
în cinstea semicentenarului Partidului

MARELE SIMULTAN DE IARNĂ
AL CARPAȚILOR

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA !'

• 1500 km de creastă vor

fi parcurși intre 20 și 26

februarie ® Toți invitații au

confirmat participarea '• Un

simpozion și o expoziție

de fotografii

După o săptămînă de ta
bără alpină la Podragul, 
maestrul emerit al sportului 
Emilian Cristea a revenit în 
Capitală cu chipul ars de 
soarele înălțimilor și grăbit 
să se înapoieze în lumea de 
piatră a munților pentru a 
dirija pregătirile tinerilor că
țărători de la A. S. Armata 
— Brașov în meterezele al
bite de zăpadă ale Ciucașului.

în cursul acestui scurt po
pas, a făcut o vizită la fe
derația 
tru ca, 
membru 
nizare a
în cinstea semicentenarului 
Partidului, să ia act de con-

firmările trimise de secțiile 
cluburilor și asociațiilor spor
tive invitate la această ac
țiune.

— Cum a fost 
inițiativa care vă 
tine ?

primită 
apar-
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de specialitate pen- 
în 
al

calitatea sa de 
comisiei de orga- 

„Simultanului alpin1*

— Am constatat, cu 
satisfacție, că acțiunea 
trunit adeziunea entuziastă a 
tuturor alpiniștilor noștri. A- 
ceasta înseamnă că, între 20 
și 26 februarie, Carpații noș
tri vor fi asaltați. în tota
litatea lor — inclusiv Apu
senii — de echipele de alpi- 
niști propuse. Cele peste 20 
de echipe vor parcurge în 
perioada stabilită aproape 
1 500 km de creastă. Cred că 
aceste cifre reflectă suficient 
amploarea acestei acțiuni, 
fără precedent — de altfel 
— în alpinismul nostru.

multă 
a în-

Privirea parcurge — retrospectiv — drumul bătut cu pasul 
spre culmile Făgărașului

I
I
I CONFERINȚELE JUDEȚENE

eîndoielnic, perioada acestor luni de iarnă evi
dențiază, printre altele, eforturi susținute, mai 
eficiente ca oricînd, orientate în direcția conso
lidării organizatorice a mișcării 
pentru respectarea unor norme 
multă vreme, dar, mai ales, 

reală a unui fundament care să înlesnească 
sura condițiilor și cerințelor actuale.

Am numit astfel acțiunea — dominanță 
tuturor eșaloanelor sportive — <'

sportive, desigur 
statuate de mai 
vizînd trăinicia 
progrese pe md-

I

.........._....   t____  _ __ .... _ în preocupările 
tuturor eșaloanelor sportive — de organizare a adunărilor 
și conferințelor pentru analiza activității și desemnarea con
siliilor de conducere din asociații, cluburi și consilii jude
țene, municipale și orășenești.

Nu sînt, desigur, evenimente spectaculoase, din cele pe 
care lumea sportului ni le oferă, la orice pas, stîrnind pa
siuni și populind, uneori pînă la refuz, tribunele. Ar fi, însă 
greșit, nedrept, să confunaăm planurile, cel în care se înscrie 
spectacolul sportiv cu cel — de loc anonim — al unor nece
sare dezbateri și căutări pentru c afla căile’ progresului 
general al educației fizice și sportului. Ziarul nostru a urmă
rit cu atenție etapele anterioare ale acestei acțiuni — adu
nările din asociații, cluburi și consilii municipale sau oră
șenești — consemnînd cu satisfacție nu doar frecvența și 
împlinirea strict statistică a proiectelor elaborate de forurile 
diriguitoare, ci îndeosebi esența, competența, pasiunea, do
rința de a rezolva fiecare stare de lucruri, aflată încă în 
urma înaltelor cote ale răspunderii în domeniul educației 
fizice și sportului.

Este, în ciuda celor cîtorva excepții, o experiență valo
roasă de la care, după opinia noastră, ar trebui să por
nească fiecare asociație, clubul sau Consiliul municipal și 
orășenesc.

De mîine, Galațiul, inaugurînd o nouă etapă a acestei 
acțiuni, încep conferințele consiliilor județene pentru educa
ție fizică și sport, lată-ne, astfel, înaintea unei perioade de 
aproape o lună de zile în care dezbaterea problemelor fun
damentale ale activității sportive de masă și de perfor
manță urmează — este de așteptat — să se înscrie în para
metri superiori, generînd concluzii fundamentale și stabilind 
direcții precise pentru viitoarea activitate. Conferințele jude
țene se impun atenției generale a celor care activează — ia 
toate eșaloanele — în domeniul sportului, deoarece este 
știut că potențialul și trăinicia mișcării de educație fizică și 
sport sînt determinate în principal de dezvoilarea acestor 
activități pe plan local, în toate județele țării. Plusul de 
importanță rezultă, fără îndoială, și din faptul că acum 
urmează să fie dezbătute nu probleme sportive înscrise 
într-o arie limitată de particularitățile asociațiilor și clubu
rilor, ci mișcarea sportivă în ansamblu din f 
Bucurîndu-se de o pregătire mult mai atentă, de prezențe ș. 
aportul a numeroase personalități din viața politică, socială 
si culturală a județelor, a celor mai buni activiști și specia
liști sportivi, conferințele județene pot și Trebuie să nete
zească eficient drumul spre noi și cit mai însemnate succese 
în mișcarea de educație fizică și sport din fora noastră.

Dan GÂRLEȘTEANU
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fiecare județ. I 
de prezențe și I

Voleibaliștii de la Dinamo 
s-au impus în fața Rapidului

Și ieri după-amiază, în 
sala Floreasca, un numeros 
public a venit să urmărească 
derbyul etapei a doua a re
turului campionatului, mas
culin de volei, dintre echipe
le DINAMO și RAPID. Deși 
s-au disputat cinci seturi, 
partida nu s-a ridicat la un 
nivel tehnic și spectacular 
deosebit, ambele formații co- 
mițînd destul de multe gre
șeli.

După aproape două ore și 
jumătate, victoria a revenit 
dinamoviștilor cu 3—2 (—9, 
8, —12, 10, 11). învingătorii 
s-au impus prin mai buna 
orientare a atacului și a mo
bilității liniei 
cu seamă în 
decisiv, cînd 
văzut conduși
apreciabilă, pe care cu toate 
eforturile depuse nu au reu-

șit să o recupereze. Pînă a- 
tunci, însă, perioadele de do
minare — ca și greșelile — 
au fost împărțite uniform. 
Au arbitrat bine : D. Rădu- 
lescu și I. Armeanu.

în partida a doua a 
Medicina—Universitatea 
mișoara : 0—3 (—13,
-8).

serii,
Ti-

-12,

Em. F.

a doua, mai 
finalul setului 
rapidiștii s-au 
la o diferență

— Fiindcă ați făcut, în 
dese ocazii, ture alpine de 
iarnă, ați putea să ne spu
neți de ce nu s-a reali
zat, pînă acum, un circuit 
complet al Carpaților ?

— încercări s-au făcut. 
Chiar și eu cu colegii mei 
de club am pornit de două 
ori de-a lungul Carpaților 
orientali. Nu am reușit să 
parcurgem decît porțiunea

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Sosire strtnsă In finala cursei de 60 m plat, 
probă in care s-a Înregistrat o surpriză. Aștep
tăm developarea filmului să aflăm dacă, intr- 
adevăr, AURA MARAȘESCU a întrecut-o pe 
VALERIA BUFANU (în dreapta). Din fotogra
fia realizată de DRAGOȘ NEAGU se pare, to
tuși, că Bufanu ar fi învins.20 de recorduri republicane

în prima zi a campionatelor atleților senioriA

ANA SĂLĂCEAN vedeta primei zile • CAROL CORBU,
Înaintea meciului de la kavalaU.T.A. SE ANTRENEAZĂȘI REPETA „TESTUL COOPERA

KAVALA, 13 (prin telefon), 
începînd de ieri de la prînz, 
fotbaliștii arădeni sînt oaspeții 
frumosului oraș Kavala. situat 
]a distanță de 100 km de Salo
nic. Construit sub formă de am
fiteatru, Kavala oferă vizitato
rilor posibilitatea de a-i admira 
frumusețile, monumentele isto
rice și modernul său port, de 
la Marea Egee. Jucătorii români 
sînt găzduiți la hotelul Astir, th 
după amiaza zilei de ieri, ei au 
efectuat un antrenament de DO 
de minute, pe grupe, pe stadionul 
„Național**, cu o capacitate 
20 000 de locuri, cu pistă de 
tan și instalații de nocturnă', 
neri, U.T.A. a avut o nouă 
dință de pregătire (90 de minu
te). în care în afară de exer
cițiile tehnico-tactice, a avut loc 
și o repetiție a „Testului Coo
per:*.. _în . general, toți. iuca.torii 
(cu excepția portărijor Gornca 
și Bătrîna) au îndeplinit nor
mele de control. iar Axente, 
Șcbiopu și Birău âu ’’păî'cțtrscțj,.J/Eo* 
m. După amiază, antrenorii Du
mitrescu și Reinhard au făcut 
o ședință de analiză a jocului 
U.T.A. — Aris, care a avut loc 
miercuri. în legătură cu evoluția 
jucătorilor români, voi relata cîte- 
va aprecieri inserate de coti
dianul de specialitate „Spoor“ 
din Salonic : „După o partidă
foarte frumoasă, care a plăcut 
publicului spectator, U.T.A., mai 
bine pregătită, a învins cu ușu
rință pc Aris, jucătorii săi eta- 
lind unele calități ale fotbalului 
modern. „Galbenii” (n.n. jucă
torii greci) au dat semne palide

de 
iar- 
Vi- 
șe-

FL. DUMITRESCU 
vagul ,dg AL. CLENCIU

viață, înaintașii fiind dciici-de , ,, - 
tari la capitolul eficacitate".

Fără indolală că prin comporta
rea sa. U.T.A. șl-a onorat cartea 
de vizită, făcind o bună propa
gandă fotbalului românesc.

Al doilea meci este prevăzut 
să se dispute miercuri la Seres, 
unde arădenii vor înl.îlni forma
ția Panseraikos (antrenată de 
Uie Oanfi), iar cel de al treilea 
II vor disputa In ziua de 24 fe
bruarie la Kavala, cu formația cu 
același nume.

Gh. CIORANU

DAU S-A RATAI PREA
Antrenorul VALENTIN STANESCU ne-a vizitat ieri dimineață 

la redacție și ne-a vorbit despre pregătirile efectuate de „ste
gari", în Grecia.

Atacul fi apărarea la fileu intr-o dispută pentru întiietate 
Foto : THEO MACARSCHI

In pagina a IV-a, un interviu cu prof. P. FOCȘENEANU, 
despre întrecerile sportive de la Sapporo, intitulat :

„SĂPTĂMÂNA PREOLIMPICĂ"
o izbutită repetiție a Jacurilor Olimpice

16,42 la triplu • ,,Repetiție generala" reușită înaintea
europenelor de la

Asistind la întrecerile cam
pionatelor naționale ale atleți
lor seniori, in sala de la ..23 
August”, fără nici o exagerare, 
cronicarul a trebuit să devină 
un veritabil... contabil, pentru 
a marca avalanșa de recorduri 
și de egalâri de recorduri în
registrate în prima zi a com
petiției. Fără a intra acum in 
amănunte, vom sublinia doar 
că sîmbătă- au fost consemnate 
3 noi recorduri de seniori, alte 
3 de juniori, precum și 12 re
corduri egalate la seniori și 2 
la juniori. Din acest punct de 
vedere, vedeța concursului a 
fost vechea noastră campioană 
Ana Sălitgcan care, la arun
carea greutății, a obținut patru 
îmbunătățiri ale recordului 
teren acoperit cu 16,01 
16,07 m. 16,10 m și 16,21 m 
a șaptea aruncare trecuse 
16,30 m I).

Au contribuit la aceste rezul-

pe m, 
(în 
de

ARBITRII MECIULUI DE VOLEI 
STEAUA-BUREVESTN1K 

ALMA ATA
Partida Steaua — Burevest- 

nik Alma Ata din cadrul sfer
turilor de finală ale C.C.E. la 
volei (masculin), programată 
joi in sala Floreasca. va fi 
condusă de arbitrii iugoslavi 
Borivoe Iovanovici și Pctar 
Savici.

MULT“
— Care este bilanțul tur

neului ?
— Ca un răspuns la vizi

ta făcută de Olimpiakos. în 
vara anului trecut, am efec
tuat acest turneu în Grecia. 
Cele 17 zile (26 ianuarie — 
12 februarie) au fost consa
crate pregătirii în condiții de 
climă bună, însă pe terenuri 
prea «tari. Pe lîngă antrena
mentele zilnice, am susținut 
și patru întilniri. Rezultatele 
meciurilor 
unul l-am 
două egale 
dut.

— Ce 
ținut au 
tele ?
— Obiectivul principal al 

acestei perioade a fost pre
gătirea specifică și, firesc, 
s-au folosit mijloacele adec
vate. Fiecare ședință a ținut 
cel puțin 120 de minute. Pe

V. CRISTESCU

sînt cunoscute i 
cîștigat, am „scos" 
și unul l-am pier

durată și ce con- 
avut antrenante»-

(Continuare in pag. a 3-a)

TENISMANI ROMÂNI

LA MOSCOVA
Ied au plecat la Moscova — 

ca invitați ai federației de spe
cialitate — tenismanil romani 
Iudith Dibar, Sever Dron și Ion 
Sântei. Ei vor lua parte, intre 
14—21 februarie, Ia campionatele 
internaționale, pe teren acope
rit, ale U.R.S.S.

Sofia © Azi întreceri de la ora 9,30
tate remarcabile pregătirea at
leților, dîrzenia cu care și-au 
disputat șansele in perspectiva 
imediată a participării la „eu
ropenele” de la Sofia, cit și 
organizarea fără cusur și ambi
anța de concurs.

Iată acum cîteva dintre re
zultatele înregistrate : SENI
ORI : 60 m A. Munteanu (Stea
ua) 6.7. Gh. Zamfirescu (Stea
ua) 6,7, S. Mitrofan (S.S.A.) 6,7, 
Ad. Darvaș (C.S.M. Cluj) 6.7. S. 
Pâsulă (Steaua) 6.7 (toți au ega
lat recordul stabilit în serii de 
Sandu Mitrofan) ; înălțime : S. 
Ioan (C.A.U.) 2,08 m. M. Nego- 
mireanu (Șc. Sp. Arad) 2,00 m, 
M. Chira (Petrolul PI.) 2.00 m, 
Gh. Chicsid (Steaua) 2,00 m, 
M. Mitilecis (C.S.U. Oradea) 
2.00 m ; prăjină : N. Ligor 
(C.A.U.) 4,80 m, D. Piștalu 
(Din 1 4.60 m, C. Anton (C.S.S. 
Bț 4,60 m — rec. juniori ; 
trk : C. Corbu (Steaua)

16,42 m. V. Dumitrescu (Din.) 
16,11 m, S. Ciochină (Metalul) 
15.97 m. E. Rotaru (Poli. Bv.) 
15,32 ; SENIOARE : 60 m : 
Aura Mărășescu (Steaua) 7.5 s
— rcc. egalat (în serii V, Bu
fanu stabilise recordul cu 7.5 s), 
Valeria Bufanu (Rapid) 7,5, Ma
riana Filip (C.A. Roman) 7.6, 
Olga Damian (Poli. Br.) 7,6, 
Eleonora Monoranu (C.A. Ro
man) 7,6 ; lungime : Valeria 
Bufanu 6,23 m, Alina Popescu 
(Steaua) 6,12, Lucia Jinga (Șc. 
Sp. PI.) 5,91 m, Florica Boca 
(C.S.S. Buc.) 5,88 ; greutate : 
Ana Sfilăgean (Tract. Bv.) 16.21
— record. Mihaela Loghin (C.A. 
Roman) 14,94 m, Lia Manoliu 
(Met.) 14,85 m. Valentina Ciol- 
tan (Flacăra Suceava) 14.04 m.

Concursul continuă astăzi de 
la ora 9,30.

Romeo V1LARA

MARIN FOCȘENEANU

,,Cupa 16 Februarie" la schi

Marin Focșeneana - cîștigătorul 
slalomului speciei (seniori)

® Italianul Renzo Gros, primul la juniori
Vîrful Furnica și corni da 

județeană de schi Prahova au 
fost din nou gazdele (primitoa
re) ale unei competiții de schi: 
„Cupa 16 Februarie" în orga
nizarea U.G.S.R., concurs cu 
caracter internațional la pro
bele alpine. în proba de sla
lom special (500 m lungime. 200 
m diferență de nivel și 54 de 
porți) Marin Focșencanu (C.S. 
Sinaia) semnînd a doua victo
rie consecutivă într-o compa
nie selectă, dovedește o formă 
deosebită (incomparabilă cu 
anii precedenți) care îl înscrie 
ca un serios candidat la titlul 
specialității. El i-a învins ca
tegoric pe felinul Nicolae Cre- 
țoi (Politehnica Brașov) și pe 
excepționalul Ion Bobit (Dina
mo Brașov) într-o manieră tac
tică de autentic campion. Do
rin Munteanu (A.S.A. Brașov),

VOINȚA BRAȘOV A CÎȘTIGAT TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE BASCHET FEMI.'JN
Aseară a luat sfîrșit turne

ul internațional de baschet 
feminin de la Brașov. Ca și 
în etapele precedente, meciu
rile au fost disputate și s-au 
încheiat din nou cu victoria 
echipelor românești. In pri
mul joc Voința București a 
primit o replică dirză din 
partea formației Spartakus 
Budapesta, pe care a între
cut-o însă net in finalul par-

Udei. Scor : 60—46 (24—20). 
Ultima partidă s-a încheiat 
cu victoria clară a baschet
balistelor de la Voința Bra
șov care au învins pe Sep- 
temvri Sofia cu 57—41 
(31—17). Clasament final : 
1. Voința Brașov 6 p, 2. Vo
ința București 5 p, 3. Sep- 
temvri Sofia 4 p, 4. Sparta
kus Budapesta 3 p.

singurul care a realizat un timp 
superior, a fost descalificat 
pentru omiterea unei porii din 
traseu în manșa a doua. Pe 
oaspeții italieni. Giovani Mu- 
soni, Guido Marictti și Alessan
dro Rasse. foarte combativi 
și excelenti schiori, aritmia 
schemei slalomului i-a supus 
la căzături sau i-a obligat Ia 
abandonuri.

în schimb oaspeții s-au re
vanșat în proba juniorilor în 
care 3 dintre ei s-au clasat în 
primele 4 locuri, manifestind 
o combativitate și o maturitate 
tehnică demne de invidiat.

Duminică de la ora 10,30 ps 
același traseu. Vîrful Furnica 
— Valea Carp — slalomul uriaș. 
Rezultate : seniori : M. Focșe- 
neanu (C.S. Sinaia) 88,1, 2. N. 
Cretoi (Polit. Bv) 89,2, 3. I. 
Bobit (Dinamo Bv) 92,3, 4. Nic. 
Ghimbășan (Dinamo Bv) 93.5 
5. V. Alexandrescu (I.E.F S.) 
94,0. 6. P. Ivănescu (Dinamo 
Bv) 94,4. Juniori : Renzo Gros 
(Italia) 62,3. 2 Alessandro
Perrom (Italia) 62.6. 3. Sorin 
Adăscălitei (St. roșu Bv) 71.7. 
4. Flavio Dematteis (Italia) 
71.8. 5 Paul Curău (Dinamo Bv) 
73.4. 6 Radii Stan (Voința Si
naia) 81,0. Senioare : 1. Elena 
Neagoe (Cai almanul Bușteni) 
84.2. 2. Gfzela Mures (Polit. 
Bv) 85 9. 3. Miha-la Dumitres
cu (ASA Bv) 115,8 Junioa
re : 1 Carmen Enarhe (Caralma- 
nul Roafcni) 91 8. 2. Doina Cro- 
ner (Șc. sp. S’naia) 94.9. 3. 
Ioana Donca (Diuamo Bv) 99.3.

M. BlRA



• Fotbalul continuă să fie marea dragoste a lui Alexandru Badea
• Speranțe ca in prima tinerețe Clipe fericite in compania

Isabelei si a lui Emi

Istoria rugby ului,

10000 DE SPORTIVI INTR-UN FILM EPOCAL

Au trecut două decenii de 
cînd un copil firav a început 
să invețe a.b.c.-ul fotbalului, 
la Moreni. Din 1950 pînă in 
1959, el a îmbrăcat tricoul aso
ciației Flacăra. Apoi, a urca.t 
pe prima scenă a fotbalului 
românesc, pe care 
sit-o nici astăzi. ..

De curînd. l-am 
Badea pregătindu-se cu pa
siune, ca si cum în martie ar 
debuta în „A".

—■ Cine te-a adus la Plo
iești 7

fotbalului 
n-a părfi-

văzut pe

— Dintotdeauna ți-a plă
cut fotbalul ?
N-o să mă credeți, dar 

pasionat popi- 
aceea mă nu- 
cei mai buni 
concuram la 

titlul de campion al orașului, 
tn această direcție 
mulat tatăl meu. Era un popi
car desăvirșit. ji in compania 
lui am făcut multe meciuri 
mari. Dar, la un moment dat, 
m-am despărțit de pistă și am 
pornit-o pe meleagurile fot
balului.

la început m-au 
cele. Pe vremea 
măram printre 
din Moreni și

m-a sti-

— Pe la sfirșitul lui ’59, nea 
Ilie (n.n. Ilie Oană) mi-a cerut 
transferul de la Flacăra Moreni 
la Petrolul și, in primăvara 
’60. am debutat in „A", 
tunci s-au adunat peste 
partide în prima divizie 
care am purtat ecusonul 
naționale.

francezi și vreau s-o citesc 
cit mai curînd, în original. 
Citesc, de asemenea, tot ce se 
tipărește despre fotbal. După 
ce voi abandona activitatea 
competițlonală, n-am să pără
sesc stadionul. Voi continua să 
fiu prezent la teren, dar în 
calitate de antrenor. Din aceas
tă cauză, doresc să fiu la cw- 
rent cu tot ce e nou.

Caizii.-if

pe peliculă

«> WILLIAM WEBB,
lui 
ti
de 
în

De
250 
a i echipei

— Acum, în afară . . 
bal, ce preocupări ai ?

de fot-

— Destule, și-mi pare rău că 
n-am suficient timp să-mi rea
lizez toate dorințele. Fotbalul 
imi ia mult timp. In rest, mă 
dedic familiei. Isabela, fiică- 
mea. are 7 ani, e în clasa iu
tii si, firește, o ajut să-și facă 
lecțiile. Citeodată, mergem îm
preună la sală, unde ea face 
gimnastică artistică. Îmi place 
să mă joc cu ea și 
Iul meu, Emi, care 
nuarie a împlinit 3 .__
vent, citesc sau învăț. învăț lim
ba franceză. Mă ajută mult 
soția. place literatura

cu băiete
le 18 ia- 

ani. Frec-

— Cită vreme vel maj 
juca ?

— Intenționez să ajung la 
cifra de 300 de meciuri în „Au. 
Poate, chiar s-o întrec.

— Altă dorință ?
— Mă glndeam tot la o ci

fră, aceea a partidelor susți
nute în echipa națională. E 
prea mică. Aș vrea s-o... 
măresc I

— Nu e nrea tîrziu ?
— Fiindcă mă cunosc destul de 

bine, mă încumet să spun... 
nu. Doriți argumente ? Vj. le 
pot oferi... Amintiți-vă jocu
rile pe care le-am făcut in 
toamnă. Dar, mai există un 
„dara, pentru ca visul meu să 
devină realitate: nea Angelo 
ar trebui să se gîndească pu
țin la mine, fără să țină sea
ma de data nașterii mele...

Pompiliu ViNTILA

EȘTI NEBUH?“
In Marea Britanie se 

fac mari pregătiri în 
vederea sărbătoririi Cen-\ 
tenarului rugby-ului, a- 
nul 1871 fiind 
a marcat ________
ASOCIAȚIEI DE FOT
BAL RUGBY.

Iată cîteva vești legate 
de această aniversare :

acela care 
înființarea

Cum au ajuns să-și
Amza Pellea, Florin

PERFORMANTEprim

LUATE DE •••

ca

cu... timpul 
zat.

SIMPLE PĂRERI

VÎNT

Alături de principalii inter- 
preți.
Piersic, Septimiu Sever. Ion 
Besoiu, 
reușita

Ilarion Ciobanu etc. la 
noului film româ

nesc „MIHAI VITEAZUL" a 
contribuit și uriașa masă de 
figurație, care a dat un di
namism de-a dreptul impre
sionant multor secvențe ale 
filmului. Termenul de figu
rație este, poate, impropriu, 
pentru că scenele de o ampli
tudine maximă au cerut a- 
eestor eroi anonimi îndemî
nare, suplețe, forță și, în a- 
numite momente și mult cu
raj. Secvențele de pe cîmpu- 
rile de luptă te copleșesc prin 
autenticitatea lor, prin anga
jamentul total al interprețî- 
lor, al acestor 10 000 de figu- 
ranți, dintre care cei mai 
mulți sint ostași ai forțelor 
noastre armate, tineri deprinși 
cu exercițiul fizic, care face 
parte, de altfel, din progra
mul lor de instruire. Regizo
rul Sergiu Nicolaescu a va-

lorificat din plin buna 
pregătire atletică, reușind ast
fel să împletească momentul 
artistic cu cel al performanței 
sportive, atît de necesară în- 
tr-o frescă istorică. în care 
totul se cîștigă prin luptă.

Unele secvențe ale filmului 
opresc răsuflarea spectatori
lor, iar salturile acrobatice, 
luptele cu sulițe și 
șarjele călăreților 
ropote de aplauze.

Pentru scenele de 
plan, atît de sugestive și de 
captivante, zeci de cascadori 
s-au antrenat luni de zile, 
învățînd să călărească, să 
mînuiască spada, să-și impu
nă dibăcia și forța. Iar filmul 
este, de fapt, rezultatul aces
tei competiții mute, de mare 
tensiune, cîștigată de tinerii 
căliți Ia focul exercițiului fi
zic.

La rîndul lui, interpretul 
principal al filmului, Amza 

. Pellea, pe lîngă apreciatele 
lui însușiri ‘artistice, a adus

în film o minunată robustețe, 
dublată de ușurința mișcări
lor, care exprimau avîntul 
generos, împins pînă la jertfa 
de sine a acelei mari figuri 
din istoria poporului nostru, 
care a fost Mihaî Viteazul, 
primul unificator al țărilor 
române.

Aurel CRIȘAN

IN PATRU RINGURI
Lui Ilie Năstase. a că

rui victorie de la Rich
mond (S.U.A.) a coincis 
cu succesul cosmonauți- 
lor. in zborul 
Lună.

• Nu mai puțin de 39 
de țări au fost invitate Ia 
Congresul ce se va ține 
în acest an, Ia Londra, 
cu prilejui împlinirii a 
100 de ani de Ia înfiin
țarea Asociației de fot- 
bal-rugb.v. Printre invita
te figurează Kuweit, 
Zambia, Ceylon. Liberia 
și alte multe țări unde 
se presupune că rugb.v-ul 
este un sport necunoscut. 
Dimpotrivă, acest sport 
și-a cîșligat un mare nu
măr de practicanți in 
multe țări de pe glob. 
Știați, de pildă, că Maro
cul arc 750 
legitimați ?

de jucători

lor spre

binețe 
trei 
mărețe

Pe cerul gloriei, cei 
Și tu atins-ai culmi 
Tot cu... racheta, ca și ei.

Victor HTLMU

Primăria 
hotărit să fie 
că comemorativă 
cui unde a fost restau
rantul „Pali Mali", unde, 
la 26 ianuarie 1871, s-a 
ținut ședința de consti
tuire a Asociației de fot
bal rugby.

Londrei a 
pusă o pla- 

pe lo-

spade, 
stîrnesc

Cfte nu are tă- 
ticu de făcut. Dar, 
Badea a... progra
mat timpul nece
sar și pentru o 
discufie" cu je

lui dragă, 
Isabela

fost terminată• A
turnarea filmului cente
narului,
tlul : „William Webb, 
ești nebun ?“ Cum suge
rează și titlul, filmul va 
reconstitui momentul in 
care „inventatorul” rug- 
bytilui, William Webb, a 
stirnit senzație în lumea 
fotbalului, luind balonul 
în mină și fugind cu el 
către poarta adversă. De 
aici și pînă la apariția 
jocului de rugby n-a mai 
fost decît un pas...

care poartă ti-
„William

CARTEA SPORTIVA
ÎN VITRINELE LIBRĂRIILOR

In vitrinele librăriilor cartea sportivă este prezentă în acest 
inceput de an prin următoarele lucrări :

A. DEMETER — Fiziologia educației fizice
T ALEXANDRESCU *- Cele două pasiuni ale lui Sony 

Niculescu
ȘT. DOGARU — Fotbal în lumea zeilor
L. ARTIOLI — Sport și Mafia (traducere din limba ita

liană)
M. CAJAL — Amara — Slobozia („Mic îndreptar turistic") 
I. SIMA și J. CINTOIU — A.B.C.-ul săriturilor și piruetelor
D. COJOCARU și M. IONESCU — La
A. TEOFILOVICI și colectiv — Ghidul 

rului și jucătorului de rugby.
Pînă La sfîrșitul lunii februarie vor mai 

tului :
V GHENADE — Volei sub formă de joc
I. ȘICLOVAN — Fotbal la copii
I. BAlEȘU — Fotbal... joc de bărbați
N. DOCSANESCU — Șiret București.

porțile fotbalului 
practic a] antreno-

vedea lumina tipa-

Precizia atletismului, 
sport cifric, este dată pe lîngă 
măsurătorile performantelor 
cu mijloacele obținute (crono
metru și ruletă) și de auxi
liarele regulamentare. în care 
anemometrul joacă un țol ho- 
tărîtor în a stabili pragul per
formantelor valabile (sub 2 
.țn/sec vînt din. spate).

Tn această dispută, de-a lun
gul deceniilor au fost nenu
mărate performanțe care ar 
fi fost recorduri mondiale (și 
încă ce recorduri 1), dar care 
nu au putut fi omologate.

Să enumerăm cele mai cele
bre cazuri și rezultate obți
nute însă cu vînt peste limita 
regulamentară i

— în 1910, cînd recordul 
mondial era de 10,8, un atlet 
german. Emil Ketterer, reu
șește o cifră incredibilă : 10,1 
(record mondial realizat în 
1956).

— în 
lergător negru Ralph Metcalfe, 
marele rival al lui Owens rea
lizează un stupefiant 19,8 pe 
200 m (actualul record mon
dial 19,8).

— în 1947, alergătorul Ja
maican Herbert Mc Kenley 
realizează pe o pistă în linie 
dreaptă de 400 m 45,0. Recor
dul mondial era 46,0 iar sub 
45 sec s-a alergat pentru pri
ma oară abia în 1960.

— Ralph Boston (record

personal 8,35 m) sare în 1964 
8,49 m la lungime.

.— La femei, două cazuri 
ies din comun deoarece sînt 
realizări peste actualele culmi 
atletice feminine :

tn 1966, Tatiana Scelca- 
nova — U.R.S.S. sare 6,96 m 
la lungime.

In 1968, Margaret Bailes 
— S.U.A. aleargă 10,8 la 
100 m.

Tn fiecare din cazurile de 
mai sus, vîntul a fost un aju
tător pentru performanță, dar 
potrivnic pentru omologare 
drept record mondial.

N. M

■ Servind 
mingea, 
de volei 
pel sale 
viciu.

bine 
jucătorul 

face echl- 
un... ser-

tlce, cînd flecare 
sportiv sare la ea 
cu... prăjina ?
• Coborîrea este 

proba care poate... 
ridica pe un 
în clasament.

® Scrima 
clnli este... 
punctura.

anul 1932, celebrul a-

• Cu prilejul Centena
rului va fi sărbătorită si 
echipa Midland. din 
Newbold, care a împlinit 
75 de ani de existență. Ea 
a început să-și măsoare 
forțele cu cele 
mite formații 
încă de-acum 
cînd Newbold 
un sătuleț. La Midland 
au jucat toți cei 4 frați 
Webb.

mai renu- 
britanice 

50 de ani, 
era doar

Vasile PENESCU

medi- 
acu-

• Cînd 
fundașii 
pe de fotbal 
tind că o fac în... 
legitimă apărare.

Joacă dur, 
unor echi- 

pre-

schior

a-

Londrei, 
dimineții

era
a

MOHAMED ALT,

• Cele mai scum
pe qravate ,nq se 
văd la Romarta, ci 
...Ia lupte. Una sin
gură îl costă pe 
sportiv victoria.
• La premierele

• Aleargă atît de alpine, singurul su-
• Cum să nu repede pe pistă, in fler poate fi... vîn-

tremure ștacheta la cit, pînă la urmă, tul.
concursurile atle- se întrecu pe sine, V. D. POPA

Ploaia cădea asupra 
Intre două averse ale 
de 6 august 1966, soarele suridea 
galben, apot se ascundea poznaș 
în spatele norilor. în ciuda ce
rului său schimbător, Londra ră- 
mine umil dintre orașele cele 
mai atrăgătoare din lume. Aici 
se poate respira parfum de 
''ventură, de mister, pot fi vă
zute fetele cu cele mai scurte 
rochii din lume, beatnicii cei 
mai murdari, lumea cea mai in
terlopă și legendarul Scotland 
Yard, care o combate.

în apropiere de Leicester Squa- 
. re, domnea în această dimineață 

o agitație neobișnuită. înaintea 
cinematografului Odeon, poliția 
călare îndruma mulțimea, iar 
alțî polițiști verificau cu aten
ție intrările. Personajul care o- 
prlse circulația vehiculelor și-i 
făcea pe a genți să zbiere 
CASSIUS CLAY sau, pentru 
nu-l sunăra,
Clay fiind, susține el, numele ce 
i s-a dat în timpul sclaviei. Pen
tru două milioane de franci, mai 
mult decit primește Brigitte Bar
dot pentru turnarea unui film, 
Clay venise să snopească în bă
taie un om alb. Minunile boxu
lui. Pe ring, campionul posedă 
această putere, în timp ce, dacă 
ar fl îndrăznit, să ridice mina 
asupra unui alb, pe o stradă din 
Neu: York, într-un restaurant 
din Los Angeles, sau în indife
rent ce colț din Chicago, ar fi 
fost imediat arestat și poate 
chiar lovit cu matracele de cau
ciuc. Pentru o seară, acest mi
nunat atlet își rupea lanțurile. 
Care alt sport îi putea oferi o 
satisfacție asemănătoare ?

...în Franța, cîntarul boxeri
lor nu este decit o formalitate, 
în Anglia este adeseori o cere
monie. Pe scena cinematografu
lui, luminile dănțuiau pe pielea 
sa de bronz strălucitor. Mal des
chis la culoare ca Ray Robinson 
Clay n-are însă aceeași finețe a. 
trăsăturilor, cu figura sa de lună

plină și cu nasul ușor turtit. Dar 
el are o altă frumusețe : privi
rea sa ironică, superbul său 
corp. Foarte înalt (1,88 m), el pri
vește oamenii și lucrurile cu 
oarecare condescendență 
rea 95 kg, adică 4 kg mai 
decît adversarul său din 
zi, Brian London. Acesta 
deja crampe, din cauza 
îi întinse lui Clay o mînă 
le. o mînă pe care acesta 
făcu că nu o vede. După orice 
meci. Aii este plin de farmec; 
de amabilități. înainte însă, nu-i 
sînt agreabile familiarismele, in
timitățile. Gestul său făcu să se 
ridice un vuiet de proteste în 
sală. în chiloți albaștri deschiși; 
cu o singură privire, Clay im- 
blinzi publicul.

Un an mal tîrziu, aceiași ochi 
de catifea închisă sfidau niște 
domni foarte gravi, foarte severi 
și foarte sinceri, care îi trîntiră 
cinci ani de închisoare. El nu 
clipi nici cînd âlțî domni, la fel 
de gravi, de severi șu poate, la 
fel de sinceri, îi ridicară cu dezin
voltură titlul de campion.

Clay a ținut capul sus, chiar 
cînd toată America în furie îi 
arunca disprețul în față.

— Mi-ați luat totul, zise el 
acuzatorilor săi. Totul. în afară 
de onoare. Dar ce importanță r^re 
totul față de faptul că eu cred 
în justețea cauzei pe care o apăr? 
Nu sînt un copil al urii. N-am 
sufletul negru, cum se pare că 
vă imaginați. Pentru ce m-aș 
lupta, însă, pentru un drapel 
ale cărui stele nu strălucesc 
pentru 22 000 000 de negri ame
ricani ?

Cîntd- 
mult 
acea 
avea 

■fricii, 
moa

șe

CURSE DE TRAP CU SCHIURI:
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SKY-JORING

1 ✓

GHEORGHE TASALA, 
Narcis Coman. actualul 
al stelei, a debutat _ în

tițională ? El mat apare. totuși, 
din cînd în cînd, pe gheață, ca 
arbitru.

Sky-jorîng este denu
mirea unei ramuri spor 
tive, care se practică 
în cîteva stațiuni mon
tane 
pene, 
curse ... . .
duși de schiori, în loa 
de driveri. Evident, în 
asemenea probe se cere 
sportivului un înalt 
grad de îndemînare, o 
perfectă stăpînire a e- 
chilibrului.

A existat un poli
sportiv român cu re
zultate excelente în a- 
cest sport: un loc doi 
și trei, în cele două 
curse la care a parti-

din țările euro* 
Este vorba de 
de trăpași con-

Moritz. Este 
polisportivul 

colonel pen- 
Petre Pețro-

cipat la St. 
vorba de 
— astăzi 
sionar — 
viei.

Un mic amănunt: 
Petre Petrovici a fost 
campion național de 
schi în anii 1930. 1931, 
1932 și 1945 și totodată 
un 
cai 
sa 
la 
ceișare ale acestei ra
muri sportive, (n.d.)

pasionat crescător de 
trăpași. Participarea 
temerară avea, deci, 
bază elementele ne-

CI ișeul al ăturat repr-e- 
zintă aspecte dintr-o 
cursă desfășurată la 
St. Moritz în 1928.

z‘<- i‘e >*<.
Z.x

lată-l pe Clay, instalat într-o mașină Ford 
cumpărat‘0 pentru fetița sa,

de
Maryum, care
3 ani

1901, pe 
împlinește

care a 
vî.rsla

...Tn frumoasa sală Earl’s Court, 
nu erau dectt 12 000 spectatori, 
deși ea putea cuprinde încă o 
treime Dar. pentru că londo
nezii nu credeau în șansele c- 
mulul lor. organizatorul Jack So
lomons și asociatul său pierdură, 
în acea seară, circa 30 000 lire 
sterline. Surîzind, cu floarea la

butonieră, 
nanciare, 
consolarea 
Sinatra șl 
Eastman. doi din cei 
cuceriseră campionatul 
de fotbal, pe Georges Carpentier 
șl Jean Paul Belmondo care, ve- 
niți special, de la Paris, se așe
zaseră lîngă enigmatica Ursula 
Andress.

George Raft, fostul actor de la 
Bollywood, care conduce un 
club londonez, comenta meciul 
pentru o societate particulară de 
televiziune. Aproape că n-a vor
bit, căci

în ciuda loviturii fl- 
Jack Solomons avu 
să primească pe Frank 
soția sa, pe Cohen și 

ill“ care 
mondial

— Dacă ați 
la Casa Albă, 
ședintelui ?

— Mi-am și

lua masa vreodată 
ce-ați spune vra-

pregătit 
necesare. Procurați ■ml 
și vă asigur 
exclusivitatea 
rii ! î

Cînd zorile 
cau deasupra 
băiat era deja 
Chicago.

hainele 
invitația 

cd vă voi rezerva 
asupra convorbi-

lăptoase se
Londrei 

în zbor

rldi- 
straniul 

spre

UN GRUP DE CITITORI 
ROȘIORI. Joe Frazier, actualul 
campion mondial de box la toa
te categoriile, și Cassius Clay, 
șalangerul său, nu s-au mai în- 
tîlnit niciodată. Facem și preci
zarea pe care ne-o cereți : „nici 
în meciuri oficiale, nici în me
ciuri amicale" (dacă la box poate 
fi vorba de mfeciuri... amicale 1).

I. PETRE. BUCUREȘTI. „E»1 
susțin cu tărie c-ă în meciul cu 
Spania, disputat la București și 
încheiat cu scorul de 3—1 pentru 
noi. golul spaniolilor a fost 
înscris dr, GENTO. Un coleg spu
ne că l-ar fi marcat un anume 
Veloso, care nici n-a jucat in a- 
cest meci Și am ajuns și la un 
pariu, deși ou, inițial, m-am o- 
pus, considerînd că nu e frumos 
să faci pariu cînd ești absolut 
sigur de ceva“. Este adevărat. Dar 
parcă e și mai nerecomandabil să 
te lansezi în pariuri, 
ș perspectiva de a-1 
Golul cu pricina 
de.. VELOSO. * 
ce minut : 65 
pentru noi).

STELA M., 
recomandați „o aprigă admiratoa
re a sportului cu pucul și cro- 
sa”. Chiar...' aprigă ? Și. nu știți 
că Iosub Iordan de la I.P.G.G. 
s-a retras din activitatea compe-

TNEU. 
portar 

_ ____ _. ... divizia
A, în poarta echipei U.T.A. De 
aici, el a trecut la F. C. Argeș 
(Dinamo Pitești, cum se numea 
atunci această formație), 
care au urmat zilele de 
dar șl decadentă, de la I 
București. Să sperăm că 
balul va putea regăsi in el pe 
atît de înzestratul portar de a- 
cum 2—3 ani...

după 
glorie 

Dinamo 
i fot-

cind există 
pierde 1 

a fost marcat
Să vă spun și tn (la ■ - - -scorul de 3—0

BUCUREȘTI. VA

VA- 
t re- 

ri-am 
___ _______ _____ a for

mula p®. care o folosiți, adresîn- 
du-vă modestului poștaș ce sint: 
„dragă Neluțule*. Din 
dragă Petrișor. nu sint în 
sură să te ajut prea mult, 
pot da (dv. și altora) 
un singur răspuns : cine 
să devină membru susținător 
clubului 
adreseze 
tiv. Eu. 
adresa : 
fan cel 
Poate că 
așteptat. Poate...

PETRE PETRE. COMUNA 
LEA NUCARILOR. Deși am 
cut de vîrsta răst țului. 
putut rămîne Insensibil

păcate, 
mă- 

Nu 
decit 
vrea 

al 
Dlna.no. trebuie să se 
direct clubului respec- 
cel mult, vă pot da 
București, șoseaua ște- 
Mare nr. 9, șectorul 2 

veți primi răspunsul

MARIA DEm^AN. SÎNTANA. 
„Dacă nu-mi răspundeți, am să 
vă scriu atîtea scrisori, piuă 
cînd îmi veți 
oricum, n-am 
De fapt, este 
simplu dintre 
trenorului de 
Pope^cu-Colibași, îi puteți 
pe adres8 : Erașov. str. Dr. Pe
tru Groza nr. 24.

scrisori, 
răspunde". Deci, 
nici o scăpare ! 
vorbș de cel mai 
răspunsuri : an-

handhal Dumitru 
scrie

RICHTER WERNER, TIMIȘOA
RA. Tn finala campionatului mon
dial de fotbal din 1954, 
chips R 
vins pe ' 
n-a f -o 
ră de la

cînd e- 
F. a Germaniei a în- 

:-.a a Ungariei cu 3—2. 
acordată nici o iovj»u- 
11 metri.

S. GIURGIU. BUCUREȘTI. A- 
veți rin ia caracterizări reușite : 

Antrenor ■= voiajor cu mus 
trări. in Ier de mosh* 
Extrema «= jucătorul care a- 
leargă de multe on pentru 
gloria altuia.

E.P., BUCUREȘTI. Dintre re
flecțiile trimise sub titlul „Sportivi 
români peste hotare", am reținut 
pe aceea care se referă la te
nis : „învingîndu-1 pe Arthur 
Ashe șl cîștigînd astfel turneul 
de la Richmond, Ilie Năstase i-a 
pus pe gînduri pe americani. Iată 
ce-au spus ei : „Avem un mare 
tenisman în persoana lui ASHE. 
dar românii au unul și 
mare : NAST -ASHE".

mai

nușa dragomir. 
REȘTI. „Sînt președinta 
a IV-a din școala mea și 
echipa de fotbal Rapid, 
tizîndu 1 In special pe i 
ei, RAducanu Am toate interviu
rile, dialogurile și CALICATUH1- 
LE lui, dar imi lipsește interviul 
„Răducanu iubește fotbalul, pu
blicul și adversarii". Nu știu dacă 
ați găsit cel mat fericit moment 
pentru a vă exprima dragostea 
dv. pentru Rapid I Oricum, nu

BUCU- 
clasei 

i țin cu 
si npa

per! arul

avem numere vechi ale ziarului. 
Și dacă am avea, tot nu le-am 
da unei pr-..edlnte de clasă, 
care scrie, calicavuri, în loc de 
caricaturi. Sint prea aspru ? Poa
te că într-o zi îmi veți mulțumi.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 1) 
Am primit, in aceste zile, 
puțin 20 de catrene legate 
victoriile lui Năstase. de 
variații pe aceeași temă, a 
chetelor. Epigrama dv. este 
devărat. ne oferă o altă imagine, 
dar ne-am gîndil că e mai bine 
să vadă lumina tiparului 
4 rînduri care v-au fost 
rate de știrea că Pele a 
amenințai cu răpirea :

cel 
de 

fapt 
ra- 
a-

cele 
înspi- 

fost

vV

S.‘z
v

\*z 

%‘z

Celebrul Înaintaș, 
Sesizînd amenințarea, 
S-a reprofilat fundaș, 
Intărlndu-șl... apărarea !

llustrajii : N. C'.AUDIU

-‘c

‘f*

acest simulacru de 
campionat n-a durat decît... 7 
minute și 21 de secunde, sfîr- 
șindu-se la mijlocul celei de a 
treia reprize, exact în clipa cînd 
Clay a dorit-o.

Jean Paul Belmondo, care plă
tise 21 lire pentru loc, era totuși 
mulțumit și entuziast :

— Nu regret nici timpul, nici 
banii, preciza el. Pentru mine. 
Clay este un specimen unic El 
reînvie boxul șî, pentru a-l ve
dea. aș fl mers chiar șt în Ho
nolulu. Dumnezeu l-a făcut ne
gru pe acest om. pentru a-l pe
depsi că este atît de frumos ? 
Este un munte de armonie, de 
mișcări suple. unduioase Are 
un joc de picioare uluitor și o 
viteză de execuție stupefiantă".

...O oră mai tîrziu. Clay lua 
masa într-un restaurant din So
ho. împreună cu fratele lui. cu 
Dundee, cu Mohammed Herbert 
șl cu cîțlva oameni de culoare, 
în fața lui se află un pahar cu 
apă. începe atacul concentric 
al ziariștilor, cu o ploaie de în
trebări. unele competente, altei*» 
absurde.

— Spune-mt. Clay... începu un 
ziarist britanic

— Ziceți-mi Mohamed, vă rog, 
— îl întrerupse Cassius Clay.- 
puțin nervos. Cînd mă numeam 
Marcellus Cassius Clay, căutam 
în zadar lumina.

— Fie. Mohamed Alt. London 
a fost cel mai slab adversar al 
tău ?

— Nu lovesc niciodată un om 
slab.

— Dă-mi voie atunci să te în
treb care este mai bun : Henry 
Coonor sau Brian London ?

— Fu sînt cel mai bun ! !
— Ce credeți de Jack Demp

sey ’ întrebă un altul...
— Cred că în restaurantul său 

din New York se mănîncă sand
viciuri foarte bune ! ! !

— Credeți că Rocky Marciano 
v-ar fi bătut ’

— M-ar fi zdr^hif. Dctr n-aveam 
decît 12 ani cind el a fost cam
pion ! ! I

...Puțin cam fanfaron de 
lui, într-o periohdA vorbea 
mult, dar americanii nu-i 
ră nici tăcerile, tratîndu-1 
cest caz, drept extremist.

în plus, primul său 
tra lui Sony Liston, 
pocăit, lăsa să planeze 
asupra onestității cu care 
și-a apărat șansa.

— ,p luptă trucată ! _ 
Clay. Asta-i tot ce v-ați 
imagina ?

Clay se revoltă șl ține 
întregii țări.

— Voi albii strigă ... .
socotiți ca pe sclavii voștri. Pen
tru voi, America, este albă. Mos 
Crăciun alb și Albă ca zăpada 
la fel. Negrii au, totuși, și ei va
lorile lor spirituale, cu muzi
cienii. compozitorii, pictorii și 
gînditorii lot ignorați de voi. 
Dumnezeu este alb și diavolul 
negru. O concepție oirecum. sim
plistă nu ? Ce ați face, spune- 
ți-mi. dacă ĂTLETH NEGRI AR 
REFUZA SA POARTE CULORILE 
S.U.A LA JOCURILE OLIMPI
CE ?

— Mi-a rămas destulă 
strigă el, ca. să trăiesc ____
100 de ani șt ca să cresc 10 co
pii Zece copii negri, sănătoși și 
vînjoși, 10 negri în plus care să 
vă facă zile fripte.

în fine, faptul de a I se lua 
pe nedrept titlul i-a strecurat în 
suflet o doză suplimentară de 
otravă. El s-a ridicat împotriva 
unei lumi pe care o judecă dreot 
Inumană.

— în această, țară care-si zice, 
democratică, protestează el, nu știu 
dacă veți îndrăzni să ' ‘ ’ ’’ ’ 
găti tn închisoare. Dacă 
pileați mi legea voastră, 
o bucată de pîine, o 
de apă. trei metri cubț 
pe zi și zece metri pătrați pen
tru exercițiile mele fizice. Dună 
aceea. adu.ceti-mi pe noul vostru 
campion al lumii la categoria 
grea șl vă asigur că el ra fi 
acela cu picioarele de plumb >

felul 
prea 

ieița- 
tn a-

meci con- 
ocnașul 
dubiul 
acesta

zbiera 
vutut

piept

el. voi ne

avere, 
pînă la

m,1 hă- 
vreți, a-
Da ti-mi 
bărci a că 

de aer 
pătrați pen- 
tizice. Dună

(Traducere nrescurt.ua din 
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fără a-

lăsat

scris că 
echipă 

joc de 
creează 

însă

este o 
bun 
își

Cercul olimpic al liceului 
și Jocurile de la Sapporo

’ Duminica trecută, la ora 
somnului dulce, cînd colegii 
lor se pregăteau de plăcerile 
zilei libere, un grup de elevi 
ai liceului N. Bălcescu din 
Capitală s-au întrunit, intr-o 
sală de festivități, la cel de 
al doilea simpozion organi
zat de Cercul olimpic al li
ceului, sub semnul Anului 

•internațional al educației, cu 
tema „Sport și educație". Ci
tatul din „Oda sportului" a- 
parțînînd lui Coubertin, mon
tat pe catifea, patrona demn 
acest colocviu școlăresc.

Am ascultat zece dizertații 
de o surprinzătoare rigoare 
științifică și acuratețe stilis
tică, lucrări care nu s-au 
mulțumit să redea realități 
teoretice, ci au angajat con
comitent concepțiile autorilor. 
Vorbind de fair-play, evocînd 
figura lui Coubertin, studiind 
prospectiva sportului, de
scriind virtuțile educative ale 
sportului sau creionînd poe
tic conturul umanismului 
sportiv, autorii nu au săvîrșit 
o obligație școlărească, ci 
și-au captat colegii cu forța 
de convingere a idealurilor 
olimpice. Din dizertațiile as-

cultate se degajă o anumită 
ingenuitate, un optimism ro
bust, o remarcabilă lipsă de 
morbiditate — trăsături ce 
caracterizează și onorează 
cercul olimpic inspirat de 
prof. Constantin Tudose și 
aflat sub președinția elevului 
Mircea Răileanu. Num avea 
conștiința împăcată dacă 
n-am cita numele merituoși
lor autori: Gabriela-Doina 

Bâscă, Carmen Stănoiu, An- 
gelo Alexandrescu, Cristian 
Dragomirescu, Gabriel Firoiu, 
Florin. Grigor eseu, Horațiu 
Grivei, Ștefan Lazăr, Radu 
Mihăilescu, Dan Teodorescu.

Filmul sportiv educativ 
francez pe care l-au urmărit 
in încheierea simpozionului 
a completat fericit o dimi* 
neață fructuoasă pe care a 
ținut s-o elogieze și direc
toarea liceului, prof. Cosma. 
Dar Cercul olimpic nu a în
cetat să ne surprindă. în ho
lul mare al liceului membrii 
cercului au organizat o su
gestivă expoziție consacrată 
Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Sapporo, inaugurată 
tocmai în ziua începerii săp
tămânii preolimpice. Opțiunea 
pentru olimpiada japoneză nu

este întîmplătoare: liceul N. 
Bălcescu figurează printre li
ceele - asociate, relațiile sale 
fiind statornicite cu o școa
lă japoneză similară.

Pentru activitatea sa plină 
de promisiuni, Cercul olimpic 
al liceului N. Bălcescu me
rită sincere felicitări. (V. B.).

MARELE SIMULTAN
(Urmare din pag. f)

dintre pasul Șetrefu și iz
voarele Mureșului.

de— Dar ați parcurs 
multe ori Carpații meridio
nali care au masivi cu al
titudini mai mari...

— E-adevărat, dar nu atît 
altitudinea ne-a împiedicat 
în realizarea turei de iarnă 
cît starea vremii. în Carpa- 
ții orientali am întîlnit, de 
fiecare dată, un timp foarte 
capricios, frig foarte puter
nic și cum, la acești factori 
climatici, se suprapune ab
sența cabanelor de altitudi
ne și a marcajelor, este ex
trem de greu să te menții 
linia de creastă-

pe

Și 
cu

— Înseamnă, deci, că 
în acest simultan 
toate că distanțele ce re
vin fiecărei echipe sînt 
mult mai mici — parcurge
rea Carpaților orientali va 
pune probleme alpiniștilor.

— Fără îndoială. Pentru că 
ar fi greșit să se creadă că 
iarna aceasta este și pe cres
tele munților tot atît de blin
da ca în orașe și în zonele 
de șes. Există într-adevăr, 
ceva mai puțină zăpadă în

4

niersem,
ATLETISM : ora 9,30, 

sala „23 August", campio
natele republicane de sa
lă (seniori) ; ora 10, stadio
nul Tineretului, crosul 
„Cupa 16 Februarie1*.

FOTBAL : Teren Progre
sul, str. Dr. Staicovici, ora 
10 : Progresul — Universi
tatea Craiova. Teren Ciu
lești, ora 9.15 ; Rapid (ti- 
neret-rezerve) — C.F ,R. 
Pașcani (div. B), ora 
11,15 : Sportul studențesc 
— F. C. Argeș. Teren (II) 
Dinamo, ora 9.Î5 : Dinamo 
(juniori)(juniori) — Automatica, 
ora 11,15 : Dinamo (tineret- 
rezerve) — Dunărea Giur
giu (div. B). Teren Ghen- 
cea, ora 11 i Steaua (tine
ret) — Ș. N. Oltenița (div. 
B).

POPICE : Arena Voința, 
de la ora 8 : Voința Bucu
rești — Rafinăria Telea- 
jen : Arena Gloria, de la 
ora 8 ; Gloria București 
Voința Tg. Mureș, partide 
din campionatul masculin, 
divizia A.

RUGBY : Teren Ghen- 
cea, ora 10 : Steaua Gri- 
vița Roșie ; ora 11,15 : Ra
pid _ Vulcan ; ora 12,15 : 
Constructorul — Ș. N. Ol
tenița ; teren Aeronautica, 
ora 10 : Aeronautica — Lo
tul c’e juniori.

VOLEI : Sala Giuiești, 
dc la ora 9 ; I.E.F.S._ -- 
Universitatea Craiova, Ra
pid _ c.P.B. (f. A), Rapid 
— Lie. 3 Tîrgoviște (f- P 
sala Dinamo, de Ia ora 10 : 
Dinamo — Ș‘- SP-
Dinamo — Lie. M. Basa- 
rab Viitorul — Steaua (_m. 
j.) Sala Palatului pionie
rilor, de la ora 16 : Șc. sp. 
t Lie. Gh. Lazăr. Cu
tezătorii — Șe. sp. 3, Con
structorul — Viitorul (f. L).

HALTERE ; Sala Rapid, 
' ora 9.30 ; „Cupa 16 Fe

bruarie".

unele porțiuni, dar frigul in
tens, ceața, vînturile puter
nice sînt prezente cam peste 
tot, așa cum este încă pre
zent riscul unor ninsori care, 
pe crestele munților, au, de 
obicei, alte proporții.

— Existâ, totuși, zone 
care au un grad de difi
cultate mai accentuat ?

— Prin problemele de o- 
rientare pe care le ridică, 
Consider că sînt 
cile zonele dintre 
tușului și Valea 
masivul Retezat (între Buba 
și Herculane) — aici fiind 
și 0 vreme foarte capricioa
să, bogată în intemperii, în 
această epocă a anului; în- 
tr-o măsură oarecare și al- 
piniștii de la Guban — Ti
mișoara vor întîmpina difi
cultăți în Căliman, iar cei 
de la Unirea — Dej vor în
frunta rigorile iernii în mun
ții Rodnei.

In ceea ce privește difi
cultățile de ordin tehnic, 
Făgărașul va pune proble
me în special echipajelor ce 
■urmează să străbată zona 
dintre Valea Sîmbetii și Su
rul. De aceea, au și fost de
semnate aici două formații 
de alpiniști cu bogată expe
riență : Dinamo Brașov și 
Sănătatea București. Ambele 
au și parcurs, foarte recent 
„Meridionalii" așa că sînt la 
curent cu ceea ce le oferă 
această iarnă pe crestele Fă
gărașului.

foarte difi- 
Valea Tro- 

Buzăului,

terenul gazonat și pe pista 
de tartan ale Stadionului Ka- 
raiskakis s-au făcut sprinturi 
și s-au exersat trasul la poar
tă cu adversari activi — in
dividual sau pe cupluri —, 
combinații în 3 jucători etc- 
De asemenea, s-a lucrat cu 
fiecare jucător pentru postul 
său specific, precum și pe 
compartimente. După al 5-lea 
antrenament s-a repetat—pen
tru a treia oară în acest an
— testul Cooper. Toți jucă
torii, cu excepția lui Ada- 
mache — care, după părerea 
mea, nu are absolută nevoie 
să treacă peste baremul său
— l-au realizat, iar unii l-au 
depășit cu mult. Vă dau un 
singur exemplu : Balint, pen
tru a doua oară, a alergat 
3 800 m în 12 minute. Cele 
patru jocuri amicale le-am 
folosit pentru omogenizarea 
formației. Adversarii pe care 
i-am întîlnit au! avut o re

marcabilă pregătire fizică, 
joacă bine Ia mijlocul tere
nului, însă nu prea trag. la 
poartă ; iar atunci cînd îna
intașii se încumetă să șuteze, 
baloanele sînt expediate, în 
majoritatea cazurilor, 
dresă

— Ce impresie a 
echipa ’
— Ziarele elene au 

Steagul roșu 
tehnică, cu un 
ansamblu, care 
multe situații de gol, 
cea mai mare parte dintre 
ele le ratează cu prea multă 
ușurință. Recordmân al rs 
țărilor a fost Florescu.

— Toți jucătorii sînt 
în plenitudinea forțelor? 
— Aproape toți. Gyorfi,

care după 6 antrenamente a 
făcut o întindere musculară la 
.piciorul drept, apoi s-a re
făcut spre sfîrșitul turneului, 
însă nu l-am mai folosit in 
meciuri pentru a nu recidi
va întinderea. Tn ultima par
tidă, Ghergheli a fost lovit 
ușor la gleznă și-i sînt nece
sare 3—4 zile de refacere.

— S-a conturat „ll"-le?
— Tn general, mă bazez 

pe formația care a jucat în 
toamnă, dar cu contez pe 
toți cei 16 jucători care au 
făcut deplasarea in Grecia. 
De asemenea* în vederile 
mele și ale colegului meu, N, 
Proca, mai sînt cîteva ele
mente din lotul nostru de 
tineret 1 Anglielini, Alba, O- 
rovitz, Anghed și Șerbănoiu.

Azi, evoluează in Capitală
TREI ECHIPE 

DE DIVIZIA A 
Șl PATRU DE B

Inițiative

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚEA LECȚIEI DE ANTRENAMENT

ECHIPELE DE TINERET ALE ROMÂNIEI SI

CEHOSLOVACIEI, LA EGALITATE DUPĂ PRIMA ZI

în meciul secunzilor scorul este 3 0 in favoarea gazdelor

HUNEDOARA, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — Perioada 
de pregătire care a fost efectuată 
în ultimul timp de tinerii noștri 
tenismeni s-a dovedit a fi deo
sebit de fructuoasă. Nu cu mul
tă vreme în urmă cvartetul Hă- 
rădău — Marcu — Sotiriu — 
Neacșu se impunea, fără drept 
de apel, în fața reprezentative
lor de tineret ale Ungariei. De 
atunci, ei au rămas la Hunedoa
ra antrenîndu-se, în continuare, 
sub îndrumarea unui antrenor 
reputat, Ion Racoviță. Seriozita
tea cu care au muncit la antre-

DE IARNĂ
și bărbătesc omagiu adresat 
Partidului în preajma sărbă
toririi semicentenarului, ca 
și din punct de vedere al 
propagandei pentru acest 
sport. Eu sper că îl vom ve
dea efectele pozitive mai ales 
că, după terminarea simul
tanului, intenționăm că orga
nizăm la București, sub aus
piciile clubului „Terra 2 000“, 
un simpozion și 0 expoziție 
de fotografii realizate cu a- 
cest prilej.

namente, îmbinată cu talentul 
indiscutabil al fiecăruia își arată 
tot mai mult roadele. După pri
ma zi de întreceri în întîlnirea 
amicală internațională cu forma
țiile de tineret ale Cehoslovaciei, 
rezultatul este de 1—1 (echipa I) 
și 3—0 pentru România (echipa 
a Ii-a).

Prima garnitură a României 
este formată din Traian Marcu 
și Dumitru Hărădău, titulari ai 
lotului pentru „Cupa Galea“, iar 
cea similară a Cehoslovaciei are 
în componență pe Jan Plsecky 
și Tomar Vrba. în meciul inau
gural al celor două formații. 
Marcu a dispus ușor de Vrba 
(6—4, 6—4), printr-un joc în care 
a demonstrat însușiri ce-1 situea
ză, fără discuție, în fruntea ge
nerației sale (serviciu puternic, 
siguranță în smeci și volâ). Hă
rădău — deși în progres evident 
față de evoluțiile sale anterioare 
— nu a reușit să găsească anti
dotul cel mai potrivit pentru a 
anihila atacurile lansate de Pi
secky, încă de la primele schim
buri de mingi. El a trebuit să 
cedeze (3—6, 3—6) în fața acestui 
rutinat jucător (numărul 1 al 
Cehoslovaciei pentru „Cupa Ga
lea0 și al 6-lea în clasamentul 
de seniori al țării sale. întocmit 
anul trecut). Rezultatele întîlni- 
rilor din cadrul echipei a Il-a : 
Sotiriu (R)—-Bedan (C) 7—6, 7—6, 
Neacșu (R)— Simbera (C) 6—4,
6—2, Neacșu, Sotiriu — Bedan, 
Simbera 6—1. 6—4.

Duminică au loc ultimele par
tide.

Ion GAVRILESCU

metodic al 
Arad contribuie la 

moderne 
antre-

Iubitorii fotbalului din Ca
pitală pot urmări azi -ț 
alegere, desigur ~ meciuri de 
verificare deosebit de intere
sante, în care vor evolua na 
mai puțin de trei formații de 
Divizia A și patru de B.

Dar iată programul : pe sta
dionul din str. Dr Staicov oț 
(ora 10), PROGRESUL întîl- 
nește pe UNIVERSITATEA 
CRAIOVA. In Ciulești (wa 
11,15), SPORTUL STUDEN
ȚESC joacă din t nou cu o 
echipă de divizia A, de data 
aceasta cu F. C. ARGEȘ. în 
deschidere, de la ora 9,io, 
Rapid-tineret — p^~
câni (div. B). Pe stadionul Di
namo, în cadrul unui cuplaj, 
se în tîlnesc Dinamo-J union-- 
Automatica și Dinamo-țmeret 
— Dunărea Giurgiu (div. B). 
Acest meci începe la ora 11,15. 
în sfîrșit, pe stadionul Ghen- 
cea, de Ia ora H. Steaua-tine- 
ret primește vizita echipei de 
divizia B, S. N. Oltenița.

de

în 
în

cadrul 
planul 
a fost 
antre-

Cabinetul 
C.J.E.F.S. 
generalizarea unor 
și eficiente metode 
nament.

în sala de sport, 
temelor cuprinse
Cabinetului metodic, 
prezentată o lecție de 
nament sportiv, cuprinzînd 4 
sisteme de antrenament în 
„circuit". Lecția a fost con
dusă de către antrenorul Dan 
Alexandru de la centrul de 
copii și juniori U.T.A., iar 
prezentarea teoretică și expli
cațiile din timpul desfășurării 
let-ției alt fost date de către 
prof. Erneszt Vadasz, preșe
dintele Cabinetului metodic.

in timpul desfășurării lec
ției, medicul sportiv a efec
tuat cîteva teste pe anumiți 
subiecți, dînd totodată expli
cațiile necesare,

La această: acțiune au fost 
invitați toți factorii cu sarcini 
în activitatea sportivă și an
trenorii. Acțiunea s-a bucurat 
de Un frumos succes și va 
fi continuată. Tema care va 
fi prezentată în luna 
toare este i „Dinamica 
lui în cadrul ciclului 
trenament".

F.C. ARGEȘ PLEACA 
ÎN R.D. GERMANĂ

urmă- 
efortu- 
de an-

Prof. SILVIU BARBU
metodist

Spre sfîrșitul lunii februa
rie, echipa F.C. Argeș va sus
ține un scurt turneu, de două 
jocuri, în R- D. Germană. Pri
ma partidă va avea loc vi
neri 26 februarie, la Halle, 
unde fotbaliștii pîteșteni vor 
evolua în compania formației 
locale Chemie.

Două zile mai tîrziu, F. G. 
Argeș va întîlni, la Jena, echi
pa Motor, din prima divizie.

Seria meciurilor de pregătire continuă. Aii, in Cap-tală și in pro
vincie, echipele iși verifică acumulările realizate pină in prezent. Așa 
au procedat și feroviarii clujeni. Fotoreporterul CALIN CRETU, din 
Cluj, ne-a trimis această fotografie, realizată la meciul C.F.R. (jucăto
rii in tricouri cu dungi) — C.S.M. Sibiu, încheiat, după cum se știe, la 
scorul de 4—1 pentru divizionara A.

ADUNĂRI ÎN CLUBURILE SPORTIVE

SPORT M BACAU-CU Șl TARA FOTBAl
® 77 titluri de campioni naționali ® 20 de sportivi in loturile 
republicane :9 Medalii de bronz la campion ațele europene 
de juniori Un număr dublu de juniori față de 7966 • Birourile

de secții trebuie să devină
Titulatura pe care a adoptat-o 

în toamna trecută clubul spor
tiv din Bacău exprimă mal 
limpede caracterul polivalent al 
activității sale. Fără îndoială, 
așa cum se intîmplă în general^ 
fotbalul continuă să dețină și lâ 
Sport Club Bacău ponderea cea 
mai mare, bucurindu-se de o 
evidentă prioritate în sfera de 
interes și în preocupările tutu
ror factorilor care au. intr-un 
fel sau altul, contingență cu 
acest club.

De altfel șl la recenta confe- 
activului bază al

tat șl asupra necesității obține- ■ - —, . a primelor
N-a fost — 
uitării nici 
de tineret-

rii la primăvară 
puncte în deplasare, 
bineînțeles — dată 
performanța echipei 
rezerve, care a cîștigat pe merit 
precedenta ediție a campionatu
lui respectiv.

Dar, ceea ce ni s-a relevat ca 
o notă pozitivă a lucrărilor con
ferinței clubului a fost consta
tarea că — dîndu-se fotbalului 
ce-i al lui — celelalte ramuri 
de sport practicate în cadrul 
acestei unităti de performanță 

generat, la rindul

active !

— Credeți că «cest 
multan se va solda și 
un aflux de tineri spre 
pinism ?

— Acțiunea este foarte im
portantă. Și din punct de 
vedere al semnificației pe 
care i-au atribuit-o inițiato
rii, făcînd din ea un amplu

CONCURSUL DE VtRIEICARt

Concursul de verificare a 
fruntașelor șahului a progra
mat al doilea tur. De data a- 
ceasta Echipa B (condusă de 
Alexandra Nicolau) a avut 
albele în toate partidele. Dar 
iată că situația din prima 
rundă s-a repetat, Formația 
A (avînd-o drept lideră pe 
Elisabeta Polihroniade) a ju
cat foarte energic împotriva 
avantajului primei mutau, 
reușind să refacă avantajul 
de 2 puncte deținut de 'in
versare.

Nicolau a cîștigat repede la 
Petri, apoi Pogorevici a re- 
âus din handicap învingînd-o 
pe Zsigmond. Gogâlea cu Pc- 
Iihronlade și Solomonovici 
cu Bogdan au terminat la 
egalitate. Rezultatul final al 
acestui tur s-a decis în par
tidele Simu — Teodorescu și 
Răducanu — Chiș. Fosta cam
pioană națională, Teodorescu 
a cîștigat un pion în des
chidere, realizîndu-și avanta
jul după întrerupere, la mu
tarea 71, într-un final greu 
de turnuri. Chiș și-a concre
tizat presiunea pozițională 
într-un atac victorios de mat.

Astfel, după 2 tururi, sco
rul este egal : ECHIPA A 
(Polihroniade, Teodorescu, 
Pogorevici, Chiș, Bogdan, Pe
tri) — ECHIPA B (Nicolau, 
Gogâlea, Simu, Răducanu 
Zsigmond, Solomonovici) 6—6.

Felicia Dornea. campioană republicană de junioare pe anul 
1970, este cu siguranță cel mai bun produs al gimnasticii bă

căuane
clubului băcăuan subiectul prin
cipal l-a constituit — inevita
bil — fotbalul. Dezbaterile care 
au avut loc cu acest prilej au 
gravitat îndeosebi asupra diferi
telor , ’ ’
primei echipe. A fost din 
remarcată — cum 
într-un asemenea 
bilanț al activității 
ani ■ 
turul
a tîrgurilor1, 
camdată, 
sul 
noastră, 
du-se la justa valoare i 
întreruptă a succeselor 
pe propriul teren în 
tualului campionat —

aspecte legate de situația 
nou 

era firesc 
moment de 

„ _______... din ultimii
performanța calificării în 

patru al Cupei europene 
care rămîne, 

singulară în 
fotbalul de club 

după cum —

deo- 
palmare- 
din țara 
apreciin- 

seria nc- 
echipei 

turul ac- 
s-a insis-

bateri vii, interesante și fruc
tuoase. Darea de seamă prezen
tată de către tovarășul Aurel 
Ilie Calimanclric, președintele de 
onoare al clubului, care a dat 
tonul în acest sens, cit și dis
cuțiile ce i-au urmat au oferit 
un tablou destul de complet și 
de real al activității secțiilor de 
box. handbal, gimnastică. luote 
și canotaj, cu realizările și 
ficiențele lor.

Cu justifica’ă satisfacție 
vorbit despre cele 11 titluri 
campioni republicani obținute, 
despre clștigarea pentru a patra 
oară consecutiv a „Cupei fede
rației de gimnastică**, despre 
selecționarea unui număr de 20 
sportivi în loturile naționale?

d°

despre comportarea meritorie a 
reprezentanților clubului în ma
rile competiții internaționale la 
care au participat, soldată cu 
două medalii de bronz la cam
pionatele europene de box și 
lupte (juniori), cucerite de Dinu 
Condurat și, respectiv, de Adrian 
Popa, 
distincții 
pe care 
cei mai 
sportivi 
Emerich' 
nasta

Participanții la conferință au 
apreciat că toate secțiile clubu
lui au înregistrat progrese in 
ultima vreme, cele mai evidente 
fiind la lupte (secția nouă în
ființată în 1967, afirmîndu-se 
deosebit de rapid, la gimnastică 
vmunca antrenorilor Marina și 
Mircea Bibire dînd roade foarte 
frumoase) și la handbal (unde 
dificultățile anilor 1968—1969, 
create prin plecarea unor jucă
tori de valoare și a antrenoru
lui Pană au fost depășite, echipa 
băcăuană — aflată actualmente 
sub conducerea tehnică a lui 
Mihai Horobeț — avînd o fru
moasă evoluție în noua ediție a 
campionatului). --------- " ’
aportul i 
Margareta 
bine s-a 
secția de 
ființă în 
perspective 
transformarea 
a iacului de
II intr-o bază 
(tonală.

Din bogatul 
conferinței s-a 
ceea ce poate 
tiv de reală mîndrie 
cei 350 de sportivi legitimați ai 
clubului peste 250 sînt juniori, 
cifră care reprezintă aproape 
dublul celei din 1966 pentru în
treg orașul Bacău și exprimă o 
politică sănătoasă de 
creștere și promovare 
lor talente.

Lucrările conferinței 
însă. în eyidență și o 
treagă de dificultăți . 
ențe care împiedică încă o as
censiune calitativă și mai rapidă 
a ramurilor de sport existente 
in cadrul clubului. Președintele 
biroului secției de handbal, Sa- 

Nicu (fost ’ jucător al echi- 
băcăuane), arăta, de pildă, 
otul actual de jucători este 

insuficient și neomogen, 
iar disciplina lasă indă de dorit 
chiar și la cei mai valoroși 
component! ai formației. Mai 
mulți vorbitori — printre care 
antrenorul de lupte Mircea Croi
torii și cel de gimnastică 
Bibire au criticat slaba 
cupare sau chiar totala 
vitale a unor birouri de 
în contrast cu situația 
fotbal, unde biroul secției 
componența căruia s-au 
trat personalități dintre cele mai 
proeminente ale orașului 
deosebit de 
îndreptățite 
de asemene^ 
(iilor necorespunzătoare de an
trenament ale luptătorilor și 
boxerilor, precum și a insufi
cientei preocupări pe linia anga
jării și organizării de întîlniri 
internaționale. în cuvîntul său. 
tovarășul loan Pruteanu, vice
președinte al consiliului popu
lar județean, s a referit, printre 
altele. la .nevoia unui sprijin 
mai mare pentru sportul băcă
uan din partea conducerilor de 
întreprinderi și instituții, a tutu-

ror iubitorilor de sport din 
municipiu, precum și la efectua
rea unui volum sporit de muncă 
patriotică pentru amenajarea de 
baze sportive.

Subliniind necesitatea creșterii 
exigenței in munca de selecție 
și a îmbunătățirii procesului dc 
instruire, președintele Consiliului 
județean pentru educație fizică 
și sport, Mihal Grigoraș, a ex
primat în încheierea lucrărilor 
conferinței convingerea că, prin 
realizarea planului de măsuri 
adoptat, clubul băcăuan — care 
este reprezentativ pentru întreg 
județul — va reuși să se impună 
și pe plan național mai mult 
decît o face în prezent, contri
buind în mai mare măsură la 

general al sportului
buind în 
progresul 
românesc.

C. F1RANESCU

TURCIA-ROMANIA
LA BOLU

federației române 
sosit ieri o tele-

Pe adresa 
de fotbal a 
gramă, expediată de forul 
omolog turc, prin care acesta 
înștiințează că partida inter
națională dintre reprezentati
vele de juniori ale celor două 
țări — programată în 
minariile U.E.F.A. — 
desfășura la 11 aprilie, 
calitatea Bolu.

preli- 
se va 
în lo-

AUREL BENTU

precum și despre înaltele 
de maestru al sportului 
le-au primit 
cunoscuți și 

ai clubului : 
Dembrovschi 

Feii ia Doruea.

doi dintre 
apreciați 

fotbalistul 
și gim-

Beneficiind ce 
inimoasei antrenoare 
Plomaridis, destul de 
pus pe picioare și 
canotaj, care a luat 

1968 și care are mari 
î de dezvoltare prin 

— preconizată — 
acumulare Bacău 
nautică interna-

bilanț înfățișat 
mai desprins — 

constitui un mo- 
că din

selecție, 
a tinere -

au pus, 
serie în- 

și defici-

Mircea 
preo- 

inacti- 
secție, 

de la 
— în 

concen-

este 
activ. Nemulțumiri 

au fost exprimate, 
în privința eondi- 

de 
ale luptătorilor 

precum șt a

Din noul birou al consiliului 
clubului, desemnat de conferin
ță. fac parte, printre alții, to
varășii AUREL II.IE CĂLI M AN- 
DBIC — președinte de onoare 
al clubului. IOAN PRUTEANU, 
președintele de onoare al birou
lui secției de fotbal. ROI.Y 
STRATULAT — președintele 
clubului. GH. TIMOFTE. 
vicepreședinte. GRIGIIRE 
TEANC — vicepreședinte.

ARBITRU F.I.F.A.!

prim-
OL-

Pe adresa Federației Ro
mâne de Fotbal a sosit » 
înștiințare prin care F.I.F.A. 
comunică că lui Aurel Bentu 
i s-au decernat ecusonul și 
Insigna de „Arbitru F.I F.A

NU S-AU SPUS
LUCRURILOR

Darea de seamă prezentată de 
Gh. Jula, președintele clubului 
C.S.M. Sibiu, a scos in evidență 
progresele reallzaie de fiecare 
secție în parte, norninallzîndu-i 
totodată și pe sportivii fruntași. 
Trebuie să spunem, însă, de la 
început că deși prin cuvîntul pre
ședintelui s-a promis „o analiză 
critică și autocritică", aceas’a nu 
s-a făcut. ~ 
exprimat 
destul de superficiale, referitoare 
la deficiențele unor antrenori și 
sportivi. Să 
oglindire a 
antrenorilor 
clubului de 
pînă la aceasta care 
zii ele 
atletismul ____  .. .
acestui club de performanță, 
doar prin activitatea a doi spor
tivi — Adrian Dinu și Seep 
Schon — șl a antrenorului A. 
Gunther (care se ocupă exclu
siv de săritorii cu prăjina). Acea
sta fiind realitatea. ne-am fi 
așteptat să aflăm măsurile ce 
urmează a fi întreprinse pentru 
revi tali zarea atletismului,
nimic... Vorbind despre 
despre activitatea celor 25 
sportivi ai secției. antrenorul 
N. Negrea a motivat inactivita
tea prin lipsa unei săli de com
petiții și a unor meciuri de ve
rificare ‘ ‘ ---- --
adus în discuție și faptul 
deși boxerul Prohor —-----
campion național, el nu se află 
în atenția selecționerilor lotului 
reprezentativ.

Secția de călărie a clublui în
trunește, într-adevăr, condițiile 
unei secții de performanță. Cîș
tigarea, în 1968. a Cupei Federa
ției șl a Cupei României, rezul
tatele excelente obținute în cam
pionatul intern și în concursu
rile internaționale de către Edit 
Wermescher. C Chiuariu, E. To- 
nescu, A. Frohlich, H. Horst. 
A. Bozan — toate acestea dove
desc pasiunea sportivilor ș 
munca sîrguincicasă a antreno
rilor A. Purcherea șl G. Andrei 
Rezultate apropiate de valoa
rea sportivilor a obținut șl sec
ția de haltere. Titlul 
național. dobîndit 
halterofilul V. Deac 
grea), precum și

Doar arareori s-au 
unele remarci, Insă

încercăm, totuși, o 
muncii sportivilor, 
și conducătorilor 
la ultima analiză 

a avut loc 
trecute. S-a remarcat că 

1 ..trăiește”, în cadrul 
club

Antrenorul

Dar, 
box, 

de

Negrea a 
' _ ’ ‘ că 
este vice-

de campion 
în 1969 de
(cat. super- 
comportarea

meritorie șt tn progres a junto- 
*U1 ” ~ Lucaciu, D.

A. Wagner, 
o șl mai 
sportivilor 

Oprea popa, 
au stat șl 

a fost 
ștefr.n 

,. Li
bi rou lui

rilor E. Midori. C.' 
Jold și a seniorului 
lasă sâ se întrevadă 
bună comportare a 
antrenați de Toma

Tn centrul atenției 
locurile sportive. Voleiul 

comentat de Ing 
' fabricii 

al 
scos în evi- 

atund cînd în 
o sală de an- 

condiții ml- 
clasa pe locu

lar acum, cînd există 
săli, echJpa ocupă locul... 
_Firește, > această ..perfor- 

trebuie pusă pe seama 
la antrenamente, a 
control al secției 

conducerii clubului.
Bodeseu, 

de volei, da 
seama așa- 

obiectlve (lipsa 
a voleiului.

amplu 
Adam, 
bertatea“, 
secției. Vorbitorul 
dență faptul efl 
Sibiu exista doar 
trenament (deci 
nime), echipa se 
rile T—IV ‘ 
trei 
IX.
manțfi“ 
neseriozității 
lpiseî unui 
din partea ______ _
încercările prof. Gh. 
antrenorul echipei 
a pune totul pe 
ziselor condiții 
unei baze de masă _________
a unei pepiniere proprii etc.) nu 
au fost acceptate de către cel 
care au luat cuvîntul. S-au 
făcut referiri și Ia comportarea 
nesatisfăcătoare ...
rugby, la 
handbalul feminin. în legătură 
cu acest din urmă sport, s-a 
precizat că rezultatele nesatisfă
cătoare sînt urmarea slabei par
ticipări la pregătiri. Firește, fot
balul nu a rămas în afara sfe
rei problemelor care au făcut 
obiectul conferinței. S-a eviien- 
țiat faptul că această disciplină 
a reușit să depășească zona pe
riculoasă a retrogradării. Mat 
mult chiar. în ediția 1969—1970, 
puțin a lipst ca C.S.M. Sibiu să 
promoveze în divizia A. Cu 
toate acestea nu se poate spune 
că darea de seamă a făcut o 
analiză cuprinzătoare a secției, 
recomandînd cele mal bune mă
suri în vederea atingerii 
performanțe maxime.

Acestea au fost unele 
oroblemele pe care am 
derat util să le expunem 
aceste cîteva rînduri, în speranța 
că ele vor face obiect de medi
tație măcar d • încheierea lu
crărilor conferinței.

Viorel CUCU

directorul 
membru 

a

a echipei de 
criza prin care trece 
feminin.

din

unor

dintre 
consl- 

tn
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O IZBUTITĂ REPETIȚIE
A JOCURILOR OLIMPICE

• Lr bob, participare mai puternică decit la „mondiale", declară prof. P. Focșeneanu ® Labirintul, 
marea problemă a curselor <le bob • Poligonul și piftia de biatlon, cele mai bune din lume

® Tineretul japonez, mare iubitor al sporturilor de iarnă

LA SAPPORO,
La hochei

SURPRIZELE SE ȚIN LANȚA
Amabil și precis, ca întot

deauna, prof. Petre Focșe
neanu, secretar general al 

Federației române de schi și 
bob, membru în Comisia teh
nică ® F.I.B.T., ne-a stat 
imediat Ia dispoziție, la îna
poierea de la Sapporo, pen
tru a .ue relata unele inte
resante impresii asupra des
fășurării rtSăptămînii preolim- 
pice“. Firește, prima întreba
re adresată s-a referit Ia con
cursul de bob 2 persoane la 
care, după cum se știe, re
prezentanții României, Ion 
Panțuru și Ion Zangor, au 
avut o comportare onorabi
lă, clasîndu-se pe locul cinci, 
într-o companie redutabilă.

— Pot spune — ne-a de
clarat prof. Focșeneanu — 
că la Sapporo a fost o par
ticipare mai puternică decît 
la „mondiale", deoarece în 
vreme ce la Cervinia fiecare 
țară a putut fi reprezentată 
de numai două echipaje, la 
Sapporo au luat parte cîte 
trei-patru echipaje din fie
care țară, iar japonezii au 
concurat chiar cu nouă e- 
chipaje. Nu au lipsit binecu- 
noscuții Gaspari, De Zordo, 
D’Andrea, Alvera, Zimmerer, 
Floth, Pitka, Vicky, Stadler, 
Parisot, Botti, Evelyn, Eriks
son ș-a. Deși a fost primul 
concurs de bob disputat vre
odată în Japonia, organiza
rea a fost excepțjonală. Pîr
tia excelentă (situată Ia 19 
km de Sapporo, la poalele 
muntelui Teine), betonată în 
întregime și căptușită cu 
blocuri de gheață, avînd in
stalație de nocturnă și ame
najări anexe (cabine de so- 
sire-plecare, cronometraj elec
tronic, tabelă electronică de 
afișare a rezultatelor), cu 
mijloace de reparare imedia
tă a pîrtiei cu aer lichid, nu
mărul mare al arbitrilor și 
al întreținătorilor de pîrtie, 
toate acestea au determinat 
ca antrenamentele și coborf- 
rile oficiale să decurgă în 
condiții optime. De altfel, tre
buie să precizez că nici la 
antrenamente și nici în tim
pul concursului nu s-a răs
turnat nici un bob, ceea ce 
demonstrează perfecțiunea 
pîrtiei.

— Și citeva amănunte 
tehnice despre această 
pistă 1
— Nu este un traseu de 

viteză, ca acelea de la Inns
bruck sau de la Saint Moritz, 
în schimb, pîrtia solicită o 
tehnicitate deosebită din partea 
boberilor. Lungă de 1 580 m 
și avînd 13 viraje, pîrtia pune 
probleme deosebite în por
țiunea», labirintului ..(între vi
rajele 4—5) și la Virajele 12 
și 13 unde orice greșeală 
„costă" între o secundă și o 
secundă și jumătate. Panțuru 
și Zangor, cărora amabilii

Iau startul

Săptămîna preolimpică de Ia 
Sapporo se apropie de sfîrșit. 
în penultima zi a întrecerilor, 
zeci de mii de spectatori au 
urmărit proba de sărituri de 
la trambulina mare. Pe pri
mul loc s-a clasat studentul 
norvegian Ingolf Mork, care a 
totalizat 236,4 p (săriturile sale 
au măsurat 103 m și 101 m). 
Locul doi a revenit japonezu
lui Kitsugu Konno, 229,3 p. 
Konno a realizat cea mai lun
gă săritură a concursului : 105 
m, dar cea de-a doua încer
care a sa a măsurat doar 95 m. 
Pe locul trei s-a situat campio
nul olimpic Vladimir Belousov 
(URSS) cu 219 p.

Foarte strinsă a fost lupta 
în proba de slalom special fe
mei ; schioara franceză Annie 
Famose a ratat cea de-a treia 
sa victorie la Sapporo pentru 
numai o sutime de secundă. 
Victoria a revenit 
vest-germane Rosie 
meier cu timpul de 1:40,78 față 
de 1:40,79 cit a realizat Fa
mose. Pe locul trei — Jocelyne 
Perillat (Franța) cu 1:41,36.

Cursa feminină de schi fond 
pe distanta de 10 km s-a în
cheiat cu succesul finlandezei 
Marjatta Kajosmaa cronome
trată în 34:58,78. Pe următoa
rele locuri s-au clasat trei 
schioare sovietice : Olunină 
35:28,89, Fedorova 35:45,58 și 
Kulakova 36:02,93.

sportivei 
Mitter-

La săniuțe, în proba indivi
duală masculină a terminat în
vingător sportivul Wolfgang 
Scheidel (R.D. Germană) 3:52,35, 
iar în cea 
Demleitner 
3:11,56.

La bob 4 
fășurarea a două manșe, con
duce echipajul vest-german pi
lotat de Wolfgang Zimmerer 
— 2:26,98. urmat de Italia (Ne- 
vio de Zordo) 2:27,53, Elveția 
(Jean Vicki) 2:28,08.

în concursul de patinaj vi
teză, la 500 m (f) primele trei 
locuri au fost ocupate de re
prezentantele URSS : Kranova 
45,25, Averina 45,65 și Buiano
va 46,14. Aceeași probă, la 
masculin, a revenit suedezului 
Hasse Boerjes in 39,43.

Proba feminină de 1 500 m 
a revenit olandezei Johanna 
Schut în 2 :28,0.

în turneul de hochei : Iugos
lavia — Japonia 4—4 (0—2, 
3—1, 1—1) și Norvegia — Ho- 
kaido 4—1 (2—0, 0—0, 2—1).

ROMÂNIA ■
5-3 (1-1,

BULGARIA
3-1, 1-1)

POMAR SE DISTANȚEAZĂ

feminină, Elisabeth
(R.F. a Germaniei)

persoane, după des-

SOFIA 13 (prin telefon). — 
Pe patinoarul artificial dm 
localitate a avut. loc astă-sea- 
ră întîlnirea internațională 
de hochei dintre echipele 
României și Bulgariei. Jocul 
a stîrnit interes, aducînd în 
tribune numeroși spectatori. 
Lesne de înțeles, dacă ne 
gîndim că peste două săp- 
tămîni ambele formații vor 
evolua în cadrul grupei G 
a campionatului mondial din 
Olanda.

Naționala bulgară, întoarsă 
de curînd dintr-un turneu 
întreprins în Franța, se ca
racterizează prin tenacitate, 
dîrzenie și hotărîre în apă
rare. Jucătorii români an 
contracarat cu dificultate 
aceste arme, punîndu-și — e 
drept — în cele din urmă în 
valoare superioritatea tehni
că și tactică.

Formația română a deschis 
scorul prin Huțanu, dar Ne- 
delkov egalează și repriza 
se sHrșește cu scor egal. în, 
treimea a doua oaspeții doi| 
mină clar, presează și înscriu 
de trei ori consecutivi Kai 
lamar, Gheorghiu, Szabo. 
Gazdele reduc din handicap, 
prin golul marcat de Kalev. 
în ultimele 20 de minute 
formația bulgară se apropie 
la 4—3 (a înscris Iliev), doi 
mină, dar Fodorea, scăpat pe' 
contraatac, restabilește avan,i 
tajul de două goluri.

A condus excelent, 
meci fair în care s-au 
tat doar 3 eliminări de
două minute, cuplul bulgar; 
Popov-Anghelov. i

Astăzi, de la ora 17, ara 
Ioc partida revanșă.

i .......—<

un 
dic-< 
cîtg

6— 4, 6—4, în timp ce brazii’ 
lianul, în formă excelentă, 
a dispus de Clif Richey cu
7— 5, 6—2.

La ora închiderii ediției 
sînt în curs de desfășurare 
meciurile semifinale, iar fi- 
nala este programată dumii 
nică seara.

gerătoare, preluînd inițiativa 
într-o partidă care părea la 
un moment dat compromisă.

Cu victoria asupra lui Gor
man, tenismanul român rea
lizează cel de al 11-lea suc
ces consecutiv din circuitul 
turneelor americane, care-1 
califică în semifinalele com
petiției, unde-1 va întîlni pe 
redutabilul tenisman ameri
can Clark Graebner, învingă
tor în fața pakistanezului Ra
him, cu 7—5, 6—2. în cea
laltă semifinală se vor în
trece Zeliko Franulovici și 
Thomas Koch, Tenismanul 
iugoslav s-a întrebuințat des
tul de serios pentru a trece 
de americanul Osborne

Participanții la turneul de 
tenis dotat cu „Trofeul Van
derbilt" au reluat întrecerile 
la New York, pe terenurile 
acoperite ale clubului orga
nizator. Continuîndu-și seria 
succeselor, tenismanul român 
Ilie Năstase a învins la mare 
luptă pe americanul Frank 
Gorman cu 6—7, 7—6, 7—5. 
După cum subliniază agenți
ile de presă, jucătorul român 
s-a aflat pentru prima oară 
în dificultate în acest sezon, 
Gorman opunîndu-i o rezis
tență neașteptat de viguroa
să. După ce a pierdut primul 
set, în cel de al doilea, la 
scorul de 5—5, Năstase a 
avut o serie de acțiuni ful-

LA MALAGA
Panțuru și Zangor, reprezentanții României la 

preolimpică"
Foto. P. FOCȘENEANU 

pîrtia de biatlon sînt, la ora 
actuală, cele mai bune din 
lume. Actualmente, se află în 
construcție o autostradă, sa
tul olimpic, centrul de pre
să și de difuzare a rezulta
telor. Referitor la pistele 
tru probele alpine, mai 
cis cea de coborîre, din 
za reliefului (altitudine 
ximă nu prea mare — 
m) ea este dificilă doar 
gradul de tehnicitate ce-î o- 
feră. Toate pîrtiile sînt ex
celent deservite de numeroa
se mijloace mecanice de ur
cat: telecabine, , teleschiuri, 
telescaune.

— In încheiere, vă rugăm 
să ne relatați cum este aș
teptată Olimpiada albă de 
către amatorii de sport din 
Japonia.
— Faptul că la festivitatea 

de deschidere, desfășurată cu 
tot ritualul Jocurilor Olimpi- 

au asistat 100 000 de spec
tatori, este grăitor. Dar, mai 
trebuie să adaug numărul im
presionant de mare de afișe, 
pancarde, pliante, fanioane, 
insigne etc-, toate avînd drept 
subiect Olimpiada de la Sap
poro. Tineretul japonez este 
un mare iubitor al sporturi
lor de iarnă și admirator al 
marilor performeri, de la care 
vor să afle cît mai multe, 
în acest sens, vreau să spun 
că elevii de la Kashiwa Ju
nior High School din Sapporo 
vor purta permanent cores
pondență cu membrii dele
gației române, cărora le păs
trează o profundă admirație.

„Săptămâna

le-au pus 
bob de

la dis- 
calitate 

s-au 
obținut 
remar-

organizatori 
poziție un 
(producție Sciorpaes), 
acomodat bine și au 
un onorabil loc 5. De
cat revenirea concurenților 
vest-germani, dar și faptul 
că italienii nu au mai repe
tat performanțele de la Cer- 
vinia, unde erau acomodați 
cu pista.

— Desigur, ați urmărit și 
desfășurarea celorlalte în
treceri, precum și preocu
pările generale ale organi
zatorilor Jocurilor Olimpi
ce din 1972,
— Această săptăinînă pre- 

olimpică a fost o repetiție 
reușită de la A la Z, apre
ciată de președinții tuturor 
federațiilor internaționale 
participante la J.O. Au im
presionat, în mod deosebit, 
construcțiile speciale, adică 
cele două trambuline, Pala
tul de gheață, patinoarul de 
viteză, pîrtiile de bob și de 
săniuțe, toate realizate con
form ultimelor cerințe teh
nice. De altfel, generalul S. 
Thofelt (Suedia), președinte
le federației internaționale, 
a declarat că poligonul și

pen- 
p re
cap- 
mn-

1 150 
prin

ce,

consumarea a 10 run- 
tumeul internațional 
de la Malaga conti- 
conducă marele tna-

După 
de, în 
de șah 
nuă să 
estru spaniol Arturo Pomar
cu 8'h p, urmat de maestrul 
român VICTOR CIOCÂLTEA 
7 p, Benko (S.U.A.) 6-/2 p, 
Lubojevici (Iugoslavia). Tim- 
man (Olanda), Bisguier 
(S.U.A.) 6 p.

TELEX

KJELL ISAKSSON 5,38 m LA PRĂJINĂ - 
CEA MAI BUNĂ PERFORMANTĂ MONDIALĂ DE SALĂ

Cu prilejul unui concurs atle
tic de sală, desfășurat la Los 
Angeles. sportivul suedez 
Kjell Isaksson a stabilit cea

mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit în 
proba de săritură cu prăjina 
cu rezultatul de 5,38 m. D. STANCULESCU

Isabelle Mir (stingă) și com
patrioata sa Jacqueline Rou- 
vier după succesul lor din 
slalomul uriaș de la Mont 

St. Anue

La Badalona s-a disputat re
turul meciului dintre echipa 
locală Juventud și formația 
bulgară Balkan Botevgrad, 
contînd pentru „sferturile" de 
finală ale „Cupei cupelor" la 
baschet masculin. Victoria a' 
revenit gazdelor cu scorul de 
92—59 (47—26). In primul joc, 
formația bulgară a 
cu 88—62, astfel că 
baliștii spanioli s-au 
pentru semifinale.

■ ' •
La Guilford (Anglia) 
fășurat întîlnirea dintre sei 
lecționatele Angliei șl R. F. 
a Germaniei, contînd pentru 
„Cupa ligii europene" la tei 
nis de masă. Gazdele au ten 
minat învingătoare cu scorul’ 
de 5—2. ț

■ i
La Marianske Lazne au în
ceput campionatele europene 
de săniuțe (juniori). După des
fășurarea primelor două man
șe, la masculin conduce ita- 
lianul Paolo 
1:32,76, iar la 
git Schumann 
nă) 1:26,59.

cîștigat 
baschet- 
calificaț

Higartner cil 
feminin, Man 
(R. D. Germai

F

Foto: A.P.-AGERPRES

Una dintre cele mai 
Gomoskov, învingător in cinci

palpitante partide ale competiției au ojerit-o cehoslovacul laroslav Kunz (stingă} și sovieticul Stanislav 
seturi Foto : TH. MACARSCH1

Proba feminină de slalom 
special din cadrul concursu
lui internațional ae schi de 
la Mont St. Anne (Canada) 
a fost cîștigată de campioa
na franceză Isabelle Mir, cro
nometrată 
1:44,17.
re s-au 
sale 
1:44,43, 
1:45.03 
Marie Proell 1:45,06. In urma

cu timpul de 
Pe locurile următoa- 
clasat compatrioatele 
Jacqueline Rouvier 

Francoise Macchi 
și austriaca Anne

acestor rezultate în clasamen
tul „Cupei Mondiale" condu
ce Anne Marie Proell cu 
134 p. urmată de Michele Ja- 
cot (Franța) 133 p, Isabelle 
Mir 103 p, Franțoise Macchi 
102 puncte.

Prima manșă a slalomului 
special a revenit lui Michele 
Jacot în 41,83, urmată de 
Britt Laforgue 42,04 și Wil- 
trud Drexel 42,39.

In semifinalele turneului In
ternațional de tenis (rezervat 
jucătorilor profesioniști) de 
la Philadelphia se vor întîlni 
Rod Laver cu Arthur Ashe 
și Newcombe cu Drysdale, 
în „sferturile" de finală s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Drysdale — Emerson 
7—5, 4—6, 6—1 ; Laver — 
Fairlie 6—3, 6—2 ; Asche — 
Ralston 7—6, 4—6, 6—1 ; New
combe — Okker 4—6, 6—4 
7—6.

La Los Angeles, boxerul sco
țian Ken Buchanan și-a păs
trat titlul de campion mon
dial la categoria ușoară, în- 
vingînd la puncte pe Ruben 
Novarro.

FOTBAL MERIDIANE

După Turneul internațional universitar de tenis de masă

Au început întrecerile tra
diționalului turneu internațio
nal de fotbal (rezervat echi
pelor de juniori) de la Via- 
reggio. în primul meci dis
putat, echipa F. C. Napoli a 
învins 
(0—0) formația Dukla Praga. 
în acest an, la competiție 
participă 16 echipe (opt ita
liene și opt străine), repar
tizate în patru grupe preli
minarii, după cum urmează : 
Grupa A : Dukla Praga, F. C. 
Napoli, A. C. Milan, Vojvo- 
dina Novi Sad ; Grupa B : 
Partizan Belgrad, A. C. To
rino, Juventus, Valencia;

cu scorul de 1—0

grupa C : Ferencvaros, A. S. 
Roma, Florentina, Ț.S.K.A. 
Sofia ; grupa D : Internazio- 
nale, Eintracht Braunschweig, 
Benfica, Cagliari.

★
Continuîndu-și turneul în 

Argentina, echipa de fotbal 
Inter Bratislava a jucat la 
Cordoba, în compania forma
ției locale Instituto. Fotbaliș
tii cehoslovaci au terminat în
vingători cu scorul de 3—1 
(2—0) prin golurile marcate 
de Petras (2) și Krane. Punc
tul gazdelor a fost înscris de 
Saldano.

Proba masculină de slalom u- 
rias din cadrul concursului 
internațional de schi de la 
Innsbruck s-a încheiat cu 
victoria austriacului Hubert 
Brechtold în 1:18.24. în pro
ba similară feminină, victo
ria a revenit schioare! fran
ceze Debernard cu timpul de 
1:28.03.

Cu prilejul unui concurs atle
tic de sală desfășurat la Ma
drid, polonezul W. Buziarski 
a cîștigat proba de săritură cu 
prăjina cu rezultatul de 5,10 
m. Pe locul secund s-a clasat 
finlandezul Kalliomaki, cu 
5,00 m.

Tradiționala ospitalitate ro- 
minească și binecunoscuta ca
pacitate organizatorică din do
meniul sportului nostru s-au 
făcut din nou remarcate și cu 
ocazia Turneului internațional 
universitar de tenis de masă, 
care a ținut capul de afiș al 
sălii Floreasca timp de o săp- 
tâmină. Programul sportiv și 
extra.spoi tiv alcătuit cu mi
nuțiozitate și respectat ad-lit- 
teram au făcut ca această în
treagă manifestare studen
țească să se bucure de cele 
mai bune aprecieri. Iar parti
ciparea numeroasă — sportivi 
din 14 țări — prezența la start 
a unor stele ale tenisului de 
masă international șt. impli
cit. spectaculozitatea multora 
dintre intilniri. toate la un loc 
au concurat la reușita depli
nă a acestor intreceri priete
nești. au constituit o excelen
tă propagandă pentru sport in 
general si pentru tenis de 
masă în șpeciai. Și astfel, 
U.A.S.R. — inițiatoarea și or
ganizatoarea concursului icu 
sprijinit) și al fedet altei de 
specialitate), sub egida F1.SU.

—și-a văzut încununate efor
turile nrin această acțiune ații 
de frumoasă și atît de perfect 
arl.isă la îndeplinire. Succesul 
d<- acum — și mărturiile oas
peților întăresc această afir
mație — poate constitui un

moment de lansare a U.A.S.R., 
cu mai mult aplomb și in alte 
manifestații sportive studen
țești internaționale de am
ploare. După cum, receptivi
tatea demonstrată nu o dată 
de forul nostru de conducere 
universitar creează premise fa
vorabile pentru ca tenisul de 
masă să capete o și mai mare 
audientă in rîndurile studen
ților.

Subliniind izbinda eforturi-

excepții, cele mai bune va
lori autohtone.

Surprinzător, pentru că doar 
cu citeva zile înainte, la in
ternaționalele Cehoslovaciei de 
la Ostrava evoluase accepta
bil. Eleonora Mihalca n-a mai 
corespuns la București. Știm 
că ea s-a pregătit conștiincios. 
Mai știm, de asemenea, că a- 
numite stiluri ale unor adver
sare (joc rapid de atac) nu-i 
convin. Ceea ce ne-a pus pe

Sesiunea ar fi fost perfectă

lor depuse, nu poate fi insă 
oml<ă și insatisfacția (singura, 
dar de loc minoră) produsă 
de comportarea sportivilor ro
mâni. Cite un loc II (echipe 
fete) și III (dublu fele) și po
ziția a V*a (echipe băieți) în
seamnă mult prea ouțin chiar 
in condițiile participării unor 
concurenți de certă clasă de 
peste hotare. Loturile noastre 
au cuprins, cu una sau două

•••
aceasta a fost 
de a acționa 
lipsa de de

și insuficienta

gînduri de data 
însă maniera ei 
cu încetinitorul, 
cizie în lovituri . 
in aiac Să fie o eclipsă pasa
geră de formă ? Poate.

Mai eficace, comparativ cu 
Mihalca. in acumularea de 
puncte la proba pe echipe, 
mai ales in intilnirea cu R.FD 
Coreeană. Carmen Crișan a 
fost departe de ceea ce

aștepta din partea ei în cele
lalte partide. La ea cauza este 
clară : nu este pregătită con
form necesităților unei sporti
ve de talia ei și în vederea 
unei competiții de nivelul mon
dialelor de la Nagoya de care 
ne mai despart doar șase săp- 
tămîni.
noastră 
vom mai avea prilejul să re
venim.

De băieți, ce să mai vorbim. 
Că au jucat slab, s-a văzut.

A deranjat, însă, și lipsa lor 
de convingere cu care au evo
luat deseori. Se știe că antre
norul Andi Ardeleanu a răs- 
puns de pregătirea selecționa
telor studențești pentru turneul 
de la Floreasca. Se pune pro
blema dacă antrenorul res- 
pectiy a făcut totul pentru ca 
instruirea sportivilor săi să se 
fi desfășurat in condiții optime 
sau s-a mulțumit doar cu un 
rol de responsabil administra
tiv ? După rezultatele obținu
te. ultima variantă pare să (ie 
cea probabilă.

Fără această umbră care a 
planat asupra competiției — 
comportarea necorespunză: a- 
re a sportivilor români — am 
fi avut posibilitatea să ci!n«ern- 
năm o reușită deplină Bar 
atunci prea ar fi fo»t frumos 
totul

Dar despre echipa 
națională feminină

C. COMASNfSCHI

știri» ultimele știri» ultimele știri» ultimele
K. SAPKA — 2,16 M 
LA LOS ANGELES

în concursul atletic detia Los 
Angeles, Kestutis Sapka a ciștigat 
proba de săritură în înălțime cu 
2,16 m, iai Szordykowski cursa 
de o milă în 3:58,9.

ALL STARS (S.U.A.) 
ECHIPA LUMII, 
LA BASCHET

Federația internațională 
baschet,' In colaborare cu 
de specialitate din Franța, 
decis organizarea la Paris a 
meci All Stars (Ș.U.A.) —
pa lumii, în cinstea aniversării 
a 40 de ani de activitate a celor 
două federații, ce va avea loc 
în 1972.

de 
forul 

au 
unul 

Echl-

ANGLIA A ÎNTRECUT IRLANDA (9—6) LA DUBLIN 
ÎN „TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI"

Ieri, la Dublin, s-a disputat 
partida dintre selecționatele Ir
landei și Angliei, meci contînd 
pentru „Turneul celor 5 națiuni". 
La capătul unu! joc de mare 
spectaculozitate, rugbyștil englezi 
au produs marea surpriză de a 
ciștlga cu scorul de 9—6 (9—3).

MLADEN KUCEV — 
RECORD MONDIAL 

LA PARIS
La Paris au început asearâ În

trecerile de haltere ale „Memo
rialului Jean Dame". Cu acest 
prilej, sportivul bulgar Mladen 
Kucev a reușit, ta categoria u- 
șoară, în cadrul stilului împins,, 
o performantă de 146,500 kg — 
nou record mondial.

SENZAȚIE ÎN FOTBALUL ENGLEZ s 
COLCHESTER — LEEDS 3—2 I

întrecerile de ieri din cadrul 
Cupei ligii enale/e de fotbal au 
produs g mare surpriză : Col- 
chesie» United, echipă din liga

a iv-a, n întrecut pe Leeds Uni
ted. actualul lider al campiona
tului britanic cu 3—2.

In urma acestui 
samentul turneului 

Tara Galilor 
Franța 
Anglia
Irlanda 
Scoția

1. 
2.
3.
4.
5.

rezultat, cla- 
arată astfel : 

2 2 0 0 41—24 4 
2 1 1 0 22—17 3 
2 10 1 15—28 2 
2 0 11 15—18 1 
2 0 0 2 26—32 0

DAG FORNAES —
ARD SCHENK 1—0

La GOteborg au început ieri 
întrecerile campionatului mon
dial de patinaj viteză. Prima 
probă, cea de 500 m, a revenit 
norvegianului Dag Fornaes in 
40,31. El a fost urmat de : Go
ran Claesson (Suedia) 40,46 șl 
Ard Schenk (Olanda) 40.57.

INTERDICȚIE DE 3 LUNI 
PENTRU BELTOISE

Federația franceză de automo
bilism a hotărît ied să interzi
că pilotului Jean Pierre Beltoise 
participarea la orice cursă in
ternă sau internațională pe timp 
de 3 luni, pfnă la încheierea an
chetei care încearcă să elucideze 
cauzele morții Italianului Giunti.
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