieți !

la superba victorie a handbaliștilor noștri, și telexul 
mesaje de felicitare, trimise din toate colțurile țării

I
I
I
I
I
I
I

SPORTIVE
ȘCOLARE

mbunătățirea condițiilor de 
predare a educației fizice în 
învățămîntul de cultură ge
nerală, ca și organizarea 
activității sportive școlare pre
ocupă în momentul de față 

toți specialiștii.

I

I
I
I
I
I
I

Jn fiecare început de 
campionat divizionar 
am pornit cu iluzia că 

echipele se vor prezenta in
tr-o formă sportivă optimă.

Dar în fiecare an am avut 
aceeași decepție: început slab, 
puțin bogat în promisiuni.

S-a spus de fiecare dată 
că fenomenul este firesc, e- 
chipele urmînd să intre în 
plenitudinea mijloacelor abia 
după primele două — trei e- 

gtape de rodaj, cînd vor da 
(întreaga măsură a potenția
lului lor.

Pentru a se elimina aceas
tă perioadă de așteptare — a- 
semănătoare, cumva, reprize
lor de studiu din meciurile 
boxerilor profesioniști, fede
rația de fotbal a indicat mă
suri concrete și a stabilit un 
program de pregătire care a 
fost respectat.

Știm că directiva federală 
a fost luată în serios de toate 
cluburile; n-au mai existat 
voci izolate „contra", punctul 
de vedere oficial găsind o

aprobare unanimă in rîndul 
antrenorilor și ■conducerii e- 
chipelor noastre.

Dar iată că rezultatele (nu 
ne referim la scorurile care 
s-au înregistrat) sînt altele 
decît cele scontate, „pleca
rea" în noul campionat a fost 
modestă, cel mult egală ani
lor anteriori...

Citiți în pagina a treia, 
la rubrica noastră de 
fotbal :

DATE STATISTICE DUPĂ 
ETAPA A XVI-A, AMĂNUN
TE DE LA O ȘEDINȚA CU 
COMPONENTIÎ LOTULUI 

REPREZENTATIV, 
INFORMAȚII

ACLIMATIZARE GRE
OAIE A JUCĂTORI
LOR DIN LOTUL NA

ȚIONAL
Aceasta poate fi o explica

ție a evoluției tricolorilor re-

întorși recent din patria lui 
Pele. Se pare că numai Rădu- 
canu pe 'care diferențele de 
fus orar nu l-au impresionat 
în Brazilia, s-a reacomodat 
tot atît de ușor și cu ceasor
nicul românesc.

Dar ceilalți ?
Desigur, victoria echipei 

bine antrenată de Ozon nu 
este chiar o surpriză, dar nu 
trebuie să uităm că Jiul nu 
are individualități deosebite, 
iar Dinamo furnizează jumă
tate din efectivul echipei na
ționale pentru Mexic. Sub a- 
cest aspect, poate să ne în
grijoreze faptul 'că elevii /lui 
Nicușor n-au reușit să obțină 
nici măcar un punct la Pe
troșani.

INFRÎNGERI MORALE 
LA CONSTANȚA 

ȘI CLUJ...
Studenții lui Cîrjan și-au fă

cut și de astă dată frumosul
Pelre STEINBACH

(Continuare in pag. a 3-a)

Mihai lonescu, portarul petrolist, reține mingea cu siguranță — în ciuda opoziției I 
lui Pantea — în timp ce Mocanu îl privește in cădere

Fotoi T. MACARSCHI -

pe toți specialiștii.
în timp ce prima problemă formea

ză obiectul Unei ample cercetări (con
cluziile urmînd a fi prezentate celor 
interesați cu ocazia sesiunii de comu
nicări organizată de către Institutul de 
Educație Fizică și Sport), celălalt 
aspect constituie o preocupare a orga
nizației . U.T.C. care, de comun acord 
cu Ministerul Învățămîntului și 
C.N.E.F.S., caută mijloacele cele mai 
potrivite pentru a organiza și anima 
activitatea sportivă în rîndul elevilor.

Este știut că sportul școlar contri
buie într-o largă măsură la dezvol
tarea mișcării sportive, este unul dintre 
factorii care-i asigură succesul, repre
zintă existența organizată a vieții 
sportive în școli. în această privință 
trebuie subliniat rolul ce revine aso
ciațiilor sportive școlare.

Trecutul nu prea îndepărtat ne-a 
arătat cîte realizări minunate s-au în
făptuit în toate colțurile țării, grație 
acestor organisme, mai ales cînd entu
ziasmul elevilor s-a împletit cu pa
siunea și spiritul de inițiativă al profe
sorilor. Adaptate la ceea ce a apărut 
nou în organizarea vieții noastre spor
tive, asociațiile școlare vor Irebui să 
fie mereu aceleași entuziaste instituții 
în care să pulseze viața sportivă, sub 
îndrumarea U.T.C., a cadrelor didac
tice, cu sprijinul părinților.

Tn învățămînt sînt de semnalat rea
lizări de mare amploare — școlile 
sportive, liceele cu program de edu
cație fizică, liceele cu profil pe ramuri 
de sport (gimnastică, fotbal) — care 
ajută efectiv sportul de performanță. 
Ceea ce a lipsit însă sportului școlar, 
în ultimii ani, a fost activilatea com- 
petițională legată mai mult de viața 
școlii, adică tocmai ceea ce se caută 
astăzi să se realizeze prin reînființarea 
asociațiilor sportive școlare.

Este îmbucurător faptul că, paralel 
cu grija ce se manifestă față de pro
cesul de învățămînt, prin formarea 
unor cadre bine pregătite, prin alcă
tuirea unor programe care să răspundă 
cerințelor și prin eforturile depuse spre 
a asigura o mai bună bază materială, 
se acordă atenție și activității sportive, | 
în care rolul asociațiilor sportive este 
precumpăi itor.

I
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prof. Camil MORT UN
■■■■ MM mmI
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PRIN SECȚIILE DE GIMNASTICĂ

MODERNA DIN BUCUREȘTI
• Volum mare de muncă în antrenamente puțuri 
exista un antrenor federal? • Mihaeta Șdjțn 
să se 
și Livia

Aspect din întrecerea seniorilor t
Foto : Silviu DUMITRESCU

DAR Șl ECHIPE REDUTABILE
Așa cum arătam 

și în numărul no
stru de* OH U UC

dCl selecția
\ nică de

} • Anîrenoarele se întreabă : va 
_ ......  .^Jmonov antrenoarea I.E.F.S., propune -

inițieze campionate școlare • Iulia Zaharia, campioană absolută pe 1969, 
Grama s-au retras din activitatea competițională 
nceputul de ah, caracterizat tn gimnastică modernă prin 
conceperea și învățarea unor exerciții noi, prin promovarea 
unor sportive la categorii -■ —
vise, ne-a determinat Să 
secțiile bucureștene.

I.E.F.S. : „Decana" secțiilor de 
gimnastică modernă a pornit a- 
nul acesta la drum fără Iulia 
Zaharia (campioana absolută pe 
1969) și Livia Grama, ambele re- 
trăgîndu-se din activitatea com
petițională spre a se dedica an- 
trenoratuluî. Noul țel al secției 
este acum refacerea unei forma
ții valoroase, primenirea cu ele
mente de perspectivă, muncă la 
care antrenoarele Mihaela Solo- 
monov și Lucia Călăteahu au 
pornit cu multă seriozitate. Cu 
toate că secția, care a dat anul 
trecut jumătate din sportivele 
lotului, nu are o sală de antre
nament corespunzătoare, că ma
terialele sînt insuficiente, iar 
bugetul a fost redus, conducă
toarele echipei îșl continuă mun
ca, axîndu-se în această perioa
dă pe pregătirea echipelor de 
cat. I și a II-a. în <------ ----
I.E.F.S. va prezenta o i 
maestre, una de cat. I i 
a n-a.

UNIVERSITATEA : 
adversară a I.E.F.S., 
— prin promovarea 
Hurezeanu alături de 
Vilcu și Ileana NiColae — un va
loros terțet la categoria maestre, 
muncește asiduu, sub suprave
gherea antrenoarei Viorica Mo- 
ceani, la definitivarea noilor e- 
xerciții. De asemenea, echipa de 
categoria I se pregătește pentru 
concursul amical cu Universita
tea Timișoara, care va avea loc 
la sfîrșitul acestei luni. Antre-

pele de cat. a II-a și a iu-a 
vor participa la două concursuri 
amicale cu „Locomotiva" și In
stitutul Pedagogic Oradea. Pen
tru anul acesta, antrenoarea spe
ră ocuparea locului II pe echipe 
la categoriile a II-a și a IlI-a, 
precum și un loc în primele 9 
la individual — cat. a IU-a.

CUTEZĂTORII : Echipa „sena- 
toare" a categoriei a IV-a ne-a 
uimit pur și simplii prin tinere" 
țea sportivelor. De altfel, media 
de vîrstă a componentelor sec
ției este de 9 ani, iar din cele 
30 de gimnaste 8 au Vîrste sub... 
6 ani, cea mal mică avînd 3 ani 
și jumătate I Antrenoarea E. 
Meicescu, după ce ne-a măr
turisit că iubește enorm copiii 
și simte o plăcere deosebită să 
lucreze cu el, ne spunea că 
primul obiectiv al secției este 
„Cupa de ciocolată", pe care o 
va organiza clubul «Cutezătorii" 
și la care vor participa echipe 
din școlile generale bucureștene. 
Pentru sezonul competițional, se 
pregătesc exerciții libere la cat. 
a II-a șl. bineînțeles, exercițiile 
pentru categoria a IV-ă.

ȘCOALA SPORTIVA nr. 1 ȘI 
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR : 
Echipe înființate cu numai un 
an In urmă, aflate la început de 
drum, avînd în cele două tinere 
antrenoare, Mihaela Nlcolăescu 
și Victoria Vîlcu, două entuziaste 
conducătoare. Primele roade ale 
muncii lor sînt gimnastele Ilea
na Drăgulescu (Șc. sp. 1) și Ilea
na vovcenco (CI. sp. șc.). care 
s-au afirmat încă de anul trecut. 
Pentru anul acesta ambele sec
ții se pregătesc eu echipe de 
categoria a lll-a șl a IV-a.

★
Ni se pare necesar să semna

lăm șl unele aspecte care ar 
trebui să preocupe mal mult 
conducerile asociațiilor și clubu
rilor sportive, federația de spe
cialitate. In primul rtnd, numă
rul de antrenamente săptămînale 
Ia echipele care au sportive în 
lot este în medie de trei, ceeă 
ce înseamnă foarte puțin. Con
cursurile. atît de puține la înce
putul acestui an (inexplicabil !), 
ar trebui organizate și la iniția
tiva cluburilor și secțiilor. Comi
sia de gimnastică modernă de 
pe lingă federația de gimnasti
că nu activează în mod perma
nent și. după cum ne spunea 
prof. Nicolae Vleru, secretarul 
general al federației, ;,mai mult 
discută decît ia măsuri concre- 
te !**

Dat fiind Interesul din ce tn 
ce sporit cu care asociațiile 
si cluburile bucureștene șl din 
întreaga țară privesc gimnasti
ca modernă ca și sprijinul me
reu măi mare pe care federația 
de specialitate îl acordă acestei 
ramuri sportive, mai multe an
trenoare au sugerat, în cadrul 
discuțiilor noastre, înființarea’ 
unui post de antrenor federal 
de gimnastică modernă. Șl o altă 
proounere. menită să contribuie 
la dezvoltarea acestui sport în 
tara noastră (autoare Mihaela 
Solomonov) : inițierea unul cam
pionat școlar, care ar stimula 
fără doar și poate interesul pro
fesoarelor de educație fizică dlri 
școli, care mal ignoră încă prac
ticarea gimnasticii moderne la 
acest nivel.

Horia ALEXANDRESCU

superioare șl prin.... făurirea unor 
întreprindem un rald-anchetă prin

noarea echipei ne semnala faptul 
că, deși clubul dispune de o 
sală foarte bună de antrena
ment. secției de gimnastică mo
dernă nu 1 s-a afectat decît o 
zi pe săptămînă (șl atunci nu
mai o oră și jumătate), sala 
fiind destinată In rest jocurilor 
sportive.

LICEUL 35 : Antrenoarea Lîvia 
Grama, care după numai doi ani 
<ie lucru a reușit să dea lotului 
reprezentativ două talentate spor
tive (Sabina Șerbănescu șl Ma
ria Preda) se ocupă în prezent 
de finisarea noilor exerciții ale 
acestora, fără a neglija însă e- 
chipele de cat. I și a II-a. De 
altfel, cu echipa de cat. a II-a, 
tînăra profesoară vizează obți
nerea locului I în campionatul 
republican. Un fapt remarcabil 
es*te acela că Livia Grama a 
pregătit deja exercițiul de an
samblu pentru concursul de se
lecție, așteptînd. . . confruntarea I

competiții., 
echipă de 
și una de

Puternica 
alcătuind 
Cristinei 

» Victoria

plecare. Cînd s-a ridicat, plu
tonul se distanțase cu aproape 
50 de metri. Eleva antrenoru
lui Ionel 
alergarea 
forturi a 
pe locul
astfel dreptul de a fi selec
ționată pentru echipa repre
zentativă. Bravo ei!

De multă vreme n-am mai 
văzut un traseu de cros atit 
de propice ca cel de la Buf
tea pe care s-a desfășurat 
acum selecția. Va trebui însă 
ca pentru Crosul Balcanic să i 
se facă un marcaj și mai dis
tinct pentru fiecare categorie 
în parte.

mare. Rămîne ca în zilele 
care ne mai despart de data 
Crosului Balcanic antrenorii 
«ă pună la punct ș'i acest as
pect, de loc de neglijat, al 
omogenizării echipelor

Citeva cuvinte despre an
trenori. Anul trecut, Nicolae 
Păiș, de la Steaua, a fost 
sancționat pentru 
zultate în munca 
nală. De atunci el 
evident, mai bine 
roade le-a 'cules 
Păiș este singurul 
trenorii noștri care dă echi
pelor reprezentative 5 aler
gători. Ceea ce, să recunoaș
tem, nu este tiii fapt oarecare. 
Deși muncește de mai multi 
ani ca antrenor la clubul Me
talul. Constantin Nourescu 
s-a lansat abia la acest cros, 
prin rezultatele înregistrate de 
elevii săi la juniori (locul 1 
și 3). în sfîrșît, un necunos
cut între specialiști, 'clujea
nul Alexandru Matîăș, de la 
Voința, a adus în concură 
mai mulți atleți dintre care 
Valeria Ban a cîștigat cursa 
junioarelor iar Ion Baciu s-a 
clasat al 5-lea la juniori. Un 
debut promițător!

Campioana republicană a 
junioarelor mici, craioveanca 
Natalia Andrei a fost împinsă 
ș'i a căzut la 200 m de la

RAIDieri, prin 
de dumi- 
la Buftea 
alcătuite 

pentru
I B_
echipele României
Crosul Balcanic de la 22 Mar
tie. în general, evoluția ce
lor mai mulți dintre alergă
torii români a fost bună, ceea 
ce dovedește că ei s-au pre
gătit cu atenție în Vederea 
tradiționalei competiții de 
cros a alergătorilor din Bal
cani. Pe tehnicienii noștri îi 
interesează însă, ctlm este fi
resc, și omogenitatea celor 
cinci formații care vor lua 
startul în crosul internațio
nal, știind că această com
petiție se desfășoară nu nu
mai individual ci și pe echipe* 
Judecind situația după înre
gistrarea sosirilor în crosul 
de selecție reiese că la Se
nioare și la jtiniori putem 
conta nu numai pe indivi
dualități remarcabile ci și pe 
echipe redutabile. Ceie 4 se
nioare care vor alcătui e- 
chipa au încheiat cursa de 
2000 m într-un interval de e- 
xact 10 secunde iar primii 6 
juniori au sosit pe o distan
ță de 15 secunde. în schimb, 
la tineret și mai ales la se
niori decalajul a fost foarte

au fost

slabe re- 
profesio- 

a muncit, 
și primele 
duminică, 

dintre an-

Concursul național al școlilor sportive
și al liceelor cu program de educație

fizica
POIANA BRA- 

SOV (prin tele-

copiilor și a ju- 
niorilor pe pîrtii le

’ grele ale Poienii, 
confruntarea anuală a celor 
mai buni foarte tineri schiori 
de pe întreg cuprinsul țării 
se dovedește o idee excelentă. 
Ea a rodit, iar primele semne 
bune le-au adus în această 
competiție în special școlile 
sportive din centrele îndepăr
tate. Acestea și-au trimis la 
Poiana Brașov mesagerii do
rinței și entuziasmului lor pen
tru schi. Dacă era de presu
pus și apărea firească clasa
rea pe locurile de frunte a 
reprezentanților Brașovului, 
Predealului și Sinaiei, orașe 
ce dispun de condiții de pre
gătire și climatice superioare 
altor centre, saltul valoric pe 
care copiii și juniorii Rcșiței, 
cei din Vatra Dornei și din 
Petroșani (la probele alpine) 
și cei din Rîșnov. din C-heor- 
ghicni și din Miercurea Ciuc 
(la fond) sînt o mărturie a 
tragerii de inimă și a conștiin
ciozității cu care se lucrează 
în școlile respective. Ele sînt 
și o probă a încurajării pe 
care Ministerul învățămîn- 
tului o acordă acestei disci
pline.

Rezultate tehnice: SLALOM 
URIAȘ, juniori mari: 1.

Mihuț. (Șc. sp. Petroșani) 
1:20,2; 2. Ș. Coj ocara (Șc. Sp. 
Brașov) 1:23,8; 3. C. Ciobo- 
taru (Șc. sp. Predeal) 1:26,0; 
juniori mici: 1. M. Burchi (Șc. 
sp. Sinaia) 1:21,2; 2. M. Dan- 
cășiu (Șc. sp. Brașov) 1:24.4; 
3. Fl. Barbu (Șc. sp. Predeal) 
1:25,4; junioare mari: 1. Maria 
Cimpeanu (Șc. sp. Brașov) 
1:24,9; 2. Doina Lascu (Șc. sp. 
Piatra Neamț) 1:25,7; 3. Maria 
Trestian 
junioare 
leț (Șc.
2. Nela
deal) 1:16,1; 3. Ioana Georges
cu (Șc. sp. București) 1:18,8; 
ȘTAFETE, băieți (3x5 km);

Șc. sp. Energia Brașov 59:16; 
sp. Vatra Dornei 59:19; 
sp. Rîșnov 62:42; fete 
km): 1. Șc. sp. Rîșnov I 
2. Șc. sp. Vatra Dornei 
3. Șc. sp. Rîșnov îl

V.

Autentice talente

incontestabil, unul din meritele 
campionatelor naționale de seni, 
probe alpine, rezervate juniori
lor, încheiate recent Ia Poiana 
Brașovului, rămine Încercarea ae 
aclimatizare a concurenților cu 
pirtia și cu condițiile mai dificile 
de întrecere. După slalomul uriaș 
și cel special, probe grele, com
plete, care au solicitat pe tine
rii schiori, coborîrea a fost or
ganizată în mod inspirat, pen
tru toate categoriile, pe pirtia Lu
pului. In acest fel, toți juniorii, 
și ne gîndim în special la cot 
veniți din Reșița, Piatra Neamț, 
Odorhei, Baia Mare, Petroșani, 
au luat contact direct cu o pîr- 
tie rapidă, modernă, cu condiții 
de concurs comparabile (oarecum) 
cu cele internaționale. Poate că 
introducerea tuturor juniorilor pe 
această pirtic a fost făcută Cu o 
oarecare teamă, în sensul că, de 
fapt, coborîrea a fost mai mult 
un slalom uriaș, cu numeroase 
viraje și viteză limitată. Inițiativa 
rămîne, însă, meritorie, cu con
diția de a fi desăvlrșită, în con
tinuare, prin criterii calitativ 
superioare, prin dificultăți sporite 
în comparație cu condițiile eobo- 
ririi de marți.

In rest, vom sublinia că, deși 
In fruntea clasamentelor s-au 
plasat în majoritate reprezentanți 
ai cluburilor din Brașov, Sinaia 
și Predeal, campionatele au scos 
In evidență citeva autentice ta
lente venite din centre mal În
depărtate ale țării, mai puțin 
remarcate pînă acum. Astfel, 
Doina Lașcu (Piatra Neamț) a 
fost la un pas de victorie la 
slalom special, Eva Merzei (Baia 
Mare) a ciștigat titlul la junioare 
mici. Alături de ele, Mariana 
Trestian (Reșița), Maria Merzei 
(Baia Mare), iacob Cimpeanu 
(Cluj), Carmen Enache (Bușteni), 
Agneta laklovski ș.a. silit doar 
citeva din numele ce s-au impus 
atenției federației. Performanțele 
lor merită a ti scoase in relief, 
iar performerii felicitați, dar mai 
cu seamă încurajați material șt 
organizatoric spre a le putea 
crea condiții de dezvoltare.

Mihai BIRA

Ghiță a continuat 
și după serioase e- 
terminat întrecerea 
trei, cîștigîndu-și

ANCHETĂ

Romeo VILARA

MASURI MENITE SĂ REVITALIZEZE

Este primă (șl singura !) antre- 
noare care s-a gîndit pînă acum 
la acest lucru.

ȘCOALA SPORTIVA nr. 2 : Pe
piniera cea mai fecundă a gim
nasticii moderne românești este 
și acum — ca întotdeauna — în 
febra pregătirii pentru sezonul 
competițional. Marele număr de 
ore afectate antrenamentelor, 
precum și seriozitatea cu care 
gimnastele-eieve se pregătesc, 
sînt cele mai elocvente explica
ții pentru selecționarea în lotul 
reprezentativ a unui număr de 
6 sportive ! Antrenoarea Iulia 
Zaharia ne-a mărturisit, cu o fi
rească undă de regret în glas, 
că de anul acesta se retrage din 
activitatea competițională. dedi- 
cîndu-se exclusiv pregătirii ele
velor sale, cu care speră să ob
țină la campionatul republican 
locurile I Ia individual șl pe 
echipe la categoriile I. II și III !

LOCOMOTIVA : Secția ferovia
ră, întărită cu o nouă antrenoare 
— prof. Mariana Jlnga — ișl des
fășoară antrenamentele în sala 

23 August". Cele 26 de sportive 
din secție sînt pregătite de prof. 
Ileana Jlpa (cat. maestre șt I) și 
d» prof. Mariana Jinga (cat. a 
Ii-a, a IH-a și a IV-a). BuCu- 
rîndu-se de un sprijin eficient 
din partea asociației, secția dis
pune de condiții foarte bune 
pentru desfășurarea antrenamen
telor. Stadiul de pregătire a e- 
chipelor va fi verificat în cadrul 
mai multor concursuri pe care 
le va organiza asociația.

VIITORUL : O secție care, da
torită neobositei Ana Moțet. are 
o ascensiune remarcabilă. Spor
tivele și-au reluat antrenamen
tele o dată cii începerea acestui 
an. în sala „23 August", punînd 
accentul pe corectarea unor de
prinderi, pe pregătirea fizică și 
șlefuirea noilor exerciții. Echi

BOXUL CRAIOVEAN
Dr- P. Tonitza : „Peste doi ani vom avea boxeri de clasă" 

juniori înscriși la campionate
că și formații de juniori, șco
lile profesionale constituind 
pentru ei pepiniera princi
pală. Astfel au apărut, în să
lile asociațiilor C.F.R., Grupul 
școlar Energetic. U.R.A.-8, 
Electroputere, Chimia Ișalnița, 
Constructoru), un mare nu
măr de copii. A doua măsură 
a fost organizarea cu regula
ritate a galelor cu juniori, în 
1969 spectatorii noștri vizio- 
nînd 24 de astfel de reuniuni.

Din păcate, unii antrenori 
n-au răspuns chemării noas
tre, dovedind aceeași comodi
tate ca și în trecut. De pildă, 
în sala lui Matei Godeanu 
(salariat cu o normă întreagă 
și cu Ora de aproape doi ani) 
rezultatele întîrzie să se vadă 
Aceeași lîncezeală am obser- 
vat-o deseori și în activita
tea maestrului Duduleanu, 
MOTIV CARE NE-A DETER
MINAT SĂ-L SCHIMBAM ȘI 
DIN FUNCȚIA DE PREȘE
DINTE AL COLEGIULUI 
JUDEȚEAN, înlocuitorul său 
fiind tînărul antrenor Dumi
tru Fîntînă, de la „Construc
torul".

Antrenorii — singuri — 
nu-și pot desfășura însă mun
ca în condiții normale, ne
fiind sprijiniți de conducerea 
secțiilor. Alta ar fi 
dă — situația 
(antrenor Vasile 
mia (Ion Hău), 
țiile respective 
de activitatea 
box.

— Și totuși, 
vean se simte 
Anul trecut, au fost promo
vați doi campioni de juniori 
(Ion Ruicu și Dumitru Li- 
zeanu) și un vicecampion 
(M. Păuniță). In „Cupa Mus
celul", competiție care a an
grenat citeva echipe de ju
niori din țară, Craiova a ocu
pat locul 3. La Criteriul de 
toamnă al juniorilor, disputat 
în 1969 la Oltenița, craiovenii 
au ocupat, împreună cu pugi- 
liștii din Capitală, lacul I. 
De unde, in 1969, Craiova a 
trimis la campionatele de ju
niori 12 boxeri, anul acesta 
cifra a crescut considerabil: 
55. Se vede, deci, că duceți 
o bătălie susținută pentru 
promovarea tineretului, pen
tru reactivizarea antrenorilor.

— Este deviza noastră ac
tuală, convinși fiind că abia 
peste vreo doi ani vom putea 
avea boxeri seniori de certă 
clasă. Pentru a ajunge acolo,

Șeful secției chirurgie de 
la spitalul județean din 
Craiova, dr. Petre Tonitza, 
este cunoscut în „cetatea 
Banilor" și ca un bun ar
bitru de box. De 20 de ani, 
dr. Tonitza muncește neo
bosit pentru dezvoltarea 
sportului cu mănuși, ca 
arbitru-judecător, iar din 
1968 a trecut la conduce
rea comisiei județene de 
box.

• 55 de

luăm citeva 
care cea mai

va trebui să 
măsuri, dintre 
importantă ni se pare înfiin
țarea unul centru de antrena
ment, care să funcționeze 
zilnic. Ne lovim însă de o 
mare greutate. N-avem sală. 
în oraș există o popieăriC 
(proprietară, A.S Justiția) 
care de 10 ani e neutilizată. 
Știind că la Craiova Sînt 8 
popicării și că numai în două 
asociații se practică acest 
sport, ne-am gîndit să cerem 
ca această bază sportivă să 
fie cedată boxului. Am face 
din ea o sală bine utilată, în 
care ar activa 4 antrenori, 
de dimineață pînă seara. Iată 
de ce ‘cerem sprijinul orga
nelor sportive locale...

Romeo CALARAȘANU

Cu prilejul Consfătuirii pe 
țară a arbitrilor, la CrăiOva, 
am avut plăcerea să ascul
tăm un ex'celent referat la 
care dr, Tonitza și-a adus 0 
substanțială contribuție și 
care punea în discuție necesi
tatea protejării boxerilor în 
ring, îndeosebi a celor tineri.

—■ E firesc, ne-a spus d-sa, 
să ne preocupe problema ti
nerilor pugiliști, atîta vreme 
cit avem în vedere, în primul 
rînd, perspectiva sportului 
craiovean cu mănuși. Craio
va a avut acum cițiva ani o 
„echipă mare", care lupta de
seori de la egal la egal, chiar 
și cu fruntașele boxului din 
țara noastră, Dinamo și Steaua. 
în entuziasmul nostru, am 
uitat însă că Goanță, Pandu- 
ru. Vasile lonescu și ceilalți 
vor îmbătrîni, că locul lor va 
trebui să fie luat de alții, 
mai tineri. Și a venit clipa 
cînd echipa noastră de bază. 
Electroputere n-a mai avut 
suflu.

— Cînd ați sesizat perico
lul și, mai cu seamă, ce mă
suri ați început să luați ?

— Acum doi ani am tras 
semnalul de alarmă, hotărîți 
să contribuim prin toate mij- 
loa'cele la redresarea boxului, 
prin pregătirea temeinică a 
juniorilor. Cred că sînteți de 
acord: Craiova nu duce lipsă 
de tineri înzestrați pentru 
practicarea acestui sport. Pri
ma măsură: am obligat pe 
toți antrenorii să-și alcătuias- 

GONG

(Șc. sp. Reșița) 1:29,2; 
mici: 1. Maria Roșcu- 
sp. Predeal) 1:14,2; 
Simion (Șc. sp. Pre-

de pil- 
la U.R.A.-8 
Fîntînă), Chî- 
dacă asocia- 
s-ar interesa 
secțiilor de

în boxul craio- 
un reviriment.

Sportul cel de toate zilele
ELEVA CARMEN CRIȘAN? PREZENT!

1.
2.
3.
(3

Șc.
Șc.
x 3 

39:48;
41:01; 
43:10

• Ultimele rezultate din 
etapa I a campionatului 
pe echipe: Electroputere Cra
iova — A.S.A. Tg, Mureș
14— 8 (div. A, seria l); Me
talul Bocșa Română — Crișul
15— 7 (div. B, seria a 3-a).

• Vineri se va disputa la 
Belgrad prima gală din ca
drul „Turneului Oscar", la 
care au fost invitați și pu- 
giliștii români Anderco, Gru- 
iescu. Stanef, Mageri, Anto- 
niu Vasile și Melinte. Bo
xerii vor fi însoțiți de antre
norul T. Niculescu.
• La Sofia se va disputa în 

luna aprilie turneul Strand- 
jata, iar la 20 mai pugilișții 
noștri vor urca scările rin
gului, cu prilejul unui turneu 
organizat la Amsterdam, tn 
aceeași perioadă (20—24 mai), 
la Varna se va disputa Bal
caniada de box, iar la Scze- 
ezin va avea loc un turneu 
la care au fost invitați și 
4 boxeri români.

• Federația de box din 
Slovacia va organiza în zilele

de 12—13 iunie 
dotat cu Marele 
Slovaciei. Vor fi 
doi boxeri din țara noastră,
la categoriile pană și grea.

un turneu 
Premiu al 
prezenți și

Cînd la 17 ani doblndeștl 
un titlu continental de ju
nioare, clnd peste un an 
repeți performanța, adău

gind probei de simplu ți pe cel 
de dublu fete, iar la mondialele 
de tenis de masă de la MUnchen, 
contribui la clasarea echipei na
ționale pe locul secund șl te si
tuezi în primele opt jucătoare ale 
lumii, ai tot dreptul să te gin- 
dești la sport, ca la una din 
puternicele trepte ale rachetei 
menită să te plaseze pe orbita 
favorabilă a vieții.

— Nu-i așa, Carmen Crlșan 7
— Permlteți-mi să accept 

comparația dv. cu o precizare : 
prima treaptă a acestei puternice 
rachete, cea care trebuie, de 
fapt, s-o propulseze inițial, este 
școala.

Ca să fim sinceri, ne așteptam 
ca Pușa, această adolescentă sfi
oasă, acum ca și în urmă cu 4—5 
ani clnd am cunoscut-o. elevă 
premiantă a Liceului Horia din 
Cluj, să aducă discuția pe acest 
făgaș. De ce 7 Pentru că în ul
timii ani, Carmen Crlșan a în- 
tîmpinat destule dificultăți în 
păstrarea simbiozei școală—sport, 
dar că acum, în preajma baca
laureatului și a examenului de 
admitere în facultate, ea poate 
spune că le-a depășit.

— In 1966, elevă în clasa a 
IX-a, am fost transferată de la 
Oradea, orașul meu natal, la 
București, in virtutea unor nece
sități de perspectivă ale lotului 
reprezentativ. Intrată într-un alt 
mediu decît cel de acasă, departe 
de părinți și fără prieteni, m-am 
simțit măgulită de invitațiile noi
lor mei colegi de școală. Toți 
eram la vîrsta de 14—15 ani. Care 
erau singurele subiecte ce cir
culau la diversele „ceaiuri" 7 MU
ZICA UȘOARA, MĂRCILE DE 
AUTOMOBILE, DANSUL. Și pen
tru că ne aflam acolo și cifioa 
sportivi, CA O CONCESIE, SPOR-

TUL. Dar nu pe latura sa com- 
petitlv-umahă. Ci pe cea MES
CHINA, A BENEFICIILOR. Ma
joritatea unor asemenea cunoș
tințe mă invidiau, atunci ca și 
acum cînd, stau tot departe de 
al mei, la Cluj, pentru „liberta
tea" mea de mișcare, pentru fap
tul că trebuie să mă conduc sin
gură. Ei vedeau în activitatea mea 
sportivă doar fațeta spectaculară 
a marilor concursuri, a deplasă
rilor tn străinătate. Dar nimeni 
dintre el nu se întreba cum se 
poate îmbina învățătura cu spor
tul, cum se poate drămui astfel 
timpul, incit la școală să nu 
ți se facă concesii pentru că 
ești sportiv de performanță, Iar 
LA SPORT SA FII SCUZAT PEN
TRU CA, tNCA MAI ÎNVEȚI.

Nu ne-au mirat vorbele Pușel, 
pentru că, o asemenea mentali
tate și-a croit un făgaș destul 
de larg printre tinerii sportivi. 
Fascinația performanței Înalte, 
a luptei cu limita momentului, cu 
tine însuți, este înlocuită, prea 
ades, cu calculul meschin ce 
vizează, peste ani. o situație, 
eludind școala, procesul de for
mare ca om și cetățean. Par
venitismul folosește sportul ca o 
trambulină, șl ceea ce ar trebui 
să constituie o primă barieră — 
familia, dimpotrivă, inoculează a- 
cest morb în caracterul aflat 
în formare al copilului sau ado
lescentului ce bate la poarta 
performanței. I se creează, ast
fel, acestuia, falsa credință că 
SOCIETATEA TREBUIE SA-I 
OFERE TOTUL, CA UNUI ELE
MENT DE EXCEPȚIE, 1N TIMP 
ce el n-are decît o sin
gura OBLIGAȚIE : CONSER
VAREA PROPRIULUI TALENT.

„Un cuvlnt foarte important in 
procesul de lansare a viitorului 
performer, it are (sau nu !) edu
cația de acasă — opinează Car
men Crișan. Fără a fi fost con- 
strinsă, pe baza unei adevărate

ETAPA AGITATA
• Campioanele învinse la București • Meci dramalie la Brașov
• Scoruri severe în meciurile masculine • Echipa din Cîmpina

în criză—

FEMININ

GLORIA BUCUREȘTI—VOINȚA 
TG. MUREȘ 2301—2248 p.d. Li
dera campionatului n-a putut 
face față durității arenei. Gaz
dele, cunoscînd mai bine par
ticularitățile pistei, au obținut 
o prețioasă victorie In cursa 
pentru evitarea retrogradării 
(O. Guțu — coresp.).

METROM BRAȘOV—VOINȚA 
BUCUREȘTI 2350—2351 p.d. Un 
med dramatic, în care brașo-

vencele au pierdut avantajul 
de 33 p Ia ultimul schimb : Li
vla Hăstăman (M)—Cornelia Pe- 
trușca (V) 400-434. (I. Hlrșu-
coresp.).

HIDROMECANICA BRAȘOV— 
VOINȚA CLUJ 2517—2324 p. d. 
In vervă deosebită (5 din cele 
6 brașovence au depășit 
de 400 p.d.), gazdele au 
zat un succes categoric. 
Gruia-coresp. principal).

U.T.A.—LAROMET BUC. 
2150 p.d. De la Laromet, 
campioană a țării, doar 
Trandafir (422) s-a

cifra 
reall- 

(C.

LA POPICE

Premiera comediei

„BOEING — BOEING“
Teatrul Satiric Muzical „C. Tănase", prezintă la 

sala Savoy, premiera comediei „Boeing", de Marc 
Camoletti, în traducerea lui Traian Zecheru.

Rolurile principale sînt interpretate de FLORIN 
PIERSIC, MATEI ALEXANDRU IOANA BULCĂ, 
ILEANA STANA IONESCU, CATlTA ISPAS și EVA 
PATRAȘCANU.

Decorurile și costumele au fost realizate după 
schițele scenografei ELENA IONESCU.

Regia artistică este semnată de MATEI A- 
LEXANDRU.

2227— 
echipa 
Elena 

. . comportat
la nivelul așteptărilor. Celelalte 
componente ale echipei au fost 
depășite de jucătoare care n-au 
strălucit. De Ia învingătoare, 
doar Volchița Babuțiu a reali
zat un rezultat mal răsărit : 402. 
(St. Iacob-coresp. principal).

VOINȚA CONSTANȚA—RAPID 
BUCUREȘTI 2278—2275 p.d. Meci 
de factură tehnică modestă dar 
aprig disputat, victoria local
nicelor datorindu-se bunei com
portări a Ecaterinei 
(416) care a 
teze diferența 
aducă echipei 
tele puse în 
coresp.).

PETROLUL ____ ..
REȘIȚA 2254—2204 p.d.

. Antonovicî 
reușit să remon- 
de 46 p.d. șl să 
sale toate punc- 
joc. (P. Enache-

PLOIEȘTI—C.S.M.

MASCULIN

(3765)

FLACĂRA CÎMPINA—VOINȚA 
TG. MUREȘ 4995—4982 p.d. Gaz
dele au obținut o victorie mai 
chinuită decît arată scorul, la 
capătul unul joc in care s-au 
ratat mult* bila. Conduși încă

de la primul schimb cu aproa
pe 100 de „bețe", popicarii cîm- 
pineni au refăcut și apoi au 
preluat conducerea datorită lip
sei de experiență a tinerilor 
I. Fodor șl I. Szasz, pe care 
antrenorul Tiberiu Szemany i-a 
folosit din cauza îmbolnăvirii ti
tularilor. în final, cîmpinenll 
au fost la un pas de înfrîn- 
gere — în urma accidentării 
la braț (după 99 de bile) a ma
estrului emerit al sportului Pe
tre Purje. Nefiind nici o rezer
vă. s-a trimis... acasă după Con
stantin Dumitru pentru a fi adus 
să joace în ultimul schimb. Cele 
mai bune rezultate, N. Blănaru 
(F) 885 șl St. Orddg (V) 892. 
(Tr. 1.1.

PETROLUL PLOIEȘTI—RAPID 
BUCUREȘTI 5318—4949 p.d. Fe
roviarii au fost întrecuți la un 
scor sever de echipa campioa
nă. din rindurile căreia s-au re
marcat : T. Nițulescu—944 și C. 
Vînătoru—913. (M. Bedrosian-co-
resp.).

OLIMPIA REȘIȚA—VOINȚA
CLUJ 5299—4775 p.d. Gazdele au 
întîlnlt adversari care s-au com
portat sub așteptări. De la în
vingători am reținut evoluția lui 
Alexandru Mayer și Ion Mico- 
roiu. marcațl cu 916 și, respec
tiv, 905. (I. Plăvițiu-coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ—VOINȚA 
BUCUREȘTI 5166—4861 p.d. P. 
Filip (919), A. Chirilă (893 — a 
doborît de 15 ori cîte 9 popice 
dintr-o bilă) și I. Tonei (872) 
au fost principalii autori al 
succesului. (Z. Rîșnoveanu-co- 
resp.).

RAFINĂRIA TELEAJEN—C.F.R. 
TIMIȘOARA 5038—5005 p.d. S-a 
dat o luptă strînsă de la pri
mul și pînă la ultimul schimb, 
în care rafinorii cu un excelent 
Gheorghe Silvestru în formație 
(951) au învins pe merit. (I. 
Tănăsescu-coresp.).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI-
C. S.M. REȘIȚA 5410—5036 p.d. 
Acomodați cu pista, bUcdreștenll 
au întrecut din toate punctele 
de vedere formația din Reșița. 
Ce bine ar fi dacă popicarii an
trenorului Ferdinand Popescu ar 
evolua la fel de bine șl In de
plasare. Cei mal siguri jucători:
D. Deneș—934, I. Dumitru—920 șl 
C. Rudău—903. (FL Sandu).

prietenii și a unul adine res
pect fată de părinți, am deprins 
liniile mari de conduită care 
mă „teleghidează" oriunde aș fi 
și oriclnd. Cînd am plecat de a- 
casă pe drumul sportului. eu 
știam că singurul suport imi va 
fi cartea și încrederea in mine. 
Mi-e frică de neverosimilul ce 
l-ați putea bănui iti cele ce vă 
spun, și totuși acesta e adevărul. 
Ceva ciudat chiar : acum citeva 
luni am avut o „fereastră" de 
citeva săptămlnt fără foc și mi 
Credeți că-mi scăzuse șt pofta de 
carte ?'•

— Iată, deci, că, eleva Carmen 
Crlșan ne propune o interesantă 
corelare între școală și sport, 
randamentul condițlonîndu-se pe 
un plan afectiv.

— în noiembrie ’67 tni s-a spus 
că stagiul bucureștenn s-a sfir- 
șit. Motivele reale nu le cunosc 
nici acum șl am fost mutată ca 
un pion. Deși copil, procedeul 
m-a durut mult și reîntoarsă a- 
casă, timp de trei luni n-am 
mai Jucat de loc. Șt tatăl 
meu a fost acela care m-a în
drumat să nu cedez in fața greu
tăților. Am absolvit clasa cu 
succes, m-am antrenat serios toa
tă vara șl in august 1968 am 
devenit campioană de junioare a 
Europei. încrederea pe care mt-o 
dă pregătirea școlară și aprecie
rea de care mă bucur tn liceu 
se răsfrtnge șt tn sport.

_ Cum arată, totuși* programul 
cotidian al elevei Carmen Crl
șan 7
_ Merg la școală dimineața. 

Imediat după masa de prlnz, o 
scurtă odihnă, apoi pînă la ora 
17 tml pregătesc lecțiile pentru 
a doua zi. Intre 18 și 21 (cu ex
cepția zilei de joi clnd mai văd 
cite un spectacol), antrenament. 
După ce ajung din nou acasă, 
o oră este destinată revederii ma
teriilor pentru bacalaureat și, 
tn sfirșit, culcarea. Nu vreau să 
vă mint, dar acest an ml se 
pare un calvar. Este foarte greu 
sd poți răspunde prezent șl la 
școală șl la sport, dar mai ales 
să obțit note bune la ambele... 
materii. Uneori, singurătatea mă 
apasă cumplit, departe de pă
rinți. Șl atunci mai evadez, din 
cînd in clnd, la Oradea sau mă 
mint Cu un telefon... După cam
pionatele europene din aprilie, 
pînă la examene nu mai joc de 
loc I Sper ca în toamnă să puteți 
discuta cu Carmen Crlșan, stu
dentă a facultății de chimie...

Clnd ai, deci. 18 ani șt te afli 
în preajma bacalaureatului, chiar 
dacă ești campioana Europei, tot 
la examene Iți este gîndul.

Paul SLAVESCU

COMPLEXUL TURISTIC 
„MUNTELE MIC"

Așezat la altitudinea de 1600 m, vă învită să 
petreceți zile plăcute de recreare și sport. Pîrtii 
de schi, schilift, cazare individual și în grup la 
hoteluri cu încălzire centrală și cabane, bar, 
restaurant, club.

COMPLEXUL DISPUNE DE SĂNIUȚE, SCHIURI 
Șl ECHIPAMENT DE SPORT.

Zăpadă din abundență.

ACCES : d in Caransebeș la Borlova, cu autobu
zele I.T.A. cu plecări la orele 8, 10, 12, 16.

De la Borlova la stațiune, cu cai, sânii sau pe 
jos circa 3—4 ore.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA I.G.O. CA
RANSEBEȘ, str. Bistrei nr. 4, telefon 280 sau direct 
la complex — inter 3.
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IN EXCLUSIVITATE PENTRU SPORTUL

ȘEDINJA DE IERI A BIROULUI F. R. F.
A fost analizata comportarea tricolorilor in recentul

Mîine, primul meci
Spre deosebire de colegii lor 

din celelalte formații divizio
nare, dinamoviștii băcăuani au 
de făcut față, chiar la începu
tul noului sezon oficial, unor 
intense solicitări. La distanță 
de numai trei zile după meciul 
de campionat cu U.T.A. (despre 
care nu s-ar putea spune că 
a fost ușor), ei vor susține o 
partidă ce se anunță deosebit 
de dificila, cu Arsenal, în ca
drul sferturilor de finală ale 
„Cupei europene a târgurilor", 
apoi duminică (15 martie) vor 
evolua la Brașov, în compania 
Steagului roșu, pentru ca din 
nou, miercuri 18 martie, să se 
înfrunte cu echipa londoneză, 
d" astă dată în capitala An
gliei, iar în duminica următoa
re (22 martie) să joace în cam
pionat (și tot la Moinești) cu 
Dinamo București.

După cum se vede, un pro
gram foarte încărcat în aceste 
prime două săptămâni de în
treceri ofloiale, de natură a 
pune la grea încercare chiar și 
o echipă aflată în formă oom- 
petițională de vîrf, cu atît 
mai mult, deci, pe una care 
Iși face abia debutul în- 
tr-’jn nou sezon și căreia 
aAj împrejurările nu i-au fost 
I^iltîma vreme prea favorabi
le. Dimpotrivă, fără a drama
tiza lucrurile, s-ar putea spune 
că există un complex de cau
ze — obiective și subiective — 
care au ooniribuit — in mai 
mică sau mal mare măsură — 
la îngreunarea situației aces
tei echipe.

Mai întîl este de consemnat 
faptul că Dinamo Bacău și-a 
efectuat antrenamentele în con
diții destul de improprii (ne 
referim atît la starea vremii, 
cit și, îndeosebi, la aceea a 
terenurilor), care au influențat 
negativ calitatea pregătirii. Un 
turneu peste hotare ar fi fost, 
fără îndoială, foarte util în a- 
ceastă perioadă pregătitoare 
(mai ales în perspectiva unei 
înfruntări cu o echipă angaja
tă în plin campionat, de cali
brul Arsenalului), dar dacă nu 
s-a putut realiza nu este cazul 
să mal stabilim acum vinovății 
(cert este că federația a între
prins unele eforturi în această 
direcție, rămase însă fără re
zultat, iar clubul băcăuan a 
cam lăsat totul pe seama foru
lui de specialitate, în loc de a 
acționa și din Inițiativă pro
prie, deși avea posibilitatea 
să o facă).

în al doilea rfnd, echipa 
băcăuană nu ți-a putut întări 
rîndurile în perioada de între
rupere a campionatului — așa 
cum îșl propusese și era nece
sar — deoarece nu a găsit în
țelegerea necesară la cluburile 
din divizia secundă de unde 
solicita jucători (chestiunea a- 
ceasta depășește atribuțiile fe
derației, care nu avea dreptul 
de a interveni).

în al treilea rind, suspenda
rea pe două etape a terenului 
de joc din Bacău (prea aspră 
în raport cu sancțiunile dictate 
de comisia de competiții și 
disciplină în alte cazuri asemă-

cu Arsenal Londra
nătoare) a constituit, desigur, 
o lecție pentru publicul local, 
dar ea, orice s-ar spune, a 
dăunat, deopotrivă, echipei toc
mai înaintea unei atît de difi
cile întilniri internaționale. 
Pentru a fi mai just înțeleși, 
menționăm că nu sintem to
tal împotriva sancțiunii date, 
ci dorim doar a sublinia cît de 
neplăcute pot deveni consecin
țele unor acte necugetate ale 
spectatorilor.

în sfîrșit. imposibilitatea fo
losirii lui Dembrovschi in pri
mul joc cu Arsenal (suspendat 
automat o etapă, ca urmare a 
eliminării sale de pe teren în 
ultimele minute ale meciului 
cu Kilmarnock), ca și absența 
fortuită a lui Băluță (acciden- 
dat) creează, în condițiile 
inexistenței unor rezerve de 
valoare, suficiente bătăi de cap 
antrenorilor în vederea alcă
tuirii liniei de atac. Cu atît 
mai mult cu cit, miercuri, jo
cul băcăuanilor trebuie 
prin excelență ofensiv, 
a se obține acel avantaj 
luri decisiv calificării.

Iată, așadar, cîteva din cau
zele care fac ca situația echi
pei dinamoviste să nu fie prea 
roză în acest început de Se
zon, îndeosebi în preajma im
portantelor confruntări cu Arse
nal Londra. De altfel, după 
cum o confirmă și martorii o- 
culari. evoluția băcăuanilor în 
partida de duminică, cu U.T.A., 
s-a situat, destul de evident, 
sub nivelul aceleia cu care 
ne-au îneîntat în meciul retur 
cu echipa scoțiană Kilmarnock.

De aici nu trebuie însă, nici
decum, trasă concluzia că 
băcăuanii ar fi lipsiți de șanse 
în fața team-ulul londonez. 
Chiar și așa, Ia limită, CU u- 
nele emoții, cum a fost obți
nută, victoria de la Momești 
asupra formației campioane 
este de natură a oferi dinamo- 
viștilor din 
mai mare 
confruntării 
uităm că și 
lor întilniri 
Kilmarnock 
pionat (cu Crișul, respectiv cu 
Rapid) le-au fost băcăuanilor 
de ' 
ne 
fi 
cu 
gu , . - .
sint capabili a-și mobiliza toa
te resursele în partidele inter
naționale pe care le au de sus
ținut, a lupta din răsputeri 
pentru obținerea Unui rezultat 
favorabil.

Nu avem, deci, nici un mo
tiv să ne îndoim că și de a- 
ceastă dată, îtl fața celui mai 
puternic adversar întilnit pînă 
acum, ei vor demonstra că au 
reușit să învingă dificultățile, 
oompOrtîndu-se la înălțimea 
prestigiului cîștigat în etapele 
anterioare ale competiției. Toți 
iubitorii fotbalului din țara 
noastră sînt alături de ei și le 
urează succes deplin.

turneu din
In prezența membrilor Bi

roului federal, a jucătorilor 
și antrenorilor echipei națio
nale, a antrenorilor și condu
cătorilor unor formații de 
club, precum și a reprezen
tanților presei sportive, a 
avut Ioc ieri, la sediul fede
rației, o ședință în care S-a 
analizat comportarea tricolo
rilor în recentul turneu efec
tuat în America de Sud.

A fost o ședință de lucru 
utilă (luările de cuvint com- 
pletind în bună măsură refe-

Am erica de Sud
râtul prezentat de antreno
rul Angelo Niculescu), care 
a dezvăluit atit părțile pozi
tive (respectarea planului de 
pregătire, verificarea între
gului lot de jucători în com
pania unor adversari redu
tabili, in cicluri de meciuri 
apropiate celor din Mexic 
etc.), cit, mai ales, defecțiu
nile de ordin tehnic și disci
plinar (în ceea ce privește 
legătura dintre acești factori 
și comportarea unor tricolori 
ni s-a părut Simptomatică

absența lui Dumitrache de la 
această ședință și părăsirea 
ei, cu mult înainte de vreme, 
de către Dobrin) ivite cu a- 
ceSt prilej.

Așa cum am mai spus, 
a fost o ședință de lucru de
osebit de folositoare, care (cu 
unele excepții regretabile) a 
prilejuit discuții deschise po
trivit unei practici sănătoase 
instaurate în ultima vreme 
de către conducerea Federa
ției române de fotbal.

a
I
I 
I
I

I
I
I

un artis ai 
ringului

să fie 
pentru 
de go-

Bacău O doză de 
încredere 
de mîine.
în preajma duble- 
cu Skeid Oslo și 

succesele din cam-

înaintea
Să nu

foarte bun augur, ceea ce 
face să sperăm că la fel va 
și acum. Cu atît mai mult 
cît elevii antrenorilor Nea- 
și Rădulescu au dovedit că

C. FIRANESCU

CMfOTWU
1. CE

CUPON DE CONCURS
Numele ți prenumele i «»>»«•»

Adresa i •

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

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

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

GRUPA

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

2. CE ECHIPA VA CTȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

AMlNAREA MARILOR SPERANȚE

Fază din meciul A.S.A.

(Urmare din pag. 1)

lor joc spectacular, au domi
nat mult, dar au cedat un 
valoros punct colegilor lor 
din Craiova, mai perseverenți 
și mai realiști In urmărirea 
scopului propus.

Mai deficitar s-a prezentat 
însă Farul, cu formula sa de 
echipă în continuă prefacere, 
nereușind Să-l bată pe ambi
țiosul Valentin Stănescu, care 
și-a impus cu un calm netul
burat ideea sa de joc.

...ȘI DUREROASA 
SURPRIZA A ECHI

PEI MUREȘENE
Ceferiștii clujeni au început 

să îndrăznească din ce în ce 
mai mult... Cîștigînd în de
plasare într-un meci care a 
„triat“ 99»/o din buletinele 
Pronosport, oaspeții ne-au a-

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI 

DE TINERET-REZERVE
O dată cu reluarea campionatu

lui diviziei A, au reapărut pe 
gaz o ane și echipele de tineret- 
rezerve. După consumarea primei 
etape a returului clasamentul se 
prezintă astfel :

Tg. Mureș — C.F.R. Cluj 

rătat clar că n-au venit să 
facă un simplu voiaj de plă
cere în Divizia A.

în schimb, înfrîngerea e- 
chipei A.S.A. Tg. Mureș, care 
s-a mobilizat în mod excep
țional pentru reluarea cu suc
ces a campionatului, ne-a ui
mit, căci aveam cele mai 
bune informații privind pre
gătirea lotului.

UNDE ESTE ATRAC
ȚIA MEXICULUI

Era de așteptat ca o serie 
de jucători susceptibili de a 
fi incluși în lotul național să 
manifeste, prin comportarea 
lor, calitățile care li se presu
pun, mai ales ținînd seama 
că nu se mal dispută decît 
7 jocuri pînă la întreruperea 
campionatului.

Dar nu s-a văzut vreun fot
balist dornic să se impună în 
acest sens, sărind peste șta
cheta acestei etape apatice.

Să-și fi pierdut Mexicul 
chiar atît de repede, atracția 
și puterea de fascinație asu
pra jucătorilor noștri ?

NICI MACAR DISCI
PLINA...

Penibilul spectacol oferit de 
Lupulescu (Politehnica Iași) și 
Năsturescu (Rapid) pe Giu- 
lești, eliminați pentru lovituri 
violente, scade și mai mult 
media generală obținută du
minică de către fotbaliștii no
ștri. Cel puțin" disciplina pu
tea fi respectată la reluarea 
campionatului. Aici nu se mai 
pot invoca sau inventa argu
mente.

CONCLUZII
Este cert că echipele s-au 

pregătit altfel — Cu un nu
măr de antrenamente mult 
sporite, ca intensitate și du
rată — față de trecut.

S-au făcut turnee peste gra
niță, intense preparative „a- 
easS“, ori In diferite localități 
adecvate, urmîndu-se un pro
gram de antrenament deose
bit de pretențios, tocmai pen
tru ca Intrarea în formă să 
se realizeze încă din prima 
etapă. Condițiile climaterice 
au fost, de asemenea, destul 
de acceptabile și pentru cei 
plecați și pentru cei rămași 
în țară.

Atunci ?
Și unii și ceilalți S-au pre

zentat nesatisfăcător.
Dacă din punct de vedere 

al slabului nivel tehnic și 
tactic general s-ar mai putea 
găsi explicații în starea te
renurilor (Petroșani, Oradea, 
Cluj etc) care au îngreuiat 
mult reușita execuțiilor, ră- 
mîne celălalt aspect, al pre
gătirii fizice, care trebuie să 
fie ireproșabilă pe întregul 
front divizionar. Or, și la a- 
cest capitol echipele noastre 
s-AU prezentat deficitar, ceea 
ce este pur și simplu de ne
înțeles.

Văd un semn de întrebare 
care se înalță ca un reproș, 
deasupra capetelor noastre, 
după prima duminică de fot
bal oficial.

0 StlECTIONATĂ
DL JUNIURI EFECTUEAZĂ

UN SCURT TURNEU 
ÎN TURCIA

La invitația Federației turce 
de fotbal, ieri a părăsit Ca- 
fiitala îndreptîndu-se spre 
stanbul, pe calea aerului, o 

selecționată de juniori a Ro
mâniei, care va efectua un 
scurt turneu în Turcia. Ju
niorii români vor susține două 
partide, în localitățile Balike- 
sir și Manisa, la T0 și, res
pectiv, T2 martie.

1. Crișul 16 11 1 1 11-11 29
2. Dinamo Buc.

16 11 0 S 36—14 22
3. Din. Be. 16 10 1 5 39—19 21
4. U.T.A, 16 6 6 4 28—17 18
S. U. Cluj 16 S 2 6 24—21 18
6. Farul 16 6 5 5 22—24 17
7. Petrolul 16 6 4 6 17—19 16
8. Steaua 16 6 4 6 21—23 16

6—10. U. Craiova 16 5 5 6 19—20 15
S—10. St. Roșu 16 5 5 6 21—22 15

11. Jiul 14 6 2 8 19—27 14
12. Pollt. iași 16 5 2 9 19—26 12
13. A.S.A. 16 4 4 8 20—32 12
14. Rapid 16 4 3 9 13—23 11
15. C.F.R. 16 2 6 8 15—28 10
16. F.C. Argeș 16 3 4 9 12—26 10

LOTQ - PRONOSPORT

MECIURI AMICALE
Jocurile amicale desfășu

rate la sfîrșitul săptămînll 
trecute s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : C.F.R. 
Timișoara — Progresul Timi
șoara 1—0 (1—0), Politehnica 
Timișoara — Minerul Anina 
4—1 (2—0), Oțelul Galați — 
Știința Bacău 0—1 (0—0),
Chimia Făgăraș — C.S.M. Si
biu 2—0 (0—0), Flacăra Mo- 
reni — Progresul București 
2—2 (0—0). Gaz metan Me
diaș — Metrom Brașov 2—1 
(1—0), Metalul Tr. Severin — 
Politehnica Galați 2—0 (1—0),

Gloria Arad — Zelesniciar 
Novi Sad 3—1 (2—0). Vago
nul Arad — C.F.R. Arad 2—2 
(0-0).

RESTANȚA IN DIVIZIA C

In meci restanță pentru 
divizia C, seria a III-a, s-au 
întîlnit echipele Ș. N. Olteni
ța și I. T. Constanța. Fotba
liștii din Oltenița au obți
nut victoria cu scorul de 
3—1 (2—1). Au marcat: Ef- 
timescu, Vasilescu și Lau- 
rențiu pentru Ș.N.O., respec

tiv, Răutu. A arbitrat foarte 
bine Tudor Marin (București).

M. VOICU și
I. PREDESCU, coresp.

DE LA F. R. FOTBAL

Returul campionatului re
publican al juniorilor și șco
larilor începe la data de 29 
martie 1970.

Au drept de joc toți ju
niorii născuți după data de 
1 august 1951.

100 EXCURSII MOSCOVA — 
LENINGRAD 

CONCURSUL EXCEPTIONAL 
PRONOEXPRES DIN 22 

FEBRUARIE 1970 (continuare)
31. Bănică Ton ■— Bucu

rești ; 32. Lupu Vasile —
București; 33. Goga Gheor- 
ghe — Deva ; 34. Cazacu Du
mitru — Buzău; 35. Nițu 
C-tin — corn. Ruginești, jud. 
Vrancea ; 36. Bota Mircea — 
Beiuș; 37. Popescu A. Vic
tor — corn. Toporani, jud. 
Dîmbovița; 38. Csilloy An
ton — Satu Mare; 39. Ale- 
xandrescu Victoria — Plo
iești ; 40. Vasile Drăgănei — 
București; 41. Pisoiu Petre — 
Brașov; 42. Tocu Grigore — 
București ; 43. Ivan Petru — 
Iași; 44. Luca Radu — Cluj; 
45. Kovaci Varvara — Timi
șoara ; 46. Lungu Victor — 
corn. Zăvoi, jud. Caraș; 47. 
Miroslav C-tin — Bacău ; 48. 
Ciubotaru Mihai — com. 
Grajduri, jud. Iași ; 49. Gîr- 
dea loan — Cluj ; 50. Pasc 
Cornel — Cluj; 51. Dobra- 
nici Ion — Ploiești; 52. Di- 
nescu Alex. — Ploiești; 53. 
Mihai P. Ionel — Craiova; 
54. Teacă Nicolae — Focșani;

55. Ivanciu Stelian — Călă
rași ; 56. Pelea Mlrcea —
Turda ; 57. Sandor Margare
ta — Oradea ; 58. Pintilescu 
C-tin — Iași; 59. Szentezi 
Emest — Oradea ; 60. Dostol 
Cornelia — Baia Mare; 61. 
Dobrescu Maria — București; 
62. Laslo Berta — Cluj ; 63. 
Vasilescu Stoicea — Roșiori 
de Vede, jud. Ilfov; 64. Tea- 
cu Dumitru — com. Trusești, 
jud. Botoșani; 65. Lăzărescu 
Radu — București (continua
re în numărul de miercuri).

(
• Astăzi este ULTIMA ZI 

în care vă mai puteți pro
cura biletele pentru con
cursul Pronoexpres de 
miercuri 11 martie 1970. Tra
gerea va avea loc la Bucu
rești, în sala clubului Fi- 
nanțe-Bănci din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 
19. Intrarea liberă.

• Cu cele (numai) 14 go
luri realizate în etapa 
inaugurală a returului, 
cifra golurilor Înscrise in 
campionatul diviziei națio
nale A a ajuns la 363. A- 
dică — împărțind la nu
mărul partidelor disputate 
pînă acum (128) - o me
die de 2,83 goluri pe meci, 
medie care, trebuie să 
recunoaștem, nu prea 
este în măsură să ne bucu
re.

tulul golgeterilor. Tătaru 
(cu 12 goluri) continuă, 
deci, să conducă cu nu
mai un punct avantal in 
fața urmăritorilor săi, Nea- 
gu și Voinea.

Interesant de subliniat 
că din cele 8 goluri pe 
care le-a marcat in ac
tualul campionat, plteștea- 
nul Dobrin, a „dat“ 5 
echipei Crlșul !
• Jocurile din prima e- 

tapă a returului au atras

Constanța. Elevii lui Va
lentin stănescu — a căror 
deviză era pînă acum „ori 
ciștlgăm, ori pierdem" — 
au încheiat pentru prima 
oară un meci la egalita
te : 0—0, rezultat datorat 
în mare măsură formei 
excelente a goal-kceperului 
brașovean. Adamache.
• Fotbaliștii au reînceput 

lupta pentru puncte, iar 
arbitrii pe cea pentru 
stele. In general, arbl-

Dintra echipe, Steaua 
dovedit cea mai pro

ductivă^ admlnistrind ad
versarelor el 38 de goluri, 
în timp ce A S. Armata 
Tg. Mureș deține neln- 
vidiatul record al inefica
cității, cu numai 12 punc
te marcate în 10 etape 1
• Fiindcă tot slntem la 

^capitolul goluri" să no
tăm că etapa de dumini
că nu ■ adus nici o schim
bare în fruntea clasamen-

pe stadioane, conform a- 
preclerilor redactorilor 
noștri, aproximativ 80 000 
de spectatori. Recordul a 
fost stabilit sîmbătă la 
Cluj, unde la derbiul uni
versitarilor au luat loc în 
tribune 20 000 de specta
tori.
• Singurul zero din cla

sament, cel care indica 
jocurile egale ale forma
ției Steagul roșu Brașov, 
a căzut (în sfîrșit) la

trajele etapei a XVI-a au 
fost bune, neinregistrin- 
du-se situații in care „ca
valerii fluierului" să fi 
influențat rezultatul fi
nal al vreunei partide.

Nicolae Hainea, Cornel 
Nițescu. Nicolae Petriceanu 
șl Aurel Bentu au obținut 
notația maximă : cite S 
stele. Deși a condus un 
meci al steliștilor bucu- 
reșteni, AI. Aleve (Rm. 
Vîlcea) s-a ales doar cu

2 stele, sltuîndu-se în- 
tr-un clasament (neoficial) 
al etapei pe ultimul loc.
• Dintre fotbaliștii care 

au primit duminică bote
zul primei divizii, s-au 
impus portarul Mărculescu 
(C.F.R. Cluj) și fundașul 
L. Popescu (Jiul) care, 
deși l-a avut ca adversar 
pe Pîrcălab, a prins spec
taculos echipa etapei.

Așteptat cu legitim in
teres, debutul „olimpicului"

Both — cel pentru care 
a curs în această lamă 
cam multă cerneală — a 
decepționat. Both a fost 
notat cu 4 șl Înlocuit la 
pauză de antrenorul Nicu- 
șor. Oricum, nu avem 
dreptul de a trage con
cluzii privitoare la talen
tul și perspectiva ex-săt- 
măreanului. căruia unii 
s-au și grăbit să-l prezică 
„soarta" lui Mazurachis.

ANUNȚ
Secretariatul Școlii de 

specializare postliceală de 
antrenori atrage atenția ele
vilor anului I ai secției fără 
frecventă că sesiunea de 
examene — semestrul I — 
are Ioc la București intre 
21—23 aprilie a.c.

Corespunzător planului de 
invățămînt. in săptămina pre
mergătoare sesiunii (15—20 
aprilie) vor fi organizate 
lecții recapitulative și con
sultații. Aceste activități vor 
fi organizate în fiecare zi., 
între orele 16,00—21,00, Ia 
următoarele obiecte : anato
mie, fiziologie, teoria educa
ției fizice, pedagogie, igienă 
și specializare.

Examenele prevăzute pen
tru această sesiune vor fi 
programate succesiv și pe 
grupe de elevi, în zilele de 
21, 22 și 23 aprilie a.c. Ad
miterea elevilor la fiecare 
din aceste examene este con
diționată de prezentarea lu
crării de control la obiectul
respectiv, pînă Ia data de

...." ii——........................................................................................................................................ i 1 ——cel târziu 20 martie a.c.

Zile de glorie

ca un cadavru44

șelor pustii

I

Misterul ora

„Am terminat

S-au topit

puii de aur44 ai lui Natale Rea

Samsarii ringului In goană

stele noi

după

Faima lui 
uimitoareAu venit zilele Olimpiadei. Zile de glorie ! 

Benvenuti “ " ‘ ......

in timpul 
in timpul 

venuti a urcat 
Roma, străzile, 
aproape pustii pentru că tineri șl bătrlni, bărbați și femei 
se adunau in fața televizoarelor ca să-1 urmărească pe Nino, 
urcind impetuos, treaptă cu treaptă, spre titlul de cam
pion olimpic.

Băiatul sc impusese definitiv. El a cucerit medalia olimpică 
de aur fără nici 
nu mai era loc 
atît de evidentă 
nu mal găseau 
adversarului iul

In primul meci, Benvenuti a boxat cu 
pe care i-a Întrecut clar la puncte. Ceva ___ _____ _ ___
succesul obținut in fața sUd-coreeanului Kim So Ki (unul 
din cei trei boxeri care după ce a devenit profesionist a 
reușit să-l Învingă pe triestin). A urmat, apoi, bulgarul MițeV 
care a părăsit și el ringul Învins la puncte. Ajuns In semi
finale, Benvenuti a boxat cu englezul Lloyd invidglndu-1 
la puncte deși acesta a reilșit, de citeva ori, să-l pună In 
dificultate. In finală, sovieticul Raduniak și-a apărat cu 
fermitate șansa in fața iul Nino dar, în cele din urmă, 
victoria a surls italianului care iși încheia intr-o adevărată 
apoteoză marșul său olimpic.

avea să sporească la dimensiuni
Jocurilor Olimpice. Fără nici o exagerare. 
Olimpiadei, în cele cinci zile in cate Ben- 
pe ringul <lc la Palazzo dello Sport din 
restaurantele, cinematografele rămineau

un dram do emoție. Acolo unde era Nino, 
și pentru suspense. Superioritatea Iul era 
incit amatorii de pariuri — nevinovate — 
un partener dispus să 
Nino.

mizeze pe șmisa

francezul Josselln 
mal dificil a fost

Cu medalia de aiir a Olimpiadei romane, Benvenuti 
punea punct carierei iui de amator, o carieră stră
lucită care lăsa să se întrevadă că intrarea lui în 
lumea boxului profesionist se va face simțită. Dar, 

pînă să-l urmăm pe Nino în încleștările plătite dintre cele 
12 corzi ale ringului, sft-l ascultăm povestindu-ne în ce 
condiții a reușit să-și adjudece titlul olimpic.

„In turneul olimpic de box am luptat la categoria semi- 
mijlocie deși greutatea mea normală era de 72—73 kilograme. 
Am terminat Jocurile ca un cadavru. Urcam pe ring fără 
să beau $1 fără să mănînc. Atunci cînd mi s-a dat voie 
din nou să mănînc normal nu am mai reușit, atît de mult

Nino : o imagine din tira
de tricoul de amator, cu

Din albumul cu amintiri al lui 
pul clnd bustul lui era acoperit 
inițialele clubului său „Accademia puglistlca trtestina*

s

mi se contractase stomacul 
punct de vedere, aceasta a 
mine. Din fericire a venit 
medaliei de aur. N-aș vrea 
votbesc despre cariera mea_ _______ „„„„
să evit un sentiment de mîndrie. Poate ml se va ierta 

acest păcat. Dar judecă și d-ta : la 16 ani, campion 
Italiei, la 22 campion olimpic ----- "
două ori șl titlul de campion

— Care din Intllnirile tale 
grea î

— Pot să răspund fără să 
vremea cînd eram 
meciuri grele, 
reunesc de obicei 
tactică, 
uneori extrem de 
foarte echilibrat.

— Iar singurul meci pierdut a fost cei cu LuftL despre 
care am mai vorbit...

— Da. A fost o poveste teribilă... Trebuie să adaug că în 
repriza a 3-a l-am trimis de 4 ori ia podea. I s-a acordat 
totuși victoria la puncte. Era un meci intre reprezentative 
și echipa lui avea nevoie de o victorie, Încă...

din cauza înfometării. Dintr-un 
fost o grea încercare pentru 
răsplata, bucuria cea mare a 
să fiu greșit înțeles dar cînd 

de amator nu o pot face fără

iar Intre timp 
european.
ca amator a

al
cucerisem de

fost cea mai

în

In aceste

ezit : cea cu
novice. Desigur, pe urmă ............_ ...........
special la campionatele europene care 
boxeri cu o bună pregătire fizică șl 
competiții diferențele de valoare 3Înt 

reduse și deci meciurile au un caracter

Donagglo. pe 
am mai avut

Printre titlurile mondiale considerate monopol ame
rican se află șl cel la categoria mijlocie, pe care 
boxerii de peste Ocean l-au păstrat eu strășnicie. De 
clnd boxul profesionist se bucură de un interes 

aparte In Statele Unite, coroana mondială nu a mai încu
nunat fruntea nici unui boxer de pe alte continente, cu ex
cepția lui Marcel cerdan, care a dețitiut-o pentru scurtă 
vreme, un accident de avion răpindu-1 dintre noi în floarea 
tinereții. „Nici un străin" — era sloganul organizatorilor 
americani de gale pugilistlce. „Și, pe cit posibil, titlul să 
fie deținut de un boxer alb", adăugau ei. Acest adaos ex
plică de ce victoria lui Nino Benvenuti asupra Iul Emile 
Griffith a suscitat acolo un val de entuziasm de o asemenea 
amploare cum nici In Italia nu s-ar fi putut vedea.

Dar cum a ajuns Benvenuti atlt de sus ? Este capitolul 
in care vrem să pătrundem, după ce am descris finalul 
triumfal ai carierei sale de amator, Încununată cu laurii 
victoriei olimpice la Roma in 1960. „Puii de aur", cum i-a 

numit Natale Rea pe componențil squadrei azzurra la Olim
piada romană, s-au topit Imediat după Jocuri, ca zăpada 
sub dogoarea soarelui. Toți cel ce au format strălucitul 
„team" italian au trecut in corpore la profesionism, căutînd 
să convertească in bani sacrificiile făcute pentru a ajunge 
pe podiumul olimpic — generos In satisfacții morale, dar 
avar tn beneficii materiale.

limpiada o dată terminată s-au deschis și porțile

O către profesionism pentru toți acești formidabili 
amatori. Publicul italian a asistat la o adevărată 
Întrecere ce avea ca scop acapararea celor mal buni 

boxeri. Benvenuti a fost, bineînțeles, ținta multor „sam
sari" al ringurilor, a celor care- și-au făcut o sursa de Îm
bogățire din pumnii dați sau primiți de alții.

Departe de mine gindul de a face reproșuri moralizatoare 
celor ce Îndeplinesc „meseria" de manager, dar realitatea 
este aceasta : cu clteva rare excepții, această categorie de 
oameni este compusă din Indivizi fără scrupule care fac 
speculații pe pielea „ciracilor" lor, neintereslndu-1 soarta 
acestora, ci preocuplndu-se numai să scoată cit mai mulțl 
bani. Repet, cu rare excepții. Și printre acestea poate ti 
inclus fără ezitare Bruno Amaduzzi, cel ce l-a dus pe Ben
venuti pe cele mal Înalte culmi, fără să se aventureze, 
studiind și pregătind atent fiecare meci, astfel incit elevul 
său — și el insuși — să ajungă In fericita postură de ctști- 
gători cu cit mai puține riscuri, citeodată — e drept — au 
mai riscat, dar numai atunci clnd merita să o facă.

Cesare TRENTINI

(va urma)
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fără a avea dreptul de a mai 
juca în turneul pentru locurile 
9—12 sînt fapte fără nimic 
senzațional în ele, aproape 
normale în raport cu echilibrul 
valoric existent la ora aceasta 
în handbalul masculin. Poate 
ACESTA ESTE LUCRUL CEL 
MAI IMPORTANT PE CARE 
L-AM ÎNȚELES DUPĂ DES
FĂȘURAREA CELEI DE A 
Vil-a EDIȚII A C.M. CE POA
TE FI SOCOTITĂ CA PUNCT 
DE PLECARE INTR-O NOUĂ 
ETAPĂ DE DEZVOLTARE A 
ACESTUI JOC

Comentariul __
necat însă pe negindite spre 
considerații de ordin general 
extrem de interesante și asupra 
cărora ne propunem să reve
nim, pierzind din centrul dis
cuției tocmai pe eroul princi
pal — selecționata României, 
o învingătoare de necontestat, 
o echipă ce s-a impus pe toate 
planurile. în acest sens nu mi 
se pare lipsit de importanța 
să amintesc că aici, în Franța, 
au existat unii specialiști care 
au afirmat că meciul final a 
fost atît de strîns și echilibrat 
incit victoria putea reveni ori
căreia dintre formații. Eroare 
fundamentală ! Fără să încer
căm să minimalizăm cu nimic 
valoarea adversarilor noștri în 
partida finală, care în treacăt 
fie spus și-au onorat în între
gime prestigiul de care se bu
cură, trebuie să precizăm că 
victoria jucătorilor români a 
avut Ia bază o superioritate 
netă prin varietatea mijloace
lor tactice și inteligența cu 
care au fost folosite toate atu- 
urile din voluminosul bagaj 
tehnic al selecționatei noastre. 
în fond, jucătorii din echipa 
R.D. Germane au avut toate 
condițiile să învingă. Au con
dus cu 3—0 (min. 9), au fost 
egalați abia după 26 de minute 
de joc (4—4), au condus pină 
în min. 46 cînd echipa română 
a întors scorul în favoarea sa 
(8—7) și — culmea I — au be
neficiat de o superioritate nu
merică în finalul primei repri
ze (Popescu eliminat în min. 
30), la sfîrșitul celor 60 de mi
nute de joc regulamentare 
(Kicsid eliminat în min. 59) și 
ca o „mană cerească" în ulti
mul minut al celei de a doua 
prelungiri (Samungi eliminat 
in min. 79). Ce se putea oferi 
mai mult ? în ciuda tuturor a- 
cestor cadouri ale destinului, 
care într-un meci final capătă 
o amploare nebănuită, final
mente au învins tot jucătorii 
români cărora zeița Fortuna 
le-a întors duminică nedelicat 
spatele. în plus, nu trebuie 
uitat nici faptul că felul în 
care au înțeles arbitrii să con
ducă acest meci (îngăduitori, 
cu dese și curioase aplicări a 
legii avantajului) A AVANTA
JAT PE VALOROȘII HAND- 
BALIȘTI DIN R.D. GERMA
NĂ, adepți ai unui joc în for
ță, cu accent pe fracționarea 
acțiunilor adversarului, prin 
faulturi. Pornind și cu acest 
handicap, care-i obliga să imi
te pe jucătorii din cealaltă 
formație pentru a putea face 
față cit de cit pe un tărîm ce 
le era străin, REPREZENTAN
ȚII NOȘTRI AU FOST ELI
MINAȚI MAI DES, în total 
8 minute față de cele 4 mi
nute ale echipei R.D. Germane. 
Aceasta nu înseamnă că selec
ționata noastră a jucat mai 
dur. Nici vorbă de așa ceva. 
Plusul de minute 
se datorește unei 
(iată că există și 
tehnicii faultului.
în handbal, din 
circulație

SPORTIV. 
nostru a alu-

la eliminări 
necunoașteri 
lipsuri...) a 
Pentru că 

păcate, are 
și, după cum se

GRUIA

J3e la stînga la dreapta : Samungi, Marinescu, Gunesch, Kicsid, Popescu, Goran, Nica, Penu, 
Gațu (sus), Oțelea, Lieu, Titus Moldovan, Gruia și Btrtolom. Desen de AL. CLENCIU

vede, chiar succes — și o ase
menea tehnică ce acordă faul
tului o oarecare subtilitate, un 
„iz" de corectitudine, înglobîn- 
du-se nefericit în spiritul jo
cului. Să sperăm că adevărata 
demonstrație de luciditate, de 
tehnică, corectitudine și per
sonalitate tactică oferită de 
echipa română va convinge că 
epoca jocului obstructionist, cu 
accentul pe forță, nu de puține 
ori pe duritate (poate că pe 
ecranele televizoarelor s-a vă
zut cît de neregulamentar era 
marcat, de pildă. Gruia. . .) a 
trecut. Avem convingerea, o 
dorim din toată inima, credem 
sincer în acest lucru pentru că 
el va însemna un impuls hotă- 
rîtor în progresul general al 
handbalului.

în cele din urmă, după cum 
se vede, dincolo de stilul de 
arbitraj, în ciuda unui debut 
de loc favorabil, ECHIPA RO
MÂNIEI S-A IMPUS, este 
drept cu un avantaj infim, dar 
s-a impus totuși, dîndu-ne mari 
satisfacții, onorîndu-se 
în primul rînd și apoi 
cei care i-au urmărit 
credere evoluția.

Poate că victoria ar 
mai rapidă, conturile închein- 
du-se după regulamentarele 60 
de minute de joc dacă un șut 
neinspirat al lui Gruia, cu 25 
de secunde înainte de final, 
nu ar fi dat posibilitate echi
pei R.D. Germane să egaleze 
spectaculos pe linia de sosire. 
Acest lucru are acum o im
portanță minoră, deoarece ra
tată atunci, victoria și-a făcut 
cuibul tot în 
însă cu 20 de 
ziu.

Un ziarist 
de glume, ne chinuia nervii la 
masa presei, spunind în pauza 
dintre minutele 60 și 61 : „Ro
mânii nu se dezmint. Eleganți 
ca întotdeauna vor să mai dea 
o șansă adversarilor lor. Așa, 
ca să nu mai existe nici o dis
cuție. ..“ Lacrimile lui Gruia 
de la vestiar, cele două goluri 
și mai ales ultimul, cel al vic
toriei, dovedesc însă că acest 
mare jucător nu a fost și nu 
este cinic, găsindu-și momen
tul de relaxare sau de distrac
ție tocmai atunci. Esențial este 

dovedeș- 
oricît de 
sau ' mai 
să se în-

rele adevăr al finalei de dumi
nică seara. Acesta este sensul 
profund al unei discuții serioa
se despre 
pionatului 
masculin.
mâniei în 
tiție AU
FORMANȚĂ
CU CARE FOARTE PUTINI 
SPORTIVI SE POT MÎNDRI. 
Și ne face o deosebită plăcere 
să subliniem că sentimentul de 
satisfacție pe deplin justificat 
îl trăiesc la Paris în această 
zi mohorîtă și ploioasă cu un 
cer plumburiu niște jucători de 
handbal modești, corecți, siguri 
de cunoștințele lor, cu nervi

ultima ediție a cam- 
mondial de handbal 
Reprezentanții Ro- 

această mare compe- 
REALIZAT O PER- 

STRĂLUC1TĂ

de oțel, înclinați întotdeauna 
spre optimism și voie bună. 
Alături de ei se bucură, și ei 
pe deplin meritat, trei antre
nori : Nicolae Nedef, Eugen 
Trofin, Oprea Vlase, excelenți 
tehnicieni, un veritabil „trust" 
al creierului, care a putut asi
gura echipei, cu răbdare și pri
cepere, o pregătire ce a trecut 
cu succes cele mai dificile exa
mene. Vor urma — nu ne în
doim — și alte asemenea succe
se. Credem in acest lucru, pen
tru că noi sintem dintre acei 
optimiști care avem convinge
rea că handbalul românesc 
nu-și va înșela niciodată su
porterii.

tabăra noastră, 
minute mai tîr-

rareori, deoarece cu inteligența 
sa și-a dominat net adversarii.

ROLAND GUNESCH — A ajuns, 
tocmai la timp, un jucător de 
bază al echipei. Din rezerva de 
ieri, studentul timișorean a de
venit în prezent un om indispen
sabil formației noastre 
zentative, fiind extrem de 
în apărare prin blocajele 
Nu exagerăm, dar credem

francez, amator
Pe cea înaltă poziție
a podiumului, etalînd dovada 
supremației handbalului, ro
mânesc în lume : Cupa 
dială, cucerită prin 

dirză

Mon- 
luptă

aceste

Trimisul nostru special, HRISTACHE NAUM^ transmite $

ECHIPA ROMÂNĂ DE HANDBAL FEMININ N-A STRĂLUCIT
ULTIMUL MECI (CÎȘTIGAT)

insă că acest lucru 
te o dată in plus că 
infimă, mai devreme 
tîrziu, victoria trebuie 
scrie Implacabil în dreptul for
mației mai bune, mai bine pre
gătită sub toate aspectele, cu 
focul mai apropiat de ceea ce 
înțelegem sau vrem să-i facem 
să înțeleagă pe alții prin hand
bal. Acesta este adevărul, ma-

„L'EQUIPE", ,,LE FIGARO r „COMBAT"

și ,,LE PARISIEN LIBERE" COMENTEAZĂ,

PE LARG, JOCUL Șl VICTORIA

ROMÂNIEI
era de așteptat, presaDupă cum ..... ___ .

franceză apărută luni dimineață 
comentează, cu lux de amănunte, 
■finala și splendida victorie a ro
mânilor.

Astfel, ziarul de specialitate 
■„L'EQUIPE" publică, pe pagina I, 
o fotografie uriașă, reprezentîn- 
du-l pe Gruia faultat simultan 
de trei adversari (Petzold, Senger 
și Langhof), adăugind semnifica
tivul comentariu : „Această fo
tografie ilustrează bine ceea ce 
a fost ^calvarul" lui Gruia în 
cea de a 7-a finală mondială 
a handbalului".

In Interior, ziarul găzduiește o 
amplă analiză a finalei, intitu
lată „GRUIA A AVUT ULTIMUL 
CUVÎNT", datorată cunoscutului 
specialist Guy Gaubert. Perti
nentul cunoscător al secretelor 
handbalului apreciază că ;,MA
RELE MERIT AL FORMAȚIEI 
ROMANE A FOST ACELA DE 
A FI ȘTIUT SĂ-SI PĂSTREZE 
— în fața unei echipe care lega 
acțiunile într-o manieră remar
cabilă — CAPUL LIMPEDE, 
CHIAR SI ATUNCI CÎND SOAR
TA JOCULUI NU-I ERA FAVO
RABILĂ".

In continuare, citez un pasaj 
care mi se pare la fel de im
portant : „Din clipa în care ro
mânii au reușit egalarea, n-a 
existat nici un tehnician prezent 
Ia Palais du Handball care să 
nu înțeleagă CA SE PREGĂTEA 
O NOUĂ VICTORIE A ACESTEI 
ECHIPE, CHIAR DACA A FOST 
NEVOIE SĂ SE RECURGĂ LA 
PRELUNGIRI".

Același ziar oferă cititorilor un 
Interesant comentariu, semnat de 
Jacques
..MECIUL 

apreciază 
lui Gruia 
sflindu-se 
fii un 
pentru 
victoria cu cîteva secunde înain
te de scurgerea timpului regula
mentar, prlntr-un șut orgolios, 
vanitos și absurd. .. și, apoi, 
SĂ RECÎSTIGI ACEEAȘI VIC
TORIE ÎN CURSUL PRELUNGI
RII PRELUNGIRILOR, TRĂGÎND 
LA POARTA, CA ÎNTOTDEAU
NA, CU ACEEAȘI FORȚA, CU 
ACEEAȘI SIGURANȚĂ ȘI, POA
TE, CU ACEEAȘI INCONȘTIEN
ȚĂ".

Sub girul Iul Gerard Edelstein, 
i.l’Equipe" găzduiește de ase
menea un amplu reportaj, reali
zat imediat după finală la cabi
na românilor, reportaj sugestiv 
din care mă limitez să reproduc 
primele cuvinte : „Gruia plingea. 
Oțelea plingea. Guneș plingea.

Sub titlul 
autorul 

excepțional aportul 
izbînda finală, ne- 
scrle : „Trebuie să 
jucător, ca Gruia, 
permite să pierzi

Marchand.
CÎȘTIGAT", 

ca 
la 
să 

mare
a-țl

Toată 1 
jul se i 
ții ale 
români. 
Gruia - ____ ________________
10 ANI ÎN ACESTE 80 DE MI
NUTE l'f — mi se pare a fi pe 
cît de fidelă momentului, pe 
atît de emoționantă.

Dacă spațiul, larg, rezervat 
în publicația sportivă cea mal 
citită la Paris și în Franța fi
nalei dintre România și R.D. 
Germană, n-a avut darul să 
surprindă pe nimeni, atunci ma
niera — in extenso — în care 
se ocupă celelalte ziare pariziene 
de acest eveniment ne-a prins, 
trebuie să recunoaștem, pe picior 
greșit. ..

Astfel, -„Le Figaro"^ găzduind 
fotografia unuia dintre ultimele 
goluri ale echipei noastre, cel 
înscris de Gațu, adaugă o am
plă cronică — „ÎN FATA A 7 000 
DE SPECTATORI, ROMÂNIA 
CAMPIOANA A LUMII DUPÂ 
PRELUNGIRI. . . CA IN 1961“ — 
semnată de Luis Vincent, care 
scrie, între altețe : „Acești ro
mâni au făcut ca echipa lui 
Senger să-și piardă siguranța 
pentru prima oară de la începu
tul campionatelor.. .•

Permiteți-mi. de asemenea, să 
reproduc ui pasaj din comenta
riul ziarului „COMBAT**, Întitulat 
„ROMÂNIA — CAMPIOANĂ A 
LUMII" : „VICTORIA ROMANI
LOR POATE FI CONSIDERATA 
DREPT LOGICA, căci dacă și 
alte echipe au prezentat trăgă
tori de valoarea românilor 
Gruia și Guneș — cum ar fi 
Rost (R.D.G.), Maximov 
(U.R.S.S.), Zagmestar (Iugosla
via), Pedersen și Graversen (Da
nemarca) — ELE N-AU AVUT 
O APĂRARE AS A DE EFICACE 
CA CEA A ROMANILOR, ȘI 
NICI PE CEL MAI BUN POR
TAR AL CAMPIONATELOR 
MONDIALE CARE ESTE COR
NEL PENU".

în sfîrșit, de aceeași importanță 
se bucură victoria handbaliștilor 
români “ ‘ ...........
foarte
Franței, _  _____
RE". Iată cîteva cuvinte extrase 
din vastul articol „GRUIA ÎN
SCRIE GOLUL DECISIV SI RE
ADUCE ROMÂNIEI TITLUL 
MONDIAL : 13—12 !“ „Publicul
nu a înțeles 
viitorii campioni ai lumii le re
fuză în această 
lui. însă într-o 
miză are o asemenea 
nici una din echipe nu consimte 
să-și asume astfel de riscuri. .

lumea plingea". Reporta- 
încheie cu cîteva deolara- 
jucătorllor șl antrenorilor 

, între care cea a lui 
— „AM IMBATRÎNIT CU

într-o altă publicație 
răspîndită în capitala 

„LE PARISIEN LIBE-

„J
întotdeauna că

seară spectaco- 
finală a cărei 

valoare

BERLIN, 9 (prin telefon).— 
Așadar, în ultimul meci, re
prezentativa feminină de 
handbal a României a obți
nut — în sfîrșit — primul 
succes. Meciul a avut loc în 
frumoasa sală de sport din 
Berlin — Werner Seelenbin- 
der Halle. Aici, au venit — 
de la Neubrandenburg și 
Potsdam — toate cele opt 
echipe care au luat startul 
în preliminariile acestui im
portant turneu internațional 
de handbal: reprezentativele 
Poloniei, Danemarcei, Româ
niei, Cehoslovaciei, Iugosla
viei, Bulgariei și R. D. Ger
mane (A și B).

După cum se știe, în prima 
finală (pentru locurile 7—8), 
echipa României a întrecut 
formația secundă a R. D. Ger
mane cu 13—10 (6—5). A fost 
o victorie fără glorie, obți
nută la capătul unui meci 
confuz. Handbalistele noastre 
au jucat din nou fără ori-

zont, apatic, lipsite de inte
res. La Werner Seelenbinder 
Halie parcă nu juca forma
ția care ținuse în șah la 
Neubrandenburg, vineri sea
ra, cea mai bună echipă din 
lume — prima reprezentativă 
a R. D. Germane — ci o alta 
cu mult inferioară.

Tinerele jucătoare din echi
pa secundă a R. D. Germane 
le-au dat o bună lecție hand
balistelor noastre, o lecție de 
dîrzenie și hotărîre în joc, 
în min. 36 ele conducînd cu 
10—7 ! Numai forma exce
lentă a Lucreției Anca, care 
a apărat din nou magistral, 
și lipsa de experiență a ad
versarelor, au făcut ca în fi
nal victoria să aparțină echi
pei României. Edificatoare în 
ceea ce privește lipsa de se
riozitate cu care handbalis
tele noastre abordează parti
dele internaționale, este de
clarația pe care ne-a făcut-o 
la sfîrșitul meciului, căpita-

nul echipei ^jnoastre, Irina 
Naghi-Climovschl„Deși an
trenorul, prof. Valeriu Go- 
gîltan, le-a cerut șl a insis
tat ca fetele să facă o în
călzire așa cum trebuie, ele 
desconsiderînd adversarul, 
crezînd că jocul va fi o sim
plă formalitate, n-au făcut-o 
decît’ superficial. Cînd a în
ceput partida și le-am în
trebat de ce nu desfășoară 
un joc rapid, de ce nu trag 
la poartă, mi-au răspuns că 
așa s-au înțeles între ele, să 
paseze lent la începutul me
ciului pentru a se încălzi. 
Este inadmisibilă o astfel de 
atitudine !“

Jocul a fost arbitrat de 
cuplul polonez Kaminski— 
Jeszerny. Au înscris : Sos (3). 
Băicoianu (3), Arghir (3), Ilie 
(1), Schramko (1), Dobîrcea- 
nu (1) și Nedelcu (1) pentru 
România. Starcke (4), Ger
hardt (3), Hecht (2), Schmidt 
(1) pentru R. D. Germană.

Reflecții după concursul speranțelor olimpice

DOAR TRĂGÎND EXCEPȚIONAL BIATLONIȘTII
NOȘTRI

7
POT EMITE PRETENȚII

La ora cînd transmitem 
rînduri, noua campioană a lumii 
la handbal masculin, selecționata 
României, își schimbă domiciliul 
parizian, mutîndu-se de la hote
lul Orly la un altul, mai apro
piat de aeroportul Bourget, de 
unde mîine la prînz (n.r. azi) va 
decola cu destinația aeroportul 
Băneasa. Handbaliștii români sînt 
în aceste clipe destinși, relaxați, 
analizîndu-și cu luciditate, în 
discuții amicale, calitățile și de
fectele, bucurîndu-se din toată 
inima de această mare victorie 
pe care doar mohorîtul cer pa
rizian nu o sărbătorește cu 
cinste.

încercăm acum, cînd conturile 
s-au încheiat, cînd sufocanta at
mosferă de competiție nu ne 
mai accelerează redactarea im
presiilor, să deslușim mai bine 
aportul fiecăruia din jucători 
la obținerea acestui succes de 
mare prestigiu pentru mișcarea 
sportivă din România. Iată, în 
continuare, cîteva „telegrafice" 
păreri referitoare la evoluția 
componenților lotului reprezenta
tiv, păreri care nu au pretenția 
unei analize profunde ce va fi, 
desigur, făcută mai tîrziu de cei 
trei antrenori.

CORNEL PENU. — A fost pe 
bună dteptate socotit portarul 
nr. 1 al acestui campionat mon
dial. Suplu, cu un excelent pla
sament, prompt în utilizarea ful
gerătoare a brațelor și picioare
lor, el a scos mingi imposibile 
sau, ceea ce este mai important, 
a obligat adversarul prin com
portarea șa să se rețină în șut, 
să caute colțurile porții și prin 
aceasta să rateze frecvent. Im
portant este faptul că de aceas
tă dată el a reușit să depășeas
că punctul său mort ce apărea 
după 30—35 minute de joc, cînd 
oboseala îi atenua reflexele. In
contestabil are un mare merit 
în realizarea tuturor victoriilor 
echipei, mai ales în meciul fi
nal.

CORNEL OȚELEA (căpitanul e- 
chipei). — Este jucătorul care 
și-a dirijat coechipierii cu răb
dare și tact. I-a calmat atunci 
cînd era cazul, i-a îmbărbătat 
în clipele dificile. A dat coeren
ță jocului echipei, avînd dificila 
însărcinare de a alege pe spații 
de timp echivalente în puține 
secunde, combinația tactică cea 
mai indicată, manevra și ritmul 
de plasare și joc ce se impuneau. 
S-a achitat excelent de această 
misiune, reușind să se orienteze 
de minune în viitoarea partide
lor. A fost ascultat cu regularita
te, ceea ce probează autoritatea 
de care se bucură în sînul e- 
chipei.

GHEORGHE GRUIA. - Este 
socotit cel mai bun jucător de 
handbal din lume. Ne raliem a- 
cestei opinii nu numai pentru 
impresionanta lui forță de șut, 
care nu are egal pe plan mon
dial. îl considerăm ca atare șl 

apărare, 
excelent, 
dificilă, 

defensiv,

dial. II considerăm ca 
pentru aportul său în 
unde s-a comportat 
deși a avut o poziție 
în mijlocul sistemului _______
adică acolo unde este mal greu. 
Firește, însă, că cele 30 de go
luri înscrise (locul secund în 
clasamentul golgeterilor) repre
zintă contribuția sa cea mai se
rioasă la activul echipei române, 
fiind un factor determinant în 
conturarea tuturor victoriilor cu 
care azi ne mîndrim.

VALENTIN SAMUNGI. — Are 
merite extraordinare în creșterea 
eficienței sistemului defensiv al 
echipei noastre. Plasat în fața 
liniei de apărare (este acel „1“ 
din 5-1-1) el a anihilat inteligent, 
fără durități și fără faulturi, 
numai prin plasament, prin simț 
tactic, printr-o continuă mișcare 
— să nu uităm că a jucat tot 
timpul accidentat ! — pe cei mai 
redutabili realizatori, dintre care 
vom cita doar pe Randt șl JUnger 
Pedersen. Merită toată 
pentru abnegația cu care 
tat, făcînd o mare risipă 
fort în apărare șl apoi 
buind, nu de puține ori, 
la finalizarea acțiunilor.

CRISTIAN GAȚU. — 
nostru specialist In...

repre- 
util 

sale.
1 că 

zeci de "șuturi, dintre care unele 
s-ar fi transformat poate în go
luri. s-au oprit sau au fost de
viate de palmele sale. In atac, 
l-a suplinit cu succes pe Gruia 
punîndu-și, mai ales, atunci cînd 
a fost calm, gabaritul și forța de 
șut în valoare. Uneori l-au tră
dat nervii, altădată și-a pier
dut siguranța. Ii este necesar 
mai mult curaj, mai multă per
sonalitate pentru a deveni — i-o 
dorim din tot sufletul — urma
șul lui Gruia.

GABRIEL KICSID. — Reprezen
tantul noului val al handbalului 
românesc în formația de bază 
(primii 7 jucători) a fost „axul“ 
pe care s-a mișcat întreaga apă
rare. A primit deci o mare res
ponsabilitate de care s-a achi
tat foarte bine. In atac s-a pla
sat întotdeauna corect. anga- 
jîndu-se „pe șut“ numai atunci 
cînd era necesar, dovedind ast
fel o surprinzătoare maturitate în 
raport cu experiența sa compe- 
ttțidnâlă. A înscris goluri utile, 
șocante pentru adversar, deviind 
atenția apărătorilor de la Gruia, 
ceea ce a însemnat mare litcru 
pentru echipa noastră.

GHEORGHE LICU. - Foarte 
activ, un caracter ferm, de lup
tător, apărător prin excelență, 
jucător corect, în evoluția căruia 
greșelile apar foarte rar. Intro
dus în momentele dificile, a dat 
un plus de siguranță apărării, 
iar în atac, deși mai puțin ac
tiv ca în alți ani, s-a mișcat 
totuși bine. Se vede că joacă 
încă reținut din cauza accidentu
lui de acum doi ani. Rămîne, 
însă, un element de bază al 
echipei noastre reprezentative.

CEZAR NICA. — Introdus în 
lot în ultimele luni, și-a justifi
cat pe deplin selecționarea. Are 
o mare experiență competiționa- 
lă, simte formidabil secunda cînd 
poate trage cu succes la poar
tă. De pildă, în finală a înscris 
un gol purtînd rezultatul de la 
9—9 la 10—9, cu care s-ar fl putut 
cîștiga în timpul celor 60 de mi
nute regulamentare. In apărare 
este foarte util, cu toate că și-a 
pierdut ceva din mobilitatea ca- 
re-1 caracteriza.

GHEORGHE GORAN. — Omul 
de schimb, omul momentelor di
ficile, care apare în joc 
se încearcă prelungirea, 
sau forțarea ritmului 
advers prin pătrunderi 
duale. Fiind cunoscător 
nicii și tacticii jocului, 
decisiv la poartă. Are calm, ex
periență și ca apărător se achită 
bine de cele mai grele însăr
cinări.

ION POPESCU. — Activ, mai 
hotărît decit în alte ocazii, și-a 
pus mai bine în valoare tehnica 
și suplețea sa în plonjoanele de 
pe extremă. Este omul „de 7 m“, 
ratînd foarte puțin din aceste 
situații. Din păcate a fost acci
dentat (arcada deschisă) in pri
mul meci și în continuare s-a 
comportat cu un randament ceva 
mai scăzut.

TITUS MOLDOVAN. _ Este un 
mare tehnician, pasează excelent 
și decisiv. Intuiește bine momen
tul de slăbiciune al adversarului, 
trăgînd la poartă cu succes toc
mai atunci cînd te aștepți mai 
puțin. Folosit „cu zgîrcenie", din 
cauza capacității sale de efort 
mai redusă, a contribuit totuși, 
cu excelenta sa tehnicitate la 
schimbarea manierei de atac, 
la alternarea ritmului.

ALEXANDRU DINCA. — înlo
cuitorul lui Penu a confirmat 
revenirea în formă manifestată 
încă de la începutul anului. Cînd 
a fost introdus în ioc l-a su
plinit pe titularul Penu fără e- 
moții, cu curaj și promptitudine.

MIHAI MARINESCU. — Nu a 
jucat decit în meciul cu Franța. 
A fost util, îndeplinindu-și cu 
succes sarcinile de pivot în atac 
și pe aceea de om avansat în a- 
părare în momentele in care Sa
mungi era încă indisponibil.

ȘTEFAN BIRTOLOM. - A ju
cat doar în meciul cu Franța 
și atunci fiind folosit foarte pu
țin. Este un debutant, care are 
însă mari calități, fiind capabil 
să devină unul din cei mai re
dutabili realizatori ai handbalu
lui românesc.

ȘTEFAN ORBAN. - 
component al lotului, 
de al treilea portar

Reprezentanții României la con
cursul de blatlon al speranțelor 
olimpice, desfășurat la sfîrșitul 
săptămînil trecute la Poiana Bra
șovului, au stabilit un „record". 
Din păcate, el este nedorit și a 
avut consecințe nefaste asupra 
poziției sportivilor români în 
clasamentul competiței șl, mal 
cu seamă, ne-a făcut să ne gîn- 
dim cu teamă la viitorul acestui 
sport Pentru oei ce au urmărit 
întrecerile (la fața locului sau 
prin presă), este clar că ne re
ferim la „recordul" ' 
în tragerile executate 
ba individuală, cît 
fetă. Concret, doar 
min. la 15 km) și Gîrniță (3 ture 
la ștafetă) au realizat trageri 
onorabile, dar șl ei au avut 
fluctuații mari, de la o zi la 
alta, deoarece primul a fost pe
nalizat cu 8 ture la ștafetă, Iar 
al doilea cu 8 minute in proba 
individuală. Cît privește „perfor
manțele" celorlalți, ele ne scutesc 
de comentarii: Tîrgovișteanu 10 
min., Urs 12 min., Dihoi 7 min, 
Macovel 6 min., Crăciun și Tu
dor cite 16 min., Cristoloveanu 
21 min., Mitru 24 min., Andrei 
18 miri. în proba individuală, 
iar la ștafetă cele patru echipe 
ale României au totalizat 73 de 
ture penalizare!

Astfel de trageri nu permit 
biatloniștilor români clasarea pe 
locuri onorabile în concursuri in
ternaționale, mai ales că pregă
tirea la fond nu le dă dreptul 
decit la rezultate mediocre. De 
altfel, este binecunoscut faptul 
că vechea generație a blatlonlștl- 
lor (Carabela, ’ Vilmoș, Bărbă- 
șescu, Cimpola) nu a obținut 
performanțele meritorii din anii 
trecuți decit atunci cînd a tras 
excepțional șl a recuperat handi
capul fondului. Din păcate, însă, 
deși acest lucru este clar pentru 
oricine, precizia biatloniștllor 
noștri a scăzut vizibil, iar faptul 
se repercutează negativ asupra 
performanțelor internaționale, așa 
cum s-a petrecut, mai mult ca 
orieind, anul acesta. Din ce cau
ză s-a ajuns la această situație? 
Referindu-ne la lotul reprezenta
tiv, (antrenori M. Stuparu și M.

impreciziei 
atît în pro- 
șl la șta- 
Veștea (3

Burchi la fond. L Crlstescu la 
tir), apreciem că scăderea ran
damentului la trageri se- dato
rează în primul rînd diminuării 
importanței tirului, micșorării vo
lumului de muncă afectat acestei 
componente a biatlonului, nea- 
cordării atenției cuvenite trageri
lor în condiții de concurs. Dar, 
să nu uităm, la competiția spe
ranțelor olimpice au luat parte, 
în majoritate (9 din 12) “ ‘
biatloniștl care nu 
parte 
tit în 
țlilor 
Deci, 
și la

tineri
__t_ ___ făcut 
din lot și care s-au pregă- 
cadrul cluburilor șl asocia- 
sportive de care aparțin, 
pregătirea, atît la fond cit 

T. tir, trebuia asigurată de 
antrenorii secțiilor respective. Au 
însă, acești antrenori capacitatea 
de a asigura o pregătire cores
punzătoare la tir? După cum s-au 
comportat elevii lor în acest se
zon, este limpede că nu. Și nici 
nu poate fi altfel, dacă ținem 
seama că nici unul dintre antre
norii care se ocupă (sau ar tre
bui să se ocupe) de pregătirea 
biatloniștilor (O. Frățeanu, Gh. 
Cimpola, Gh. olteanu, M. Cră-

au

dun, I. Sumedrea) nu are 
practica’ șl nld cunoștințele tMT 
retlce necesare. Este drept, 
au participat la un curs de pre
gătire, ba chiar, pentru sportivii 
din Brașov, s-a oferit șl un In
structor voluntar (E. Dietrich) 
care să asigure pregătldaa blatlo- 
nlștUor din cluburi șl asociații. 
Dar aceste măsuri s-au dovedit 
a fi simple paleative, cu rezul
tatele cunoscute.

Mal este nevoie să explicăm ce 
trebuie făcut pentru ca antre
namentul la tir să-și intre în 
drepturi? Măi este nevoie, să 
demonstrăm că fără trageri ex
cepționale blatlonlștll noștri nil 
pot emite pretenții la marile 

Internaționale? Maicompetiții
este nevoie să Insistăm asupra 
necesității unor antrenori de me
serie care să cunoască în profun
zime tainele tirului, să știe să 
le explice și nu să lucreze după 
ureche, așa cum se face acum?

Rezultatele din acest sezon nu 
lasă loc dubillor!

D. STANCULESCU

A luat sfîrșit turneul de tenis de la Hampton 

NĂSTASE, ȚIRIAC ÎNVINȘI 
LA MARE LUPTĂ ÎN FINALĂ

NEW YORK, 9 (Agerpres). 
Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațio
nal de tenis de pe teren aco
perit de la Hampton (Vir
ginia) i-a revenit campionu
lui american Stan Smith, 
care a dispus în finală cu 
6—3, 6—2, 7—5 de brazilia
nul Thomas Koch.

în finala probei de dublu 
masculin s-au întîlnît pere
chile Artur Ashe—Stan Smith

și Ilie Năstase—Ion Țiriac, 
victoria revenind cuplului 
american cu 15—13, 6—3.

GOROHOVA VICTORIOASA

Tiparul i L F. „Informația*, str. Brexoianu o>. Bl—25» Bueurețtl

LUPTA STRÎNSĂ
ÎN „CUPA MONDIALĂ" LA SCHI

stima 
a lup- 
de e- 

contri- 
declsiv

Marele 
_____  _______ ...... prono
sticuri, acest veritabil artist al ba
lonului, și-a paralizat 
adversarii prin dibăcia 
tezia sa. Mai stăpînlt, 
ținijt ca în trecut; fără 
mai lase furat de un 
individualism, și-a pus 
în slujba echipei, realizînd 
cruri de mare valoare, 
care și goluri „psihologice", 
zarmante pentru adversari, 
arătat, cîteodată, prea sigur 
apărare, fiind prin aceasta prins 
pe picior greșit. Dar asta numai

frecvent 
și fan- 
mal re- 

să se 
exagerat 
talentul 

lu- 
prlntre 

de- 
S-a 

în

cînd 
atacului 
defensiv 

indl vi
al teb- 
șutează

(Agerpres). 
de slalom 
concursului 
schi de la 
(California)

NEW YORK, 9 
Proba masculină 
uriaș din cadrul 
internațional de 
Heavenly Valley
a fost cîștigată de sportivul 
francez Patrick Russel, cro
nometrat în cele două manșe 
cu timpul total de 2:35,58. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Werner Bleiner (Aus
tria) — 2:36,30, Karl Schranz 
(Austria) — 2:36,73, Alain 
Penz (Franța) — 2:37,93 etc.

în urma acestor rezultate,

în clasamentul individual al 
„Cupei Mondiale" conduce 
Karl Schranz (Austria) cu 
148 p, urmat de Patrick Rus
sel (Franța) — 145 p, Gus
tavo Thoeni (Italia) — 140 p, 
Alain Penz (Franța) — 119 p, 
Dumeng Giovanoli (Elveția) 
— 116 p etc.

în clasamentul pe națiuni, 
continuă să conducă detașat 
Franța cu 1584 p, urmată de 
Austria — 839 p, S.U.A. — 
590 p, Elveția — 450 p etc.

Tradiționala competiție in
ternațională feminină de flo
retă „Cupa Martini", desfă
șurată la Torino, s-a în
cheiat cu victoria floretistei 
sovietice Galina Gorohova, 
în turneul final, Gorohova a 
totalizat cinci victorii, fiind 
urmată de Kristine Palm ( 
(Suedia) — 4 victorii, Elena V 
Novikova (U.R.S.S.) — 3 vic
torii, Ildiko RejtO (Ungaria) 
— 2 victorii, Vannetta Mas- 
ciotta (Italia) — 2 victorii și 
Catherine Ceretti (Franța) — 
0 victorii.

SPARTACHIADA DE IARNĂ
A POPOARELOR U.R.S.S;

A inceput turneul feminin de șah de la Belgrad

POLIHRONIADE ÎNVINGĂTOARE EA TIMMER
BELGRAD, 9 (Agerpres). 

In prima rundă a turneului 
internațional feminin de 
de la Belgrad, Elisabeta 
lihroniade a învins-o 
olandeza Lie Timmer,
timp ce Alexandra Nicoiau 
a pierdut la Eveline Troians-

șah 
Po
pe 
în

ka (Bulgaria). Alia Kușnir 
(U.R.S.S.) a cîștigat la Tania 
Vuianovici (Iugoslavia). în- 
tr-o poziție complicată s-a 
întrerupt partida Milunka 
Lazarevici (Iugoslavia) — 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.).

MOSCOVA, 9 (Agerpres). 
Proba de sărituri de la 
trambulină din cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă a popoa
relor din U.R.S.S. a fost cîș- 
tigată de campionul mondial 
Gări Napalkov cu un total 
de 234,8 p (99,5 și 94 m). Cea 
mai lungă săritură (101 m) 
a fost realizată de Vladimir 
Telicev.

La patinaj viteză, Nina 
Statkievici s-a clasat pe pri
mul loc în proba de 1500 m, 
în 2:23,8.

BRAZILIA SA REVANȘAT: 2-1■>

Al 16-lea 
a fost cel 

-------- - ------ care 
încăput niciodată pe foaia 
arbitraj. Participarea sa la 
cest campionat mondial (abia 
are 20 de ani) îi va folosi mult 
în viitor.

n-a 
de 
a-

Pe stadionul Maracana din Rio 
de Janeiro s-a disputat al doilea 
meci dintre selecționatele Brazi
liei și Argentinei. învinși cu 2—0 
în prima partidă (disputată la 
Porto Alegre), brazilienii și-au 
luat revanșa, clștigînd însă la li
mită cu 2—1 (1—1). Echipa antre
nată de Saldanha a avut un start 
furtunos și crupă numai două mi
nute de joc a deschis scorul prin 
Jairzinho. Se părea că gazdele 
vor face scor, dar apărarea ar-

E. ALMER DIN NOU
In cea de a doua zi a con

cursului internațional de înot 
care se desfășoară Ia Praga, 
E. ALMER S-A CLASAT PE 
LOCUL TREI ÎN PROBA DE 
400 m LIBER.

REZULTATE TEHNICE : 
100 m liber : Gericke (RDG) 
55,9 ; 400 m liber : 1. Gings- 
joe (Suedia) 4:25,3 ; 2. Har
tung (RDG) 4:25,3 ; 3. Aimer 
4:29,2 ; 1500 m liber : Gingsjoe

PE PODIUM LA PRAGA
17:41,6 ; 100 m spate : 1. Wer
ner (RDG) 62,6 ; 2. P. Milo? 
(Iugoslavia) 63.6 ; 3. Giurasa 
64,4 ; 4. Gingsjoe 65,6 ; 5.
Tichy (Cehoslovacia) 66,2 ; 
6. Lupu 66,5 200 m delfin; 
Flockner (RDG) 2:18,4 ; 100 
m bras : Beran (Cehoslovacia) 
1:14,0; 200 m mixt: Jung 
(RDG) 2:21,1 ; 400 m mixt : 
Jirusek (Cehoslovacia) 5:04,2.

gentinienilor și-a strîns rindurile. 
a rezistat iureșului din primul 
sfert de oră. Desprinzîndu-se din 
presiune, oaspeții au contraatacat, 
reușind să egaleze In minutul 25, 
cînd Brindizi a înscris cu un șut 
de la distanță, ce l-a surprins pe 
portarul Leao. Brazilienii au do
minat în repriza secundă, însă 
victoria lor s-a conturat greu și 
de abia cu 7 minute înainte de 
sfîrșit Pele a marcat golul mult 
așteptat de cel 100 000 de specta
tori.

Arbitrul Vielra a condus ur
mătoarele formații :

BRAZILIA: Leao — Brito, C, 
Alberto, Antonio, Fontana, Ger
son, Piazza — Jairzinho, Lopes, 
Pelă, Edu ; ARGENTINA : Cejas 
— Malbernat, Perfumo, Bogel, 
Diaz, Pastorizza, Madruga, Conig- 
llaro, Brlndlzl, Fisher, Maas.

PERU — MEXIC 1—0
Selecționatele Perului șl Mexi

cului, ambele finaliste ale cam
pionatului mondial, s-au întilnit 
la Lima într-un meci de verifica
re. Fotbaliștii din Peru au obți
nut victoria cu scorul de 1—0 
(0—0), prin golul marcat de Leon 
în minutul 63.

Au jucat următoarele formații : 
PERU : Robois, — Campos, La 
Torre. Chumpitaz, Risco, Challe, 
Castillo, Leon, SotU, Cubillas, Gal
lardo. MEXIC : Pineda — Ramos, 
Guzman, Montes, Arevalo, Her
nandez, Publido, Rivas, Gonza
lez, ValdivUa, Gomez.
• Continulndu-șl turneul în 

Australia, echipa Dinamo Mos
cova a învins cu scorul de 7—1 
echipa Victoria din Melbourne. In 
poarta formației moscovite a aoă- 
rat Lev lașin.

ISAKSSON 5,34 m - CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ
MONDIALĂ DE SALĂ

Cu prilejul unui concur» atletic de sală disputat la Gote- 
borg, sportivul suedez Kjell Isaksson a stabilit cea mai bună 
performanță mondială pe teren C.coperit în proba de săritură 
cu prăjina : 5,a4 m. Cel mai bun rezultat anterior era de 
5,33 m ți îi aparținea americanului Bob Seagren.


