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BOBERII ROMÂNI LA C.E.:

MEDALIILE DE BRONZ OBȚINUȚI 
DUPĂ 0 DISPUTĂ APRIGĂ

Panțuru a pierdut o secundă din cauza unei spărturi în pîrtie • Starturi excelent 
Pista moale ne-a dezavantajat • Zim merer un învingător merituos

*

nent (Anglia, R.F. a Germaniei, 
Italia și U.R.S.S.) figurează în 
grupe diferite, la fel și în ceea 
ce privește somitățile, 
actuală, 
merican, 
Peru.

Aceste 
tul cu balonul rotund de pe 
gloji, împreună cu Mexic (a- 
vind de partea ei atuul țării 
organizatoare), au. firește, pri
mele șanse de a depăși cu suc
ces etapa optimilor.

*
Mînuța nevinovată xa micuței 

Monica Maria Canedo, fiica 
președintelui comitetului de or
ganizare a C.M., a trimis RO
MÂNIA la Guadalajara, . „pu- 
nînd-o să joace alături de An
glia, Brazilia și Cehoslovacia”.

Nici o 
cuprinde 
puternic : 
pioană a 
în Mexic 
treze trofeul 
fostă dublă 
mondială, la edițiile din ’58 
și ’62, care după sincopa 
din ’66 anunță vendetta 
(Brazilia), și în sfîrșit, fina
lista edițiilor din ’34 și ’62
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sîmbătă seara, orașele 
gazdă ale lui „EI Mundial de 
E’utbol-70", Ciudad de Mexico, 
Puebla, Toluca, Guadalajara, și 
Leon își cunosc viitorii oas- 

fiind faptul că 
Anglia vor e-

grupele I și,

peți. Știut 
Mexicul și

. volua in _ .
respectiv, a III-a, alegerea ce
lorlalte 14 participante la tur
neul final s-a efectuat prin îm
binarea criteriului valoric cu 
cel geografic. Priviți compo
nența grupelor din textul a- 
lăturat și veți înțelege mai 
bine : cele patru mari repre
zentante ale vechiului conti-

la ora 
ale fotbalului sud-â- 

Brazilia, Uruguay,

șapte puteri în spor-

altă serie nu 
un triou atit de 

o actuală cam- 
iumii, care vine 
decisă să-și păs- 

(Anglia), o 
campioană

— Cehoslovacia, despre a 
cărei forță de joc, în mo
mentul de față, vorbește cit 
se poate de grăitor acel 
4—1 din meciul-baraj cu 
reprezentativa Ungariei.

Nu încape îndoială, mînuta 
Monicăi a hărăzit tricolorilor, 
tic departe, CEA 
SERIE. Din Cupa 
outsiderilor, ea 
rînd, Salvadorul, 
apoi... România, ____
clipa în care alături de noi, 
transfigurat de emoție, Cris
tian Țopescu apucase să 
strige : „Numai aici, nu!"

★
nouă, hotărîrea 
executiv al 

a fixa — de 
outsidcri de serii, 

împreună într-o

ani, timp in care s-au mai 
produs ceva modificări in 
ierarhia fotbalului mondial...

★
Nu' intenționăm să-i sustra- 

gem pe tricolori, de sub efectul

MAI GREA 
de argint a 

scosese,
Israelul 
exact

pe
Și 
în

Veche sau 
Comitetului 
F.I.F.A., de 
plano — 
așezindu-i 
singură urnă este injustă în
tru cît criteriile de 
așa-zișilor ..codași 
sint total subiective.
piu: 
noastră (I 
ce a fost, de pildă, mai grea 
seria Franța, 
dia, care a
Suediei, aleasă acum între e- 
chipcle de valoare medie? S-a 
avut, cumva, în vedere faptul 
că echipa Suediei a disputat 
o finală de campionat mon- 

acasă la ea, în 1958 ? 
de-atunci s-au scurs 12

alegere a 
de serie" 
Un exem- 
cu grupaîn comparație 

preliminară) cu
Norvegia, Sue- 

atlus calificarea
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Natalia Matache (Confecția) într-o acțiune pe semicerc, care 
te va solda cu un nou gol în poarta echipei Progresul.

Foto : N. AUREL

->

• Trei zile de handbal frumos la Floreasca
• încă două turnee de sală — Timișoara și Cluj — 

pînă la marele turneu din R. D. Germană
la amiază, s-a 
sala Floreasca — 
turneului de trei 

campionatului na- 
handbal feminin) 
Capitală. Neînvin- 

campioana țării, Univer
sitatea Timișoara, conduce au- 

■ toritar, cîștigînd cu prilejul 
evoluției sale la București noi 
și prețioase opțiuni la locul 
I și în această ediție a na
ționalelor. Cele două bucu- 
reștene, conduse cu 3 (Univer
sitatea) și — respectiv — 5 p 
(Confecția) urmăresc furibund 
liderul, dar pînă acum sin
gura lor satisfacție este a- 
ceea de a face parte din plu
tonul de elită al campiona
tului. Și nu este puțin. Ur
mătoarele turnee vor avea loc

Duminică 
pus — in 
punct final 
etape (ale 
țional de 
găzduit de

la Timișoara și Cluj, după 
care „naționala" va participa 
la puternicul turneu din R.D 
Germană.

Iată acum o relatare suc
cintă a meciurilor de dumi
nică.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— CONSTRUCTORUL 

TIMIȘOARA 20—12 (12—8»

Singura parte interesantă a 
meciului a fost cea consumată 
în primele minute de joc. 
Constructorul conducea în 
min. 17 cu 7—4. dar în mai 
puțin de 10 minute a căzut 
total, Universitatea refăcînd

(Continuare In pag. a t-a)

oarecum demoralizant al tra
gerilor la sorți, afinnînd, în 
rindurile de față, că. de la un

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

mai <*11 iunie

COMPLET AL JOCURILOR
Momentul tragerii la 

grupelor turneului final 
a fost așteptat și urmărit eu 
interes enorm în lumea sportu
lui mondial. Sute de milioane 
de telespectatori au urmărit pe 
micul ecran transmisia directă 
din capitala Mexicului, dar din 
cauza- unor deficiențe în teh
nica anunțării tragerii la sorți 
programul meciurilor a apărut 
controversat. La rîndul lor, 
unele agenții de presă au pre
luat știrile fără rectificările ul
terioare și, astfel, in diferite 
ziare programul jocurilor cilorva 
echipe (Inclusiv al celor din 
grupa C) a apărut greșit.

Ii informăm pe cititorii noștri 
că ordinea și ilatele «le dispji- 
lare a partidelor pe care ur
mează să Ic susțină echipa Ro
mâniei silit cele anunțate in 
ziarul nostru. Iată, de altfel, 
programul complet al întilni- 
rtlor din cele patru grupe.

sorti a 
al C.M.

lor clin cele patru grupe.
GRUPA I (Ciudad de Me

GRUPA A IV-a (Leon) : 2 
IUNIE : Peru (13)—Bulgaria 
(14) ; 3 IUNIE : Maroc (15)— 
R.F. a Germaniei (16) ; 6 IU
NIE : Peru (13)—Maroc (15) ; 
7 IUNIE : Bulgaria (14)—R.F. 
a Germaniei (16) ; 10 IUNIE : 
Peru (13)—R.F. a Germaniei 
(16) ; 11 IUNIE : Bulgaria (14)— 
Maroc (15).

CORTINA D'AMPEZZO, 
rin telefon). In noaptea 
nbătă spre duminică a 
c, la piscina „Nuova“, 

monia de premiere a 
lor fruntașe la 
europene de bob pentru 2 
pentru 4 persoane. Președintele 
comisiei de organizare, '* 
nest Manaigo (Italia), 
dintele Bob-clubului 
dl. Bepa Menardi 
tele juriului (n.r. : 
acestor rînduri), 
frumoase

Dar, să revenim asupra pro
bei de bob 4 persoane, înche
iată sîmbătă noapte după o 
luptă pasionantă, urmărită cu 
multă plăcere de foarte mulți 
spectatori. După rezultatele ul
timelor antrenamente, desfășu
rate vineri seara, pentru pri
mele trei locuri erau conside
rate principale candidate echi
pajele K.F. a Germaniei I (Zim
merer), Italia (Gaspari), Roma
nia (Panțuru) și Spania (Batu
rone). Zăpada căzută înaintea 
și în timpul cursei a'tăcut 
timpii realizați să fie mai s 
dar departajarea făcîndu-se 
diferențe foarte mici.

După prima coborire, camp.o- 
nul mondial de la Lake Placid. 
Wolfgang Zimmerer, avea un 
avans de 50 de sutimi față de 
Eugenio Baturone și de 52 de 
sutimi față de reprezentantul 
nostru, Ion Panțuru, după care 
urmau Giancarlo Gaspari și 
Horst Floth și ei la numai ci- 
teva sutimi de secundă.

Cea de-a doua manșă a fost 
așteptată cu mari emoții, deoa
rece ea putea aduce răsturnări 
esențiale in clasament. Dar pîr- 
tla se deteriorase (datorită tem
peraturii ridicate și a burniței) 
și nu a mai permis coborlri 
rapide, așa cum li convin lut 
Panțuru, recunoscut ca un spe
cialist al pistelor tari, bine în
ghețate. Și așa. însă, Panțuru 
și echipierii săi Ion Zangor, 
Dumitru Pascu și Nicolae Nea
goe au fost la un pas de titlu. 
Ei au avut un start foarte bun 
(5,70 s, al doilea după echipa
jul lui Gaspari) și la inter- 
tempo 49,38, timpi superiori lui 
Zimmerer și Baturone. După 
ultimul viraj dinaintea sosirii, 
Panțuru nu a mai putut evita 
însă o spărtură lungă de peste 
3 m, pierzînd circa o secundă 
și, implicit, un rezultat mai 
bun. Apreciem că față de nu
mărul scăzut al coborîrilor de 
antrenament (6 la bobul de 2 
și 3 la cel de 4). echipajul ro
mân a realizat o performanță 
bună, cucerind medalia de 
bronz și întreeînd piloți de certă 
valoare ca Floth, Gaspari și Del ■ 
lekarth.

Desigur, Zimmerer este un 
clștigător merituos, avînd acu
mulate un număr însemnat de 
coborîri pe pîrtia artificială de 
la Konigsee, ceea ce i-a dat_

avut 
cere- 

echipaje- 
campionatele 

Ș*
dl. Er- 

preșe- 
Cortina 

și președin- 
semnatarul 

au înmlnat 
cupe sportivilor, 
revenim asupra 

persoane.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W
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Panțuru, Zangor, Pascu, Neagoe în cursaEchipajul roman 
medaliile de bronz.

siguranță și stăpînirea perfect 
a bobului. Marea revelație a 
campionatului o constituie tînă- 
rul spaniol Eugenio Baturone 
(27 de ani) care, în timpul verii, 
pilotează mașini de curse în 
raliuri. Datorită acestui fapt el 
a reușit ca, în numai doi 
să se claseze printre cei 
buni hoheri europeni. El 
continuatorul unei tradiții 
vechi, aducindu-ne aminte 
faima compatriotului său 
Portago.

Revenind la comportarea i 
tivilor români, menționăm 
Ion Panțuru se apropie

ani. 
mai 
este 
mai 

d« 
De

spor- 
că 

_ , __ ____ da
forma lui maximă și sperăm eă 
la campionatele mondiale de la 
Saint Moritz, unde marți

începe antrenamentele, să 
țină din nou performanțele 
i-au creat celebritatea. Noii săi 
echipieri Ion Zangor și Dumi
tru Pascu, ca și „veteranii” 
Nicolae Neagoe și Dumitru 
Focșcneanu, au contribuit din 
Plin la rezultatele obținute și au 
reușit, în mod speciaL starturi 
dintre cele mai bune. î<i plus, 
pregătirea fizică specifică efec
tuată în
noi (ia 
semnată 
llaritoii 
Iovan) și-a arătat roadele.

prof. Petre FOCȘENEANU

timpul verii și a toam- 
care o contribuție in- 
au avut-o antrenorii 

Pașovschi și Constantin

ECHIPA ROMÂNIEI
LA TURNEUL

FEMININ DIN
Intre 2 și 8 martie 

se va desfășura în 
R. D. Germană un 
puternic turneu inter
național de handbal 
feminin. La întreceri

DE
R.D

HANDBAL
DESCHISEPARTICIPA

GERMANA

I

anii din urmă ne-am 
adesea să călcăm pra-

vor lua parte 8 echi
pe naționale, printre 
care cele ale Uniunii 
Sovietice, Danemar
cei, Ungariei, Iugo
slaviei și României.

Citiți în pag. a 3-a reportajul realizat în mijlocul 
jucătorilor români în timpul tragerii la sorți a gru
pelor turneului final al C.M. — 1970

D codit ____
gul filialei A.C.R. și am fă
cut-o doar îndemnați de ne
cesități conjuncturale — ei bi
ne, la acest început de an 

ne-am grăbit spre sediul (chiar dacă 
nu tocmai arătos) din vecnea piațetă 
a anticarilor, prezentînd carnetul de 
membru nr. 3274 și.cerînd prelungirea 
adeziunii noastre pe 1970. Am simțit 
și considerat în acel moment că im
portant este nu atît să te înscrii prin
tre societarii Automobil Clubului Ro
mân, pasager sau de nevoie, — cil 
să rămîi membru, validînd și valori- 
ficînd calitatea de element al marii 
familii a automobiliștilor.

Graba noastră de anul acesta es*e 
justificată. în ultima vreme ni s-a 
creat senzația fonică, reconfortantă, că 
înțepem a avea de-a face cu un 
adevărat club. Noi cei care nu cm 
economisit criticile, atunci cînd a fost 
necesar, sintem probabil cel mai bine 
plasați pentru a confirma astăzi pro
gresul 'A.C.R., tentativele sale fruc
tuoase de ă transforma vechea relație 
ghișeu-client în reiația mult mai 
rească membru-club, 
de a se debarasa de 
instituții acumulatoare 
bancă, purtînd acum 
slujba membrilor săi.

Am meditat la toate 
zia sărbătorilor de iarnă, cînd A.C.R. 
a făcut un gest plin de semnificații 
— uzual de altfel în sectorul public
relations — trimițîndu-ne nu numai 
obișnuita felicitare, ci și o scrisoare în 
care însuși secretarul 
sîndu-se fiecărui 
ne prezintă, într-o perspectivă incura- 
jantă, avantajele acordate de A.C.R. 
aderenților săi. Fără a fi senzaționale, 
promisiunile acestea ne-cu creat sen
timentul, pomenit înainte, de încredere 
în viitor. Membrii A.C.R. se vor bucu
ra de asistență tehnică, pe șosele și 
la domiciliu în extrasezon, prin fur- 
gonetele-atelier, ca și de testări teh
nice ; vor putea apela la cabinetul 
tehnic, la cel turistic, sportiv sau juri
dic, pentru consultații informative sau 
documentare ; vor putea beneficia de 
facilități la efectuarea excursiilor in
dividuale sau în grup în tară și în străi
nătate (scrisori de credit, carnetul de 
asistență ’ automobilistică, bonuri de 
benzină, asigurări A.D.A.S. etc.); se 
vor putea prevala de priorități (și une
ori de tarife reduse) la unitățile de 
reparații și prestări de servicii auto. 
Firește că în acest din urmă domeniu 
sînt încă de așteptat de mult promi
sele priorității la moteluri (stabilimente 
exclusiv automobilistice I), problemă pe 
care veleitarele autorități ale O.N.T. 
ar putea-o rezolva probabil cu ușu
rință.

Pentru toate acestea — și încă al
tele ce urmează a fi trecute în re
vistă cu un nou prilej — ne-am în
dreptat grăbiți pașii spre filiala A.C.R. 

acoperire 
lăsat în 
Pentru ca 
că A.C.R. 
decît ori- 
automobi-

I

I
I
I
I

Sorții s-au pronunțat : sintem într-o grupă „imposibilă", cu Anglia. Brazilia și Ceho
slovacia. Hălmăgeanu și-a ascuns fața intre miini. Prea multă... onoare, intr-adevăr !

xico) : 31 MAI : U.R.S.S.(l)— 
Mexic (2) ; 3 IUNIE : Belgia 
(3)—El Salvador (4) ; 6 IU
NIE : U.R.S.S. (1)—Belgia (3) : 
7 IUNIE : Mexic (2)—El Sal
vador (4) ; 10 IUNIE : U.R.S.S. 
(1)—El Salvador (4) ; 11 IU
NIE : Mexic (2)—Belgia (3).

GRUPA A ll-a (Toluca, Pu
ebla) : 2 IUNIE : Uruguay (5) 
—Italia (6) ; 3 IUNIE : Sue
dia (7)—Israel (8) ; 6 IUNIE : 
Uruguay (5)—Suedia (7) ; 7 
IUNIE : Italia (6)—Israel (8) ; 
10 IUNIE : Uruguay (5)—Israel 
(8); 11 IUNIE: Italia (6)— 
Suedia (7).

GRUPA A lll-a (Guadala
jara): 2 IUNIE: ROMÂNIA (9) 
—ANGLIA (10) ; 3 IUNIE : Ce
hoslovacia (11)—Brazilia (12) ; 
6 IUNIE : ROMÂNIA (9)—CE
HOSLOVACIA (11); 7 IUNIE: 
Anglia (10)—Brazilia (12) ; 10 
IUNIE : ROMÂNIA (9)—BRA
ZILIA (12); 11 IUNIE: Anglia 
(10)—Cehoslovacia (11).
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„Cupa Unirii4' la schi

IOANA BELU [A.S.A. BRAȘOV] A CÎȘTIGAT
1

CURSA DE SLALOM SPECIAL
VATRA DORNEI, 11 

(prin telefon). în ultima 
zi a competiției organi-

F.C. Argeș va evolua în Ghana

zată de comisia sportivă 
a U.G.S.R., în colaborare 
cu C.O.E.F.S. Vatra Dor- 
nei și dotată cu „Cupa 
Unirii11, a avut’ loc slalo
mul special pentru seni
oare,

întrecerile, 
vel tehnic 
au atras un 
de spectatori

evo-

DÎrtie 
porți, 
toate

Echipa F.C. Argeș va părăsi astăzi țara cu destinația

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Echipa F.C. Argeș va părăsi astăzi țara cu destinația Accra, unde va susține 3 
partide. Programul meciurilor ce le vor dis pută fotbaliștii piteșteni va fi stabilit îm
preună cu forurile sportive din Ghana.

junioare și juniori, 
de un ni- 
satisfăcător, 

mare număr 
care au a-

plaudat cu căldură 
lutia sportivilor.

Senioarele, pe o 
de 250 m, cu 32 de 
au aruncat în luptă
cunoștințele lor pentru a 
obține un loc cît mai bun 
în clasament. Pînă la 
urmă, cea 1 
s-a dovedit Ioana 
care, cu o tehnică 
bună, a reușit să se 
tașeze de principala

mai valoroasă
Belu 
mai 
de- 

ei

adversară. Mihacla San
du, și să obțină o victorie 
clară și meritată. Eva 
Markoci, Iudit Șuteu și 
Constanța Măzgăreanu au 
încercat să răstoarne 
zultatul în favoarea 
dar 
au 
au

re- 
lor, 

cronometreloracele
mers mai mult decît 
sperat ele.

(ConttntKire in pag. a 2 a)

i
1
I
I
I

fi- 
încercările sale 

servitutile unei 
de fonduri în 
economiile în

aceslea cu oca-

general — adre- 
membru în parte —

Cu o impolitețe ce nu are 
decît în buna intenție, am 
urma noastră ușa deschisă, 
și alții să intre ușor. Pentru 
are nevoie acum, mai mult 
cînd, de adeziunea tuturor 
listilor români.

Victor BANCIULESCU

I
I
I
I
I
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I
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P, a 2-a I* sportul
lii „Cupa orașului Sinaia0 și in „Cupa speranțelor0 la slalom— j. ... ,,w~r— -r----- v>".---  --

ARIAN BliRCHI ȘI NUȚIII101 RĂII
REVELAȚIILE ÎNTRECERILOR

SINAIA, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Pe o 
zi cu soare torid — cînd si 
cei mai înfocați adopți ai 
schiului și-au încetat activi
tatea pentru o dimineață de 
plajă — Vîrful cu Dor a 
găzduit o reușită întrecere 
a începutului de sezon : 
„Cupa orașului Sinaia". La 
start s-au prezentat concu- 
•renți din Sinaia, Bușteni și 
Brașov, dintre ei nelipsind 
elita de ultimă oră a ju- 
niorilor-schiori, cîștigătorii 
întrecerilor prilejuite de în
chiderea taberei de la Pre
deal.

întrecerea era programată 
să înceapă sîmbătă la ora 
10, dar primul concurent a 
plecat în cursă abia la ora 
12. Pîrtia devenită „asfalt" 
din cauza înghețului i-a obli
gat pe organizatori (Comisia 
de schi C.J.E.F.S. Prahova și 
C.S. Sinaia) să aștepte înmu
ierea cît decît a zăpezii, dar 
acest fenomen aproape că nu 
s-a produs, ceea ce a mărit 
■gradul de dificultate al sla
lomului uriaș. Adăugind a- 
cestei imprevizibile 
si faptul că traseul 
stabilit pe o pîrtie 
coeficient ridicat de
re, iese si mai pregnant în 
evidentă dificilul examen că
ruia a trebuit să-i facă fată 
concurenții. Si mărturisim, 
spre lauda lor, că ei au avut 
o comportare excelentă.

Revelația „Cupei" 
talentatul elev al 
sportive din Sinaia 
Constantin Iovan), 
Burchi. El a parcurs 
(1200 m) în 1:16,4, 
bun timp 
Alăturînd 
și faptul 
cipat în 
mici, dar
nut este superior cu aproape 
2 secunde primului clasat 
dintre juniorii mari, avem 
toate motivele să credem că 
Marian are certe perspective 
de a deveni un slalomist de 
mina întîi. De altfel și pro
fesorul Iovan iși pune mari 
speranțe în acest elev, nc- 
maivorbind de tatăl său, fost 
schior, care ne-a declarat că 
îl pregătește pentru lotul na
țional de seniori, ocupîn- 
du-se, în consecință, de an
trenarea lui cu o scrupulozi- 
tate demnă de toată stima.

Si ca număr de partici- 
panți, dar și privind prin 
lirism* locurilor ocupate în 
clasament, este de remarcat 
făptui că întrecerea a fost 
dominată de sportivii din 
Sinaia. Cu o participare nu

greutăti 
a fost 
cu un 

înclina-

a fost 
Scolii 
(prof.

Marian 
traseul 

cel mai 
al concursului, 

acestui amănunt 
că Burclii a parti- 

grupa juniorilor 
că rezultatul obți-

■fe’

SrtS1 Aă!

Elevul Traian Oancea, clasat pe primul Ioc în „Cupa orașului 
Sinaia".

Foto: Theo MACARSCHI

meroasă, cu schiori bine pre
gătiți, s-a prezentat și Școala 
sportivă „Energia" din Bra
șov.

Duminică s-a desfășurat, 
Pe pîrtia din Poiana popică- 
riei (Sinaia), prima etapă a 
„Cupei speranțelor" pentru

copii. Inițiativa s-a bucurat 
de un deosebit succes. Fiind 
invitați să participe la 
cursă de slalom special 
un traseu lung de 200 m, 
aproape 100 de copii din

Brașov și Buș- 
împărtiti în 3 

categorie de 
disputarea a

naia, Predeal, 
teni au fost 
grupe, după 
vîrstă. După 
două manșe s-a detașat net 
concurenta cu nr. 45 — Nuli 
Degeratu (care a obținut și 
cel mai bun timp : 48,0). Ele
vă a liceului din Predeal, 
ea ne-a declarat, într-o 
scurtă convorbire, că a ob
ținut pînă acum 16 diplome 
cu prilejul participării la di
ferite concursuri. Profesoara 
ei. Rodica Munteanu, are 
toate motivele să se mân
drească. eleva sa fiind, cu 
siguranță, o certă promi
siune.

REZULTATE TEHNICE
„CUPA 

NAIA" : 
Marian 
1:16,4 ; 2.

Maestrul emerit al sportului, Ionel Drîmbă (înstînga), primul in ierarhia floretiștilor români 
pe anul 1969. Foto : N. DRAGOȘ

ORAȘULUI SI- 
Juniori mici : 1.
Burchi (Sinaia) 
Gh. Bucur (Bra

șov) 1:23,5; 3. Cornel Nițoi
(Sinaia) 1:25,7 ; juniori mari : 
1. Traian Oancea (Sinaia) 
1:18.03 ; 2. Eugen Moldovea- 
nu (Sinaia) 1:19,06 ; 3. Horia 
Palaghic (Brașov) 1:22,03.

SPERANȚELOR",
cat. I : 1. Elisabeta
(Bușteni) 90,5 s ; cat. a 
I. Cornelia Barna (Si- 
61,3 ; cat. a IlI-a : 1. 

Degeratu (Predeal) 
băieți cat. I : 1. Cornel

Enache (Buștejii) 51,2 ; cat. 
a II-a : 1. Rugiero Buștiuc 
(Sinaia) 46,6; cat. a III-a : 
1. Iulian Șerban (Sinaia) 
42,6.

„CUPA 
Fete 
Stroe 
II-a : 
naia) 
Nuți 
48,0 ;

ttl

IERARHIILE SCRIMEI NOASTRE (II)

deși anul post-olimpic a fost mai puțin generos cu el

Ion GAVRILESCU

IOANA BELU (A.S.A. Brașov) A CIȘTIGAT

în stabilirea ierarhiei flo- 
retiștilor noștri pe anul 1969 
am avut în vedere cele două 
mari competiții interne (cam
pionatul și cupa) și 12 în
treceri internaționale (cifră 
remarcabilă, care demon
strează cît de solicitați sînt 
trăgătorii noștri în confrun
tările cu rezonanță continen
tală și mondială).

Iată o enumerare a acestor 
competiții și întîlniri: 
Campionatul național: 
„Cupa României": 3.
mânia — Polonia (Varșovia): 

R.F. a Ger- 
5. Trofeul 

Trofeul

1.
2.

Ro-

(Urmare din pag. 1)

Junioarele au avut în Eva 
Naflan o reprezentantă dem
nă de toată lauda. Ea a a- 
tacat cu multă dezinvoltură 
porțile și cu o alunecare 
mai bună a obținut un suc
ces meritat.

Cursa juniorilor avea ca 
favoriți principali pe re
prezentanții clubului Dina
mo Brașov : Paul Ivănescu, 
Rudolf Roici. Petre Soiu și 
Constantin Gurău. Dar. spre 
surprinderea generală, pri
mul loc a revenit unui spor- 

Nectarie 
devansat 
cu 2,1 s.

ceea ce într-o cursă de sla
lom special este foarte mult. 
Sportivii din Brașov, prea 
siguri de ei, au atacat vira
jele în mare viteză, dar ne- 
dispunînd, încă, 
că perfectă au 
pierdut secunde

Competiția a
un slalom demonstra- 
care au participat se- 
Evolutia lor, fără cb- 
cronometrului. a fost 
spectaculoasă, aplau-

de o tehni- 
gre$it și au 
prețioase, 
fost încheia-

tiv din Suceava, 
Malanca, care și-a 
principalul adversar

tă de 
tiv la 
niorii. 
sesia 
foarte 
dată eu multă căldură de 
numerosul public 
întrecere.

REZULTATE 
slalom special, 
1.

prezent la

„Cupa Dinamo“ la schi w

TEHNICE : 
senioare :

Ioana Belu (A.S.A. Bra
șov) 56,7; 2. Mihaela San
du (Dinamo Brașov) 59,7; 
3. Eva Markoci (Dinamo Bra
sov) 63,3; 4. ludit Șuteu
(A.S.A. Brașov) 65,1 ;

Constanța Măzgăreanu 
(U.G.S.R.I.) 65,2 ; 6.
Keltz (U.G.S.R.I.) 86,1.
nioare: 1. Eva Naftan 
namo Brașov) 71,7 ; 2. 
gitte Saizel (U.G.S.R.I.) 
3. Mariana Boiarinov 
(U.G.S.R.I.) 73,8 ; 4. Ioana
Bîrzan (U.G.S.R.I.) 77,1 ; 5.
Rozalia Gasner (Dinamo Bra
șov) 82,5 ; 6. Doinița Moro- 
șan (Suceava) 89,9. Juniori : 
1. Nectarie Malanca (Sucea
va) 55,3 ; 2. Rudolf Roici
(Dinamo Brașov) 57,4 ; 3.
Petre Soiu (Dinamo Brașov) 

Ivănescu (Di- 
58,7 ; 5. Con- 
(Dinamo Bra- 
Nuțu Tiberiu

58,6 ; 4. Paul 
narao Brașov) 
stantin Gurău 
șov) 59,4 ; 6. 
(Suceava) 61,1.

UNDE SÎNT SĂRITORII ?

Lidia 
Ju- 
(Di- 
Bri- 

72,7 ;

atît mi s-a

BRAȘOV, 11 (prin tele
fon). — Am participat la 
mai multe discuții sportive, 
la diferite organe, și cunoș
team situația precară a să
ritorilor de la trambulină. 
De aceea, pe lingă spectaco
lul care mă atrăgea, voiam 
să văd și să aflu pe viu sta
rea de lucruri din această 
disciplină sportivă. Credeam 
că voi asista la o sărbătoa
re. Am luat însă parte la o... 
înmormântare,
părut de stinsă și nefericită 
realitatea acestui... fost sport 
de performantă.

în primul rînd efectivele 
sînt atît de subțiate, atît de 
rărite, îneît organizatorii, 
pentru a putea prezenta pu
blicului oarecare sărituri, 
sînt obligați să adune In
tr-un concurs, si ne aceeași 
trambulină (unica), toate ca
tegoriile de vîrstă existente: 
seniori, juniori mari și mici. 
Si nici atunci nu se poate 
depăși cifra de 20 de sări
tori.

Materialele de care dispun 
— mă refer în special la 
schiuri — sînt sub strictul 
si calitatea minimă necesa
ră. Neexistînd o producție 
indigenă de schiuri de sări
turi, cei cîțiva sportivi care 
mai practică acest sport își 
-repară, își cîrpesc cu table 
si nituri ceea ce le-a rămas 
din zestrea anilor trecuti.

Sub aspectul tehnic al con
cursului. nu avem ce remar
ca. Unii dintre sportivi si an
trenori se vor supăra poate 
pe autorul rîndurilor de fată, 
dar ca unul care cunoaște 
schiul mai bine de trei dece
nii, trebuie să spun că să-

ritorii noștri încă nu știu să 
sară. Cei tineri alunecă neste 
masa trambulinei fără să 
se desprindă, fiind proiec
tați de viteza si nrofilul con
strucției. Cei mai vîrstnici 
nu știu să aterizeze. Fiecare 
contact cu solul devenind o 
problemă greu rezolvabilă. 
Nici poziția lor în aer nu 
este aerodinamică, curaioasă. 
săgeată de energie despi- 
cind văzduhul. Necontrolati, 
dezechilibrați. săritorii nu 
știu să pTutească, siluetele nu 
se răstoarnă după profilul 
pantei. Zborurile nu trans
mit spectatorilor acea vibra
ție de emoție și admirație 
ca re ar trebui să fie prima 
reacție a tribunei. Fără o 
trambulină corespunzătoare, 
fără o frecventă regulată la 
marile concursuri — adevă
rate universități ale zborului 
— fără materiale si echipa
ment, săriturile noastre se 
sting lent și sigur în indife
renta celor care trebuie să 
se ocupe de soarta lor.

REZULTATE : seniori : 1. 
I. Erbs (Dinamo Brașov)
193.3 p (52 m și 51 m), 2. V. 
Mărgineanu (Tractorul Bra
șov) 191,1 p (51 m și 51,5 m), 
3. T. Burețea (Tractorul Bra
șov) 187 p (50 m și 49,5 m). 
Juniori mari : 1. I. Bunghez 
(Tractorul Brașov) 
(38 m și 38 m), 2. I. Voina 
(Tractorul Brașov) 160,6 p; 
3. I. Haiduc (A.S.A, Brașov)
138.4 p. Juniori mici: 1. FI. 
Emil (A.S.A. Brașov) 137,6 p 
(37 ni și 40 tn), 2. I. Arsu 
(Traetorul Brașov) 105,9 p, 
3. V. Olteanu (Encrg’y Bra
șov) 102 p.

141.3 p

Oricine poale deveni 
„campion", dacă știe să-și 
aleagă schiul potrivit.

Alegeți-vă una din măr
cile :

Mihai BIRA

RECOKj

turist 
SUPER 
CAMPION
OLIMPIC

Prețul schiurilor de la 80 lei pînă la 1210 lei. Se 
găsesc de vînzare în toate magazinele și raioanele 
de specialitate cu articole de sport. (3422)

HORIA CHIRILUS 
coresp.

Ioana Belu (A.S.A. Brașov), în cursă.Ioana Belu (A.S.A. Brașov), în cursă.

Confirmări și infirmări
..CUPA PĂLTINIȘ" LA PATINAJ VITEZĂ
IN AFARA CONCURSULUI - DOUĂ NOI RECORDURI REPUBLICANE

TUȘNAD, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Ediția inau
gurală a „Cupei Păltiniș", or
ganizată duminică, pe pista la
cului Ciucaș, de către Consiliul 
județean pentru educație fi
zică și sport Sibiu, a reunit 
la startul probelor 51 de ju
niori și copii. în program au 
figurat cite două probe pentru 
fiecare categorie de concurenți. 
Gheața bună și timpul favo
rabil au contribuit la obținerea 
unor rezultate situate in apro
pierea recordurilor republicane. 
Dintre viitorii performeri s-au 
remarcat Roxana Salade, Eca- 
terina Bernad, Eva Fok, Anca 
Virbănescu, Carmen Dragoman, 
Sanda Frum, C. Gall, E. Imecs 
și alții. Pentru lotul național 
de juniori concursul a consti
tuit o ultimă repetiție înaintea 
„Turneului speranțelor olimpi
ce" de la Berlin. Toți cei 3 
băieți — Gh. Varga, L. Schrait- 
hofer și L. Koros — sînt în 
ascensiune de formă spre de
osebire de Elisabeta Szakacs, 
Adriana Pleșan și de alte se- 
lecționabile care au avut o 
comportare oscilatorie, fiind în
trecute chiar și de patinatoare 
anonime, mult mai tinere. Ne 
întrebăm : oare pentru unii pa
tinatori deplasarea la Berlin va 
avea exclusiv un caracter de 
excursie ?

Confirmînd bunele aprecieri, 
micii patinatori de la Mureșul 
Tg. Mureș și învățămîntul Si
biu au dominat întrecerile co
piilor. De altfel, viteziștii si- 
bieni au cucerit trofeul pus în 
joc la copii.

IATĂ CIȘTIGATORII PRO
BELOR: Juniori I — fete — 
500 m : Ecaterina Bernad (Mu
reșul Tg. Mureș) 58,5; 1000 m : 
Sanda Bărbulescu (Dinamo 
București) 2:03,5. Băieți — 500 
m și 3000 m: Gh. Varga (A- 
gronomia Cluj) 47,8 și 5:43,4. 
Jjtnipri II — fete — 500 m și 
1000 m; Roxana Salade (C.S.M. 
Cluj) 58,8 și 2:01,0. Băieți — 
500 m și 1000 m: E. Imecs (A- 
gronomia Cluj) 51,0 și 1:47,2. 
Copii I — fete — 500 m și 
1000 m: Sanda Frum (învăță
mîntul Sibiu) 60,0 și 2:05,5. 
Băieți — 500 m : A. Virbănes
cu (învățămîntul Sibiu) 55.2: 
1000 m: M. Vrlnceanu (învăță
mîntul Sibiu) 1:56,2. Copii II — 
fete — 100 m și 500 m: Car-

men Dragoman (învățămîntul 
Sibiu) 14,6 și 1:03,2. Băieți — 
200 m și 500 m: R. Dordea (în
vățămîntul Sibiu) 24,5 și 60,0. 
Pe echipe: 1. învățămîntul Si
biu 47 p, 2. Mureșul Tg. Mureș 

p, 3. Agronomia Cluj 20 p. 
în afara concursului s-au 

realizat două noi recorduri 
republicane: Carmen Dra
goman — cat. copii 11—12 
ani — pe 200 m: 25,2 (v.r. 
26,0); Maria Tașnadi (Di
namo București) Ia 5000 m 
senioare : 10:56,0 (vechiul
record 11:23,3).

Tr. IOANIJESCU
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DOMINAREA
°4- Turul campio

natului masculin 
de volei s-a în-
cfaeiaț fără sem- 
nificații speciale. 

...... * ■“' Acel „ceva" aștep
tat timp de 11 etape nu s-a 
produs. Steaua continuă să do
mine primul eșalon, am spune 
spre disperarea multor iubitori 
ai voleiului. De ce disperare ? 
Pentru că în imaginația lor, 
echipa antrenorului Tănase 
Tănase reprezintă chintesența 
limitelor valorice ale voleiului 
nostru masculin pe plan inter
național. Și au dreptate, pen
tru că atîta vreme cît divizia 
maximă este dominată de o 
formație aflată aproape de cul
mea — iremediabil medie — a 
potențelor sale și a cărei forță 
stă în primul rind in eoeziunea 
ireproșabilă a sextetului și nu 
în clasa jucătorilor este greu 
de presupus că reprezentativa 
noastră va mai putea escalada 
ierarhia mondială, pentru a-și 
lua vechiul loc între fruntașe.

In .această ultimă parte a 
campionatului, echipa antreno
rului naționalei s-a comportat, 
în ansamblu, nici mai bine nici 
mai rău decît anul trecut, de
cît acum doi ani, decît în toată 
perioada sa de dominație. Dar 
tot timpul ca o echipă. Și asta 
a fost de-ajuns ca să-și învin-

4. România — 
maniei (Bonn): 
Martini (Paris) : 6. 
Martini (New York) : 7 Cupa 
A. Romei (Paris); 8. 
Giovanini (Milano); 9. 
neul internațional din 
(Berlin) ; 10. Turneul 
național din Bulgaria 
div) ; 11. Turneul Țărilor so
cialiste (Minsk) ; 12. Turneul 
internațional de la Tata ; 
13. Campionatele mondiale 
(Havana) ; 14. Campionatele 
balcanice (Zagreb).

Clasamentul obținut pre
zintă, ca și in cazul floretis- 
telor, o reală ierarhizare a 
mînuitorilor floretei în func
ție de comportarea avută 
de-a lungul unui an întreg 
de confruntări între ei și cu 
o serie dintre cele mai ilus
tre. lame din . diferite .țări, v/ț

1. Ionel DrîniM 365 p (1— ** 
50 ; 2—30 ; 3—6ff* 4—60 ; 5—
35 ; 7—70 ; 14—60).

2. Mihai Țiu 200 p (2—20 ; 
6—45 ; 10—30 ; 12—60 : 13— 
30 ; 14—15).

3. Ștefan Ardeleanu 180 p

Cupa
Tur- 

R.D.G. 
inter- 
(Plov-

(1—15 ; 2—15 ; 4—40 ; 9—40 ; 
10—60 ; 12—10).

4. luliu Falb 90 p (1—30 j 
3—30 ; 9—30).

5. —6. Tănase Mureșanu 50 p
(2—50) și Gabriel Ursovici 
50 p (2—10 ; 14—40). '

7. Ștefan Hauckler 
(1—5; 4—20).

8. Petre Habaia 
(1-20). 4

9. Cristian Costescu 
(1—10 : 2—5).

Pentru campionul 
olimpic, anul 1969 a fost — 
ca de altfel și pentru alți 
purtători ai aurului olimpic 
mexican, din diferite disci
pline — mai puțin rodnic 
în succese. Ionel Drîmbă a 
dobindit — în concursurile 
individuale — o singură vic
torie de răsunet, în Cupa A- 
drien Romei. Este interesant 
de reținut amănuntul că ma
joritatea 
1969 se 
parte a 
dăugînd 
balcanic.

Clasat 
Țiu are 
victorie (turneul de la Tata) 
dar a realizat bune perfor
manțe la campionatele mon
diale (unde a fost singurul 
nostru finalist) și în Trofeul 
Martini de la New York un
de s-a clasat al II-Iea (în 
timp ce Drîmbă avea să se 
reabiliteze în proba de sa
bie a aceluiași turneu trans
oceanic).

Constant 
competițiile 
(campionat
Ieanu s-a impus în turneul

25

20

15

P

P

nostru

victoriilor sale din 
situează în prima 

anului, în final a- 
titlul de campion

pe un meritat loc II, 
la activ o singură

pe locul IV în 
majore interne 

și cupă), Arde-

de la Plovdiv și Berjin 
cum și în întîlnirca cil 
merii vest-germani, la Brtnn.

Dacă Ardeleanu a reușit să 
se situeze în imediata apro
piere a lui Țiu, cel ce-1 ur
mează în clasament, Iuliit 
Falb, nu a acumulat în com
petițiile individuale decît ju
mătate din zestrea de puncte 
a fostului campion mondial 
de tineret. El a ajuns în fe
ricita postură de secund al 
campionului țării șl a mai 
obținut de două ori locui III 
(la Berlin și la Varșovia).

Autoeliminat din lotul flo- 
retlștilor care se pregătesc în 
mod curent pentru diferitele 
competiții internaționale, fos
tul campion al țării Tănase 
Mureșanu are o situație in
grată în acest clasament 
căci el nu a mai participat 
decît la confruntările inter
ne (deși nu vedem de ce fe
derația nu a arătat mai mul
tă suplețe incluzîndu-1 în 
lotul pentru Minsk, Berlin 
sau măcar Zagreb). Cu o 
victorie în Cupa României, 
Mureșanu împarte cu junio
rul de mare perspectivă Ga
briel Ursovici locurile V și 
VI.

Excelentul tehnician Ilauc- 
kler, situat pe locul VII, pre
cede cu puțin pe tînărul Ha- 
bala și pe Cr. Costescu, pri
mul cu o meritorie prezență 
pe podiumul „naționalelor", 
iar secundul, reușind să fi
gureze printre finaliști și în 
campionat și în cupă.

pre- 
scri-

Sebastian BONIFACIU 
și Tiberiu SEAMA

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA CONDUCE
(Urmare din pag. 1) 

handicapul și Iuînd conduce
rea: 11—7. Apoi meciul a 
la discreția campioanelor, 
jucat:

Universitatea Timișoara 
trenor C. LACHE) : 
Benkâ — Szekely (4), 
rath (4), Rigo (1), 
(3), Neagoe, Bratic,
(3) , Hrivniak (5);

Constructorul Timișoara (an
trenor T. SVERCOCI) : Hriș- 
tor — Bain, Pavel (2), Reipp
(4) , Csutak, Gavrilov (1). 
Frantz (5) Marcov.

Au arbitrat Gh. Mateescu 
și Al. Popescu (Or. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej).

fost 
Au

(an- 
Simo, 

Metzen- 
Neghină 
Onofraș,

VOINȚA ODORHEI — C.S.M. 
SIBIU 14—10 (7—7)

Joc dur, obstructionist. Pen
tru edificare:’ au fost dictat» 
7 eliminări și 15 lovituri de la 
7 m! Au jucat:

Voința Odorhei 
KIND A): Bartok, 
Mikloș (4), Vâri, 
Szazs (1), Maghiari (2), Balint 
(1), Teglas (5);

C.S.M. Sibiu (antrenor FR. 
MONIS) : Bretz, Ciobanu t- 
Dragoș, Stoica, Comișel, Dinsu, 
Brezaie (3), Birthelmer (3), 
Walzer (1), Chitea (1).

Au arbitrat: T. Curelea
(București) și L. Boschner (Bra
șov).

(antrenor L. 
Benyocki —• 
Markos (1),

I.E.F.S. — RAPID BUCU
REȘTI 12—9 (8—5)

Frumoasă, interesantă, parti
da a stabilit însă un nedorit 
record: acela al ratării lovi
turilor de la 7 m. Din cele 11 
lovituri acordate numai 4 au 
fost transformate. Au jucat:

I.E.F.S. (antrenor I. BOTA): 
Climovschi — Mamiaca, Moha- 
nu, Guță (4), Bunea, Mache, 
Băicoianu (5), Pepene (2), Ko- 
manicska (1), Mihoc;

Rapid (antrenor P. SIMION): 
Buzaș — Gheorghe (2), Oancea 
(2), Țopîrlan (2), Vasilescu, Pc- 
trache, Ștefan (3), Mînăstirlă, 
Șerban, Popinciuc. Au arbitrat: 
P. Cirligeanu (București), și C. 
Șenchea (Ploiești),
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

PROGRESUL BUCUREȘTI 
19-15 (8—8)

Echilibrat, meciul a ocazionat 
o dispută deosebit de dîrză, 
soldată cu victoria meritată a 
Confecției. Scorul a fost egal 
pină în min. 35 (12—12). în ul
tima parte a meciului, fetele 
prof. V. Gogiltan s-au detașat. 
La stabilirea învingătorului 
și-au adus o contribuție însem
nată excelenta dispoziție de șut 
a Constanței Ilie (a marcat 10 
goluri !) și forma slabă a por
tarului Jantea. Au jucat:

Confecția (antrenor V. GO- 
GÎLTAN) : Mi,tu — Papa (1), 
Dincă, Matache (1), Serediuc, 
Nedelcu (4), Costandache (3). 
Ilie (10);

Progresul (antrenor N. BE- 
CIC): Jantea, Marin — Oțelca 
(6), Constantinescu, Butan (3), 
Bogan. Seceleanu (4), Hargcl 
(2), Mărmureanu, Magdaș.
Au arbitrat: Vasile Sidea și 
Varac Pelenghian (București).
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

— RULMENTUL BRAȘOV 
17—12 (9—5)

Meci la discreția bucureșten- 
celor. Cu o zi mai bună de șut, 
atacantele de la Universitatea 
ar fi putut să-și rotunjească 
golaverajul. Au jucat:

Universitatea (antrenor C. 
POPESCU) : Ciceu, Velicu — 
Leonte, Dobîrceanu (2), Schram- 
ko (5), Rotaru (1), Horvath 
Stoica, Furcoi (5). Arghir

Rulmentul (antrenor
(1),
(3); 
Fr.

PALL): Armancu — Allies (3). 
Oancea (2), Nako (1), Șerb (T), 
Bojet (1), Răgușitu, Prundaru 
(4), Șerban.

Au arbitrat C. Căpățînă și 
T. Ene (Buzău).

★
După consumarea a 12 etape, 

clasamentul arată astfel :

1. „U“ Tim.
2. ,.U“ Buc.
3. Confecția
4. Rulmentul

12
12
12

Brașov
12 5 1
12 4 2

(cu excepția Rapidului 
cea mai strălucită zi a

gă 
în 
rivalele în disputa poziției 
lider.

N-am vrea să fim greșit 
țeleși. Nu minimalizăm

sa) 
de

; în- 
per- 

formanțele obținute de antre
norul T. Tănase și de elevii 
săi. Echipa — cîștigătoare de

forturi de a rupe inerția, de a 
perfora cochilia mediocrității. 
Căci Steaua a dovedit în anii 
de supremație un statu quo 
valoric dezolant și, ca formație 
schelet a naționalei, ea nu-i 
poate oferi acesteia ceea ce-i 
oferea, de pildă, vechiul Rapid. 
Cei care vedeau în formația

REFLECȚII LA JUMĂTATE DE DRUM

3 ori consecutiv a titlului de 
campioană — arc cel puțin a- 
cest merit, chiar dacă el a fost 
și este favorizat de un mo
ment de criză acută. La rin- 
dul său, antrenorul merită fe
licitări. A reușit să facă din 
niște băieți, în majoritate cu 
aptitudini îndoielnice, niște 
jucători de volei, din niște ju
cători o echipă, iar din aceasta 
o multiplă campioană. Deci, 
bravo T. T. ! Sîntem triști doar 
că Steaua- nu este o echipă de 
ași (de care ar avea nevoie 
naționala), că nu poate, și pro
babil n-o să poată vreodată 
mai mult.

încă un titlu pentru actualii 
campioni ar întări credința în 
zădărnicia unor eventuale e-

Iui T. Tănase o salvatoare a 
voleiului nostru și-au dat sea
ma că, de fapt, echipa domină 
arena internă datorită slăbiciu
nilor celorlalte divizionare și 
în specia) datorită întirzierii 
în afirmare a reîntineritelor 
Dinamo și Rapid (spre care 
mulți dintre doritorii și pro
motorii redresării își îndreaptă 
acum speranțele). în virtutea 
supremației sale, Steaua a dat 
lotului național ȘAPTE jucă
tori ! Deci, o echipă și o re
zervă. Dar — după părerea 
noastră, numai Stamate (pe 
postul său) și, parțial, Barta 
oferă garanții, ceilalți puțind 
s.ă cedeze meciuri hotărîtoare, 
așa cum au făcut cei prezenți 
la „Cupa mondială".

ii 1
9 2
8 2

0
1
2

154:100
140:113
161 ;131

23
20
18

5. I.E.F.S.
6. Voința Odorhei

12
7. Progresul 12
8. Constr. Tim.

12
9. C.S.M. Sibiu 12

10. Rapid Buc. 12

156:155
6 109:108
6 11

10

4 2
4 2

3 2
2 2
2 0

6 121:129
6 139:163

10
10

A CRIZEI
Dar, așa cum arătam cu alt 

prilej, mulți jucători mai buni, 
individualități de talie mon
dială, nu avem. Și selecționerii 
au apelat, bineînțeles, la cei pe 
care i-au considerat mai buni, 
urmînd criterii între care omo
genitatea Stelei pare să fi pri
mat.

Lotul fiind deschis în am
bele sensuri s-ar putea ca. pe 
parcurs, să fie promovați și 
alți jucători care s-au afirmat 
in acest tur, dacă vor confir
ma în primăvară (Cătălin, Du- 
mănoiu etc.). în orice 
vînd în vedere șansele 
bile, prin conjunctură, 
le avem la mondialele 
line, antrenorii lotului 
să vegheze, în timpul ce a ră
mas pină Ia C. M„ la alcătui
rea și la pregătirea unei for
mații de omogenitatea Stelei, 
dar CU CELE CÎTEVA INDI
VIDUALITĂȚI PE CARE LE 
OFERĂ ALTE CLUBURI. Pen
tru că și lipsa unei coeziuni 
perfecte a echipei deplasată Ia 
„Cupa mondială” a determinat 
ocuparea locului 7.

O repetare a greșelilor anu
lui trecut AR GENERA PIER
DEREA UNd PRILEJ POATE 
UNIC DE A FI PREZENȚI LA 
J. O. DIN 1972 și de rămînere 
în circuitul internațional.

caz, a- 
favora- 
pe care 
rnascu- 
trebuie

Aurelian BREBEANU
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GUADALAJARA
ORAȘUL CELEI MAI PUTERNICE GRUPE

A TURNEULUI FINAL

n
Stadionul Jalisco, 
din Guadalajara, 
mărit la 70.878 
locuri și moderni
zat (acoperit) pen
tru C.M. 1970.

Guadalajara este cel de al 
doilea orkș al Mexicului, a- 
vînd mai mult de 1 milion și 
jumătate de locuitori și fiind, 
după părerea mea, cel mai 
frumos al țării. Situația sa 
geografică, în centrul statului 
Jalisco, poate fi considerată 
ca ideală, deoarece orașul se 
găsește plasat la 300 de km 
de litoralul Pacificului și la 
995 km de frontiera cu Statele 
Unite, are o temperatură me- 

"die anuală de plus 10 grade 
Celsius, iar precipitațiile at
mosferice nu depășesc canti
tatea de 850 mm pe an.

Guadalajara se află pe toa
te traseele turistice ale țării și 
Se găsește, în mod forțat, pe 

’drumul de trecere al tuturor 
juriștilor americani care vin 
un Mexic cu mașina. Acest 
oraș are un magnific aeroport, 
"tie fapt un pivot al navigației 
aeronautice naționale a Mexi
cului, reprezentînd — prin a- 
ceasta — un punct de legătură 
cu Los Angeles, Phbnix, Tuc
son și alte mari orașe ameri
cane.

> Universitatea locală este 
una dintre cefe mai vechi ale 
.țării și datează": din anul 1792. 
,Vom nota, de asemenea, că 
prima tipografie din această 
țară, s-a înființat, un an mai 
tîrziu, tot în orașul care va 
găzdui jocurile grupei a IlI-a 
a turneului final al campio
natului mondial de fotbal.

Străzile orașului sînt para
lele, ceea ce permite o circu
lație fluidă, deoarece sensul 
unic este alternativ. Aceste 
străzi, fără să fie prea largi, 
permit totuși un debit regulat 
al automobilelor pentru 
staționarea în centru este 
desăvîrșire interzisă. Din 
ceste motive, obișnuitele 
tuiri ale circulației, atit
frecvente în marile orașe, sînt 
aci foarte rare. Orașul are un 
aspect grandios și cartierele 
sale rezidențiale sînt adevă
rate minuni. Vilele, una mai 
frumoasă ca cealaltă, se suc
ced oferind imagini îneîntă- 
toare.

Industria hotelieră este de 
prim ordin, menționînd totuși 
hotelul „Camino Real", care 
reprezintă o realizare arhitec
tonică extraordinară. Toate 
hotelurile, chiar și cele de 
clasă turistică, dispun de pis
cine înconjurate de mari gră
dini. Voi cita în acest sens

lut; 
este

însă

că 
cu 
a- 

gî- 
de

„Club France" a cărui bucă
tărie este reputată nu numai 
în toată regiunea, ci și în în
treaga țară.

Guadalajara este leagănul 
celebrilor cîntăreți „maria
chis", realizatorii unor melo
dii tipice mexicane, sgomo- 
toase, ritmice, dar vesele. Ei 
sint numiți astfel după obi
ceiul francezilor din Mexic 
care îi chemau pe acești mu
zicanți pentru căsătorii (n.r. 
„mariages" — căsătorii în lim
ba franceză). Orașul este de 
asemenea centrul de produc
ție al celei mai bune „tequi
la" (n.r. o băutură alcoolică 
tradițională).

Există în oraș grădini foar
te frumoase și partea lui cen
trală cu catedrala, cu marele 
său teatru și cu primăria are 
o frumusețe aparte. împre
jurimile sînt tipice, cum ar fi, 
de pildă, Tlaquepaque unde 
se găsesc sute de specialiști în 
artizanat și unde se fabrică 
foarte frumoase vase de 
peisaje îneîntătoare, cum 
lacul Hapala.

Guadalajara nu este
numai un foarte frumos oraș, 
un centru turistic și de odih
nă. Guadalajara reprezintă 
totodată, un centru industrial 
de prima mînă, clasîndu-se, 
din acest punct de vedere, 
după Mexico și Monterrey.

Cel mai important club 
sportiv al orașului poartă 
chiar numele său. Guadalaja
ra F.C. a fost creat de fran
cezi, dacă ținem seama de cu
lorile echipamentului său: chi- 
loții albaștri, tricoul cu dungi 
verticale albe și roșii. Este 
o echipă pe care o poți iubi 
cu pasiune sau pe care o poți 
urî. Dar indiferent de ce sen
timente au localnicii față de 
ea, nimeni nu poate nega că 
este echipa cu cel mai bun 
palmares pe plan național, 
deoarece a cucerit de nenu
mărate ori campionatul sau 
cupa. Punctul de mîndrie al 
acestei formații îl constituie 
acela că toți jucătorii săi sînt 
născuți în această regiune și 
că niciodată clubul n-a făcut 
apel la fotbaliști străini, ceea 
ce probează că se pot găsi și 
în Mexic jucători buni, dacă 
ținem seama mai ales de cla
sa fotbalului practicat de 
Guadalajara F.C. într-un a- 
numit fel această echipă este

pentru Mexic ceea ce a 
Reims, în timpul epocii 
de aur, pentru Franța.

Cea de a doua echipă 
fotbal a orașului se numește 
Atlas și ea ocupă o poziție 
mai slabă în campionat. Atlas 
F.C. este considerată ca o 
formație ce practică jocul cel 
mai elegant, cel mai frumos, 
ceea ce mă face să mă gîn- 
desc că o comparație cu ve
chea echipă F.C. Sochaux nu 
este deplasată. Mi-a mai ră
mas să amintesc celălalt club 
(toate trei activînd în prima 
divizie): Oro F.C., care ocupă 
foarte rar primele sau ulti
mele locuri ale clasamentu
lui. Această echipă se mani
festă de obicei la un nivel 
mijlociu, iar de cîtva timp 
chiar sub acest nivel. însă în
totdeauna ea ajunge, de bine 
de rău, să scape cu fața cu
rată și să se mențină în cam
pionatul primei divizii.

Stadionul municipal îl au 
la dispoziție toate trei clu
burile, care își dispută alter
nativ întîlnirile oficiale joia 
și sîmbăta seara. Recent el a 
fost renovat și mărit în așa 
fel îneît numărul locurilor 
sale a crescut la 70 878. Pe 
acest stadion nu există nici 
un loc în picioare, ceea ce 
determină ca această cifră să 
nu 
un

IN MIJLOCUL „TRICOLORILOR" AȘTEPTlND 
SI COMENTlND TRAGEREA LA SORȚI

Cu antrenorul Angelo Nî- 
culescu și căpitanul echipei, 
Mircea Lucescu, am comentai 
tragerea la sorți a turneului 
final — ediția mexicană, 
noaptea tîrziu, în studioul de 
televiziune, după încheierea 
transmisiei directe de la ho
telul Maria Isabel din Ciu
dad de Mexico. Iată decla
rațiile lor :

Angelo Niculescu: „Grupa 
a lll-a, din care face parte 
și echipa noastră, este in
tr-adevăr cea mai puternică. 
De ani de zile se vorbește la 
noi că trebuie sâ jucăm cu 
formațiile cele mai valoroase 
ale Lumii și iată această 
rinfâ generală împlinită, 
nu. cunosc în momentul 
față alte reprezentative 
ționale mai bine cotate 
Anglia și Brazilia.

în plus, 
tei grupe 
lejuindu-ne 
nivel înalt, 
'majoritatea 
dornici să-și 
în ambianța unor întreceri de 
mare amploare, cu adversari 
de talia lui Pele și Bobby 
Charlton. Și în trecut am do
rit să jucăm cu .Brazilia care, 

pildă, in 1968, a evoluat 
mai multe țări europene, 

campioni mondiali au 
condiții financiare 
și întîlnlrea nu a 

perfectată, lată că 
turneul final, sorțiigură, un eveniment atit de mare, cumCuvintările par nesfîrșite, cină aștepți, eu sufletul la

este tragerea la sorți a grupelor la turneul final al C.M. de fotbal. Tricolorii noștri' dau, totuși, 
dovadă de răbdare...

CEA MAI LUNGA NOAPTE

poată fi depășită sub nici 
motiv.

Armand MAUNIER
(France Football)

In seara cea de taină a sor
ților, sala de jocuri a com
plexului sportiv „23 August" 
era cufundată în beznă, sin
gura sursă de lumină admi
să fiind cea a pătratului ma
gic al televizorului. De aceea, 
orice nouă deschidere a ușii, 
care lăsa să pătrundă o rază 
in negura întrebărilor neros
tite dinlăuntru, era repede re
primată. Se aflau acolo fot

LOTUL OLIMPIC PLEACA ASTAZI
ULTIMUL ANTRENAMENT ÎN CAPITALĂ ÎN COMPANIA „TRICOLORILOR

do- 
Eu 
de 

na-
ca

componența aces- 
ne onorează, pri- 
o confruntare la 
Sînt convins că 

băieților sînt 
încerce forțele,

tribunelor, după ce Dobrin și 
Dumitrache s-au decis să-și 
prezinte „numerele".

Rezultat final 1—0 (1—0) 
pentru Lotul A, prin golul 
înscris de Lucescu, în min.

Au jucat formațiile :

Duel Sătmireanu—Kallo.

olimpic PLEACĂ 
DIMINEAȚA, pe 
AERULUI, SPRE 
Antrenori : Vintilă

Lotul 
ASTAZI 
CALEA 
ISRAEL.
Mărdărescu și Gheorgbe Nu- 
țescu.

LOTUL A : Răducanu—Săt- 
măreanu, Hălmăgeanu, Dan 
(Lupescu), Deleanu (Mocanu) 
—Dinu (Ghergheli), Nunwci- 
ller VI (Dumitru)—Domide 
(Neagu), Dobrin, Dumitrache, 
Lucescu.

LOTUL OLIMPIC : Adama- 
che (Oprea)—Ivăncescu, Bă- 
din, Pcscaru, Popovici—An- 
gelescu (Anca), Tătaru, An
tonescu (Oblemcnco)—Grozea, 
Tufan, Kallo.

&

baliști ai celor două loturi — 
reprezentativ și olimpic — dar 
și mulți alți sportivi și spor
tive a căror febră de start 
n-atinsese, poate, niciodată, 
un asemenea grad.

Ora 22,30. In hol, Radu
Nunweiller dă un telefon cui
va, numărul sună ocupat, mai 
revine o dată și încă o dată, 
iar între aceste încercări re
petate, cîte un drum pînă în 
ușa sălii d.e jocuri și o privire 
spre televizor. Drumurile a- 
cestea îi măsoară nerăbdarea, 
acel cineva de la capătul ce
lălalt al firului este legătura 
necesară cu lumea din afară, 
mai puțin conectată la re
țeaua de înaltă tensiune a e- 
moției. Dinu, îmbrăcat în tri
coul pe care i l-a dat englezul 
Hurst, într-o toamnă, la Bucu
rești, pare a cocheta cu sorții.

Nu-1 văd pe Ghergheli, nu-1 
văd pe Dumitrache. “ 
s-a dus să asculte 
pe-aci, pe aproape, iar Bor- 
bely a evadat puțin, să-și va
dă soția și copiii" — îmi spu
ne Dinu. Nu răspund nimic, 
deși ceasul arată 22,45, con
vins că în orice altă zi nu 
s-ar fi întîmplat așa. Și cînd 
regia de emisie îl anunță pe 
Țopescu că se obținuse legă
tura cu hotelul „Maria Isa
bel" din Ciudad de Mexico, în 
sala televizorului își făceau 
apariția Dumitrache și Gher
gheli...

Se făcuse înăbușitor de cald 
Hălmăgeanu și-a aprins ner
vos o țigară, Dan găsea mereu 
ceva de reglat la claritatea

imaginii, vrînd parcă să a- 
propie mai mult teatrul ope
rațiunilor. S-a lăsat apoi o 
tăcere apăsătoare, care te pu
tea asurzi. Și în momentul 
cînd Monica Maria a început 
să extragă biletele participan- 
ților, din urnă, semnificînd 
parcă puritatea sorților în ciu
da unei ierarhizări valorice 
prestabilite și aproximative, 
Răducanu a tăiat pînza solem
nității cu una din izbucnirile 
sale fruste : „Ah, fetiță, să 
văd ce mină ai !“

Și ca prin farmec, prezum
țiile au reapărut la suprafață, 
supralicitînd ultimele clipe. 
Prima grupă s-a completat 
repede și Dinu a exclamat u- 
șurat : „Bine c-am scăpat de 
Mexic și Belgia, de care-mi 
era frică!“ N-am picat nici 
în seria a doua, acolo unde 
vor evolua Uruguayul, Italia, 
Suedia și Israelul.

Din ur/iă ițțșg prazilia, ală- 
turîndu-se 'Atlgliei și zimbetul 
amar a lui Sir Stanley Rous 
fulgerează pentru o clipă în
tunericul din sală. Apoi, pe 
„pîrtie" apare și Cehoslovacia, 
echipa „vice" în Chile ’62.

Sătmăreanu, Hălmăgeanu, 
Răducanu și Radu Nunweil- 
ler, „pivoții" reprezentativei, 
abia se mai văd, ghemuiți pe 
scaunele primului rînd, doc
torul Tomescu într-un gest re
flex își ia pulsul, Dumitru și 
Neagu, deși cățărați pe o ma
să întind gîtul de girafă pen
tru a nu scăpa nici un gest. 
Este seria „înaltei societăți" și 
în urnă au rămas de ales doar 
România și Marocul.

Mina Monicăi se întinde și 
„alea jacta est": ROMANIA !

Dinu : „Am spus eu c-o să 
cădem cu Anglia ?!“ Și sorții 
ne dau apoi cu tifla, alcătuind 
o grupă, a IV-a de invidiat.

Luminile s-au aprins.
Radu Nunweiller sare

picioare, cu brațele crucifica
te, exclamînd : „Nici că se pu
tea o serie mai grea și mai 
frumoasă !“ Răducanu, muca
lit, fără a catadicsi să se 
scoale de pe scaun : „De cînd 
tot aștept să mă întîlnesc cu 
Pele, să-i scot o bombă din 
6 metri, în min. 90, la 0—0 și 
să-i spun apoi lui nea Angelo: 
„domn profesor,... bagă rezer
va !“ Dumitrache (apatic, co
pleșit, obosit ?) refuză un fo
toreporter și ne răspunde, ca 
dintr-un alt eu : „NU NE CU
NOAȘTE ȘI NU CUNOAȘ
TEM PE NIMENI, în afara 
Angliei. Deci, ORICE SUR
PRIZA ESTE POSIBILA..."

Hălmăgeanu preia ideea și 
conchide, ritos : 
pă din 
învinsă 
turi se 
raj!“

Dan 
de liniște și urează neaștep
tat, bucuros, tuturor și nimă-

nui ; „La mulți ani!“ Și iese 
din sală, ca un actor care și-a 
spus replica-cheie, 
zele spectatorilor.

★
Miezul nopții a 

mult. Pe undeva,

în aplau-

trecut de 
cineva în-

de 
în 
Foștii 
pus însă 
exagerate 
mai fost 
acum, 
ne-au 
face 
liană.

Desigur, ne apreciem adver
sarii la 
dorința 
cît mai 
găti cu 
te aspectele. Vom folosi 
lejul apropiatului turneu 
tru a studia atent fotbalul 
brazilian la el acasă în așa 
fel incit la ora întîlnirii cu

la
trimis în grupa din care 
parie și echipa brazi-

iusta lor valoare. în 
de a le da o replică 
puternică ne vom 
mare atenție, sub

pre- 
toa- 
pri- 

pen-

în

„Florică 
muzică,

„Nici o echi- 
serie nu va scăpa ne- 
și calificarea in sfer- 
va decide la golave-

așteaptă un moment

ROMANIA ÎMPREUNĂ CU UN TRIO PUTERNIC
Sîmbătă după-amiază, în 

fața a o mie de spectatori 
conduși de veșnicul instinct 
al fotbalului, s-a disputat, 
pe unul din terenurile secun
dare ale complexului „23 Au
gust", jocul de antrenament 
dintre Lotul A (care urmea
ză să plece duminică în A- 
merica de Sud) și Lotul o-

limpic (care 
acest prilej 
tru turneul 
Australia).

Jocul, ăeosebit de viu, în 
ciuda (sau datorită) gerului 
înțepător și a stratului gros 
de zăpadă, a crescut și mai 
mult spre final, cînd a „în
călzit" mantinelele vii ale

și-a încheiat eu 
pregătirile pen- 
din Israel și

(Urmare din pag. 1)

timp, starea exagerată de in
hibiție le este străină. Să ne 
aducem aminte de modul în 
care au jucat ei, la 15 ianua
rie, anul trecut, pe Wembley, 
in compania campionilor mon
diali, de felul în care au reali
zat egalul de la Atena (primul

PREMIILE CONCURSULUI PRO- 
NOEXPRES AL REVELIONULUI

PREMII OBIȘNUITE S

Extragerea Ie Categ. 1:4 va
riante a 73.570 lei ; a H-a : 409 a 
720 lei 7 a ni-a { 8.340,10 a 35 lei.

EXTRAGEREA a H-a : Categ. 
A : 19,3 variante a 13.618 lei; Ca
teg. B : 791,7 a "32 lei; Categ. C : 
11.696,5 a 22 ' '

PREMIILE
GRATUITE 

EXCURSII ȘI BANI :

Categ. E: 3 autoturisme „Tra
bant 601“, 1 variantă 50% a 15.400 
lei și 5 variante 10% a 3.080 lei ; 
Categ. F : 28 excursii Belgrad — 
Budapesta — Sofia, 7 variante 50% 
a 2.500 lei și 21 variante 10% a 
500 lei; Categ. G : 133,3 variante a 
î.OOo lei; Categ. H : 323,2 variante 
a 100 lei.

Iei.

SUPLIMENTARE 
IN AUTOTURISME,

LOTO ♦ PRONOSPORT
PREMIILE SPECIALE IN AUTO
TURISME, EXCURSII ȘI BANI :

Categ. M : 3 excursii în Mexic 
sau autoturisme la alegere con
form prospectului ; Categ. N : 10 
excursii turul Austriei și 8 va
riante 10% a 750 lei; Categ. O : 
53 excursii Bel :rad — Budapesta 
— Sofia și 41 variante 10% a 500 
lei ; Categ. P : 81,5 variante a 
1.000 lei; Categ. R : 214.1 variante 
a 500 lei; Categ. S : 338,3 variante 
a 100 lei ; Categ. T : 9814,9 variante 
a 25 lei.

Cîștigătoril premiilor de catego
ria I sînt : Popa Gheorghe și 
Ruta Petru din București, Anghel 
Maria din Galați, Mohora F. din 
comuna Ulmeni, județul Teleor
man,

AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR.
ETAPA DIN 11 IANU \RIE

I. Bologna — Inter
II. Cagliari — Sampdoria

III. Milan — Brescia
IV. Napoli — Lanerossi 
V. Palermo — Juventus

VI. Roma — Bari 
VII. Torino — Lazio 

VIII. Verona — Fiorentina
IX. Como — Atalanta 
X. Genoa — Reggiana

XI. Mantova — Perugia 
XII. Pisa — Catania

XIII. Varese — Catanzaro

Fond de premii 319.811 lei.
Plata premiilor la acest 

curs se va face astfel :
în Capitală : de la 16 ianuarie 

1970 pînă la 21 februarie 1970.
In provincie : de Ia 20 ianuarie 

1970 pînă la 25 februarie 1970.
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X

con-

punct realizat in preliminarii 
pe un teren străin, acolo unde 
Portugalia cedase la scor), de 
maniera in care obținuseră vic
toria la Lausanne în fața unei 
Elveții ce, nu de mult ne in- 
trecuse cu 7—1!

Da, da, actuala echipă de fot
bal a României NU SE MAI 
LAȘA DE MULTA VREME 
PRADĂ COMPLEXELOR, iar 
acum, de curînd, moralul ei A 
CRESCUT ȘI MAI MULT, a- 
flind că într-un clasament pu
blicat de revista „France-Foot- 
ball“ (întocmit Pe baza rezul
tatelor obținute in 1969) EA FI
GUREAZĂ PE LOCUL V ÎN 
IERARHIA EUROPEANA

★
După rezultatul tragerilor la 

sorți, în dorința de a le in
sufla curaj tricolorilor, cineva 
aducea ca exemple pe 
dreptate, performanța 
nută de echipa R.P.D. 
reene la ultima ediție a 
pionatului mondial, desfășu
rat în Anglia. Căzînd într-o 
serie cu U.R.S.S. și Italia, fot
baliștii din R.P.D. Coreeană, 
în mod normal, nu puteau e- 
mite nici un fel de pretenții 
la calificarea in sferturi. Ce 
a urmat e lucru știut, ma-

bună 
obți- 

Co- 
cam-

rele outsider al grupei a IV-a 
a obținut calificarea în turul 
următor, invingînd puternica 
reprezentativă a Italiei, 
blă campioană a lumii, 
din marile favorite ale compe
tiției. Apoi, în sferturi, tinerii 
fotbaliști coreeni au condus cu 
3—0 formația Portugaliei teare 
avea să ocupe în final, locul 
3), pierzînd în cele din urmă 
numai din cauza lipsei de ex
periență.

în istoria turneelor finale ale 
C.M. sînt și alte multe exem
ple de outsideri care au între
cut mari favoriți (vezi, printre 
altele, victoria Statelor Unite a- 
supra Angliei în 1950), dar e 
mai bine să oferim tricolorilor 
noștri ca stimulent psihic e- 
xcmple recente, directe: și a- 
nume rezultatele lor (scopuri 
egale, și acasă, și în depla
sare) realizate în compania An
gliei, prima echipă pe care o 
vor întjlni în grupa de la 
Guadalajara. O repetare a suc
ceselor obținute în fgța cam
pionilor mondiali ăr lansa pu
ternic din start formația Ro
mâniei. Și-atunci. nici meciu
rile cu Brazilia și Cehoslovacia 
nu ni se vor mai părea chiar 
atit de grele cum apar ele azi...

du- 
una

Dinu (in picioare) și Răducanu sînt veseli. Dinamovistul a și 
început pregătirile pentru meciul cu Anglia, îmbrăcînd tri
coul... naționalei engleze.
gînă melodia lui Aznavour,
„Isabelle".

Ies și în fața hotelului, in 
noaptea rece, sticloasă de ia
nuarie, mă așteaptă Dumitra
che. Mă conduce cîțiva pași 
în tăcere și apoi îmi spune 
ca lui însuși: „Credeți că am 
putut asculta muzica ? Am 
vrut doar să plec de aci, să 
treacă altfel timpul. Mi-e 
somn dar nu pot dormi. Va fi 
noaptea cea mai lungă... Dar, 
la urma-urmei, primul meci 
îl avem cu Anglia, pe care o 
știm și apoi cu cehoslovacii..." 
Si s-a întors brusc, mistuin- 
du-se în noapte, văzîndu-se 
doar bluza treningului pe ca
re scria cu litere mari și albe 
ROMANIA.

Paul SLAVESCU

echipa lui Pele să știm c‘t 
mai multe despre jocul foști
lor campioni ai lumii".

Mircea Lucescu : „Apreciez 
ca injust criteriul după care 
s-a efectuat tragerea la sorți. 
Prea multe discriminări între 
cele 16 formații, care, în ma
rea lor majoritate, și-au cîști- 
gat locul în turneul final cu 
prețul multor eforturi. De ce 
i se spune tragere la sorți 
dacă repartizarea în grupe 
este atit de dirijată ?

Firește, zarurile fiind arun
cate, vom face tot posibilul 
sâ ne comportăm onorabil în 
grupa a lll-a de la Guadala
jara. Și dacă va fi posibil, 
chiar și mai departe...".

In vederea jocului de marți

KILMARNOCK A SOSIT IERI
BUCUREȘTI Șl Vfl CONTINUA AZI

CĂLĂTORIA SPRE BACĂU
Ieri după-amiază, un avion special a adus Ia Bucu

rești echipa de fotbal scoțiană Kilmarnock, care, după cum 
șe știe, va susține marți 13 ianuarie, Ia Bacău, partida re
vanșă cu formația locală Dinamo, în cadrul 
lea tur al „Cupei europene a tîrg urilor".

celui de-al trei-

Pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați 
de conducători ai clubului 
băcăuan, reprezentanți ai fe
derației de fotbal si zariști 
sportivi.

La solicitarea noastră, pre
ședintele clubului Kilmar
nock, William Mc Ivor, ne-a 
făcut următoarea declarație : 

urmă cu o săptă- 
la reuniunea mem- 
conducerii clubului 
am apreciat încă

„In 
mină, 
brilor 
nostru 
o dată atitudinea priete
nească pe care delegația 
sportivă română a mani
festat-o fată de noi în 
timpul șederii în Scoția, 
cu prilejul primului meci. 
Sintem foarte plăcut im
presionați să constatăm 
că, la sosirea în capitala 
tării 
care 
nouă 
mare 
mire

Ne 
seama 
Bacău va fi extrem de di
ficil pentru noi. La Kil
marnock. formația băcă-

dv., atitudinea de 
aminteam găsește o 
și expresivă confir- 
prin călduroasa pri
ce ni s-a făcut.

dăm foarte bine 
că meciul de la

uană ne-a 
o valoare 

Nu vă
CA AM 
ANIMAȚI 
VICTORIEI ȘI DECI A 
CALIFICĂRII ÎN SFER
TURILE DE FINALĂ 
ALE COMPETIȚIEI LA 
CARE PARTICIPAM.

Dar, mai presus de rezul
tatul partidei de marți 
după-amiază. stă faptul că 
între noi, între cluburile 
noastre, s-a închegat o prie
tenie. Meciul de la Bacău 
va trece, dar SPERĂM SIN
CER CA ACEASTA PRIE
TENIE VA

Delegația 
nă, din care 
cători (din 
lipsește mijlocașul Beattie, 
accidentat în partida de 
campionat cu Celtic Glas
gow), a rămas la București 
oină azi dimineață, cînd își 
va continua călătoria, cu a- 
vionul. Ia Bacău.

convins că are 
foarte bună, 
ascundem, însă.

VENIT AICI 
DE DORINȚA

DĂINUI", 
sportivă scoția- 
fac parte 16 ju- 
rîndul acestora

C. F.

Fotografii : Aurel NEAGU



fin lume

Aflăm noi amănunte din lumea hocheiului, prin intermediul 
tov. Vasile Militaru, care s-a aflat timp de o sțaptămînă în Cehoslova
cia. El a avut în acest timp cîtev a reuniuni de lucru cu Miroslav 

desfășura-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

•© Echipa țării noastre are In program 4 jocuri ide verificare
© Este aproape certă participarea Poloniei In grupa A ;și a Austriei In grupa B a campionatului mondial

Echipa ANGLIEI, primul adversar al reprezentativei noastre. Sus : Hun ter Peters, Stepney, Moore, B. Charlton, 
Sheperdson (antrenor); jos : Wright, Hughes, Lee, Mullery, Bonetti, Bell.

SE ANUNȚA PASIONANT CHIAR DIN START!
după tragerea la sorți de la Ciudad de Mexico • Agențiile 
presă și corespondenții noștri de peste

i

• Primele ecouri
internaționale de hotare transmit

ll (Agerpres). —CIUDAD DE MEXICO
O dată cu desfășurarea mult așteptatei tra
geri la sorți pentru stabilirea celor 4 
grupe ale campionatului mondial de fot
bal, au încetat, pentru moment, emoțiile 
tehnicienilor, antrenorilor, membrilor celor 
16 echipe participante și desigur a mi
lioanelor de pasionați ai jocului cu ba
lonul rotund. Acum se cunosc viitorii ad
versari, orașele și datele unde echipele 
calificate se vor întîlni pentru a-și disputa 
mult comentatul trofeu „Jules Rimet".

Agențiile internaționale de presă trans
mit ample comentarii după evenimentul 
desfășurat înlr-unul din cele mai elegante 
saloane ale hotelului „Maria Isabel" din 
Ciudad de Mexico. în majoritatea aparta
mentelor, locuite de delegații de peste 
hotare și oficialități ale fotbalului mon
dial prezenți la festivitate, lumina nu a 
fost stinsă toată noaptea. Desigur au avut 
loc discuții aprinse, comentarii, s-au fă
cut pronosticuri, care s-au prelungit pînă 
la „cîntatul cocoșilor".

Tn centrul atenției s-a situat alcătuirea

grupei a 3-a a campionatului, cea de la 
Guadalajara, unde se vor înfrunta, pentru 
calificare, echipele Angliei, campioană 
mondială, Braziliei, Cehoslovaciei și Ro
mâniei. în interviul acordat coresponden
tului agenției „FRANCE PRESSE", Sir Stan
ley Rous, președintele F.I.F.A., a spus, 
printre altele : „Din cele 4 grupe, cea 
mai dificilă este a treia. Logic favorite 
pentru calificare pornesc echipele Braziliei 
și Angliei, însă sincer să fiu nu trebuie 
subestimate nici celelalte două formații : 
Cehoslovacia și România". în scurta sa 
declarație, Ion Balaș, vicepreședintele fe
derației române de fotbal, a arătat că 
„în grupa a 3-a, echipa României are o 
misiune grea în testul calificărilor, dacă 
ne gîndim că formația noastră a fost re
partizată să joace alături de trei adver
sari redutabili ; Anglia, Brazilia și Ceho
slovacia".

★
lată primele ecouri de 

la sorți dedupă tragerea 
Mexico :

GRUPA C-CEA MAI PUTERNICA!
Viitorii noștri adversari comentează ■ ■ ■

gol înscris în ul- 
joc. Cit despre

decît printr-un 
timul minut de „— 
mexicani, i-am învins, în mai 
1969, la Bruxelles, cu 2—0, tre
buind, în schimb, să plecăm stea
gul nu de mult chiar aici, in Me
xic, ca urmare a unui gol primit 
chiar la începutul partidei. Este 
grupa care ne convine cel mai 
mult, căci celelalte sînt mult mai 
dificile. în cea de a treia, de e- 
xemplu, nu văd cum formația Ro
mâniei, dacă stau să mă gîndesc 
bine, o echipă de aceeași cate
gorie cu Belgia, s-ar putea des
curca în fața brazilienilor și en
glezilor, a căror prezență în fina
la Campionatului mondial n-ar 
surprinde pe nimeni...".

Subrt, vicepreședintele legate de programul și de
rea grupelor B și C ale campionatului mondial.,

în urma hofărîrii federației 
de hochei a S.U.A. de a-și 
trimite echipa la București, 
a devenit aproape certă par
ticiparea Poioniei în prima se
rie a competiției supreme a 
hocheiului, la Stockholm și 
Goteborg.

Este de asemenea foar
te probabil ca, față de 
condițiile create, ECHIPA 
AUSTRIEI SĂ JOACE “' 
GRUPA B, din care 
trogradase anul trecut.
După cum ne-a declarat 

tovarășul Militaru, numeroase 
personalități ale hocheiului 
și-au exprimat regretul față 
de hotărîrea federației cana
diene prin care turneul princi
pal a fost frustrat de partici
parea uneia dintre primele 
candidate la titlul de cam
pioană.

ÎN
re-

Lotul nostru își continuă cu 
asiduitate pregătirile la Opa- 
va, pe gheața unui excelent 
patinoar acoperit. Trr progra
mul selecționatei figurează 
patru jocuri de verificare după 
cum urmează :

• La 13 ianuarie, cu se
lecționata de juniori a Ce
hoslovaciei.

• La 
formația 
secundă

• La 
chipa din Sumpeert și la 
22 ianuarie cu Opavă, din 
liga a doua a campiona
tului cehoslovac.

Reprezentativa noastră 
se va întoarce în țară la 
24 ianuarie, urmînd să 
plece imediat la Galați 
pentru a participa la con-

17 ianuarie, cu 
Havivov din liga 
a campionatului.

19 ianuarie, cu e-

SERIA VICTORIILOR

cursul 
roșului

ANGLIA

a

să 
fața 

cam- 
pu-

„Norocul va juca 
uo mare rol
Intervievat de televiziunea 

engleză, SIR ALF RAMSEY, 
antrenorul echipei Angliei, 
campioană mondială, a de
clarat : „Tragerea la sorți 
este excelentă. Grupa în ca
re vom juca, cea de-a 3-a, 
este foarte dificilă. Pentru a 
ne caîifica, noi trebuie 
jucăm foarte bine în 
Braziliei, de două ori 
pioană mondială, și a
ternicelor echipe ale Româ
niei și Cehoslovaciei". Că
pitanul echipei engleze, BO
BBY MOORE, a declarat: 
„Aparent, învingătorul și cel 
de-al doilea clasat din fie
care grupă nu se mai pot 
întîlni din nou decît în fi
nală. Deci există posibilita
tea reeditării unui nou meci 
Brazilia—Anglia, în finală. 
Desigur, doresc acest lucru. 
Nu va fi însă ușor, vă rog să mă 
credeți. Sarcina noastră es
te dificilă". Cunoscutul por
tar al echipei Angliei, GOR
DON BANKS, a spus: „Va 
fi foarte greu. Avem de ju
cat o suită de 
cile. Norocul va 
re rol".

Reprezentantul 
engleze, DENIS 
a spus ziariștilor că 
se poate vedea dacă echipa 
engleză este sau nu 
pregătită. Noi nu ne-am 
teptat ca echipa Braziliei 
joace în această grupă, 
ceasta fiind situația — 
spus Follows în încheiere 
noi desigur sîntem gata 
începem lupta pentru califi
care".

Cum este și firesc, grupa C 
— din care face parte echipa 
Cehoslovaciei, împreună cu An
glia, Brazilia și Româflia— 
este aci mult comentată. Este 
cea mai tare grupă din isto
ria turneelor finale! Niciodată, 
în aceeași grupă nu au parti
cipat formații cu asemenea res
pectabile cărți de vizită: Bra
zilia de două ori medaliată cu 
aur, Anglia deținătoarea tro
feului, Cehoslovacia de două 
ori medaliată cu argint și Ro
mânia care s-a afirmat puter
nic în preliminariile actualului 
campionat.

Iată cîteva declarații ale u- 
nor personalități privind com
ponența grupei C.

RUDOLF VYTLACIL, fostul 
antrenor al reprezentativei Ce
hoslovaciei, care în 1962 (în 
Chile) a ocupat locul secund :

partide difi- 
juca un ma-

federației 
FOLLOWS, 

„acum

bine 
aș- 
să 
A- 

a

CEHOSLOVACIA:
Cea mai puternică

„Grupa noastră nu este numai 
cea mai puternică, ci și cea mai 
echilibrată. Patru echipe de va
loare în aceeași grupă — așa 
ceva nu s-a mai pomenit! Cred 
că este nejust ca din aceeași 
grupă sâ facă parte doi titani 
care vizează titlul : Anglia și 
Brazilia. De altfel, majoritatea 
anchetelor internaționale au de
semnat cele două reprezenta
tive drept principalele candidate 
Ia titlul mondial! Orice comen
tariu este acum de prisos. Tre
buie să ne supunem unui l'apt 
împlinit, și deci, să privim cu 
cea mai mare responsabilitate 
meciurile din grupă. înainte de 
orice meci, adversarii sînt ani
mați de speranțe. Nimeni nu 
este dinainte învins ! înainte 
de campionatul mondial din 
Chile nimeni n-ar fi crezut că 
echipa Cehoslovaciei va intra 
în finală. Și totuși am reușit!”

BRAZILIA
„Va trebui

să ciștigăm
toate meciurile"

în comentariul său. trimi
sul special al agenției inter
naționale „ASSOCIATED 
PRESS" remarcă „la Guada
lajara se vor întîlni doi ti
tani ai fotbalului, Anglia și 
Brazilia, care vor juca îm
preună cu alte două echipe 
în l'ormă, Cehoslovacia și 
România". în continuare se 
spune că delegații prezenți 
la Ciudad de Mexico au a- 
rătat că această grupă este 
„cea mai tare". Intr-o decla
rație făcută acestui cores
pondent, directorul tehnic al 
echipei braziliene, JOAO 
SALDANHA, a spus : „Dacă 
echipa Braziliei vrea să cîș- 
tige campionatul, ea trebuie 
să cîștige toate meciurile din 
grupă pentru a demonstra 
că se află in formă. Noi, mai 
devreme sau mai tîrziu, tot 
trebuia să ne întîlnim o dată 
cu Anglia. De ce să nu fa
cem acest lucru chiar din 
primele meciuri ale turneu
lui".

în cazul că echipa Brazi
liei va cîștiga cupa „Jules 
Rimet", oficialitățile federa
ției braziliene de specialitate 
vor oferi un nou trofeu pre
țios la viitoarele ediții 
campionatului mondial 
fotbal. Această hotărîre 
fost luată în cadrul unei
dinte a federației de fotbal 
din Brazilia, care a avut loc 
Ia Rio de Janeiro.

ale 
de 
a 

șe-

grupă în istoria
ii

Ia redacția ziaru- 
„CESKOSLOVENSKI 

din Praga, 
nostru

De 
lui 
SPORT" din Praga, co
respondentul nostru în 
Cehoslovacia, JAN SOKOL 
ne transmite :

Astăzi, în sala balles

CONCEPTUL MODERN 
DESPRE EDUCAȚIA 
FIZICĂ ȘCOLARĂ

Centrul de cercetări științi
fice al C.N.E.F.S. și Institutul 
de educație fizică și sport în 
colaborare cu Universitatea 
populară ” București, orga
nizează o expunere pe tema: 
„CONCEPTUL MODERN DES
PRE EDUCAȚIA FIZICA 
ȘCOLARA*.

Expunerea va fi făcută de 
prof. unîv. Leon Teodorescu 
— rector al I.E.F.S. și va 
avea loc în sala Dalles la 
ora 18.

Va urma filmul artistic 
i,Eună ziua, contesă*, o co
producție franco-spaniolă.

LADISLAW NOVAK — fos
tul căpitan al echipei naționale: 
„N-are nici un rost să ne la
mentăm asupra forței adversa
rilor din grupă. Este intr-ade
văr o grupă extrem de puter
nică. Dar cu atit mai valoroasă 
va fi o eventuală calificare, în 
timp ce eliminarea nu va fi 
deloc rușinoasă pentru nici una 
dintre echipe. Acum, deviza 
noastră trebuie să fie urmă
toarea : să ne pregătim temei
nic, să privim cu multă serio
zitate fiecare meci, să atingem 
in iunie o formă maximă de 
joc."

Grupa A
întrebat ce părere are despre 

tragerea la sorți, delegatul fede
rației sovietice, VALENTIN GRA- 
NATKIN, a spus : „Sîntem satis- 
făcuți. Vom lua toate jocurile în 
serios. Salvador poate oferi ori
cărei echipe o replică serioasă în
cheiată cu o surpriză. Consider 
că nu există echipe „mici" la a ■ 
ceastă ediție a campionatului care 
să fie subapreciate ca “
a specificat 
kin.

valoare",
în încheiere Granat-

tragerii la sorți a 
i turneul final al Cam- 
Mondial de fotbal, 

directo-

Grup B
Delegatul federației italiene. 

ARTEMIO FRANCHI, a ară
tat că este mulțumit de tra
gerea la sorți, mai ales că sta
dioanele unde va evolua e- 
chipa Italiei, cele din orașele 
Puebla și Toluca, se prezintă 
în condiții optime. „După pă
rerea mea, a spus Franchi, 
echipa Vruguayului va fi o 
adversară dificilă pentru noi. 
Nu pot aprecia momentan ca
pacitatea echipelor Suediei și 
Israelului". La rîndul său, 
delegatul Uruguay ului, Fede
rico Slinger, a arătat că for
mația sa este capabilă de ca
lificare. Și el a lăudat terenu
rile de joc din aceste orașe.

ORVAR BERGMARK, an
trenorul echipei ■ suedeze, a 
subliniat în interviul acordat 
reprezentanților presei inter
naționale, că... „echipa Suediei 
are șanse să se califice în 
sferturile de finală, mai ales 
că fotbaliștii suedezi au învins 
pină acum de 4 ori echipa Is
raelului. El a arătat că, deși 
dispun de jucători consacrați, 
echipele Italiei și Vruguayului 
pot fi învinse de echipa Sue
diei, care joacă mereu la va
loarea sa. Dacă ne vom califi
ca în sferturile de finală, a 
spus Bergmark, atunci vom 
juca cu U.R.S.S. sau Mexic, 
meciuri pe care putem sâ le 
ciștigăm și să ne calificăm în 
continuare, deoarece în trecut 
am mai învins aceste forma
ții".

Grupa D
Ziarele din R. F. a Germaniei, 

apărute duminică. comentează
pe larg tragerea la sorți de la 
Ciudad de Mexico. Comentariile
privind grupa D. din care fac

- ■ • ~ Bulgariei,
■ Germa-

parte echipele Peru, 
Marocului și R. F. a 
niei. sînt optimiste în privința 
calificării formației 
mane în sferturile de 
„Din punctul nostru de vedere
— menționează comentatorul 
Agenției S.I.D. din Dusseldorf — 
tragerea la sorți a fost cit se 
poate de favorabilă. In schimb, 
grupa C este de-a dreptul in
fernală. Brazilia — de două ori 
campioana lumii, Anglia —• de
ținătoarea titlului, Cehoslovacia
— de două ori finalistă și Ro
mânia — o echipă ’*•' 
afirmare, toate își i 
acerb primele locuri 
mentului grupei".

Comentînd tragerea 
antrenorul echipei 
ȘTEFAN BOȘKOV, 
„Sîntem mulțumiți. Bine că nu 
am căzut cu Anglia și Brazilia!. . 
Cunoaștem jocul echipelor R. F. 
a Germaniei și al Marocului. 
Nu-i cunoaștem, prea bine pe 
fotbaliștii din Peru. Sîntem 
bucuroși că în cursul lunii fe
bruarie vom întreprinde un tur
neu și vom evolua și 
(Peru). Mai mult decît 
pot spune că sîntem 
avantajați de tragerea 
deoarece jucăm pe _____
din orașul Leon, pe care elevii 
mei îl cunosc foarte bine, în
trucît echipa olimpică a țării 
noastre a jucat în Mexic în 
anul 1968*.

Delegatul 
Escudero 
și R. F. 
califica în 
Bulgariei.

vest-ger- 
flnală.

in plină 
vor disputa 

t ale clasa-

la sorți, 
Bulgariei, 

a spus :

la Lima 
atîta vă 

foarte 
la sorți, 
stadionul

Peruvian Gustavo 
i subliniat că Peru 
i Germaniei se vor 
dauna Marocului și

a 
a

Finala probei de simplu 
masculin 
pionatelor internaționale de 
tenis ale 
discuta
Bob Carmichael si america-

din cadrul cam-

Tasmaniei se va 
între australianul

nul Jim McManus. în semi
finale, Carmichael l-a elimi
nat în patru seturi : 6—3, 
6—2, 1—6, 6—2 pe america
nul Bob Lutz, iar McManus 
a dispus cu 6—4, 6—2, 7—5 
de australianul John Ale
xander.

MARILE DATE
ALE SEZONULUI 

DE CĂLĂRIE 1970
KELLER IN MARE FORMĂ

dotat cu „Cupa o- 
București".

★

Tovarășul Militaru ne-a 
făcut cunoscut, de aseme
nea, că A FOST CON
TRACTATĂ 'CU FORURILE 
DE RESORT DIN CEHO
SLOVACIA LIVRAREA U- 
NOR UTILAJE MODERNE 
NECESARE BUNEI DES
FĂȘURĂRI A CAMPIONA
TULUI MONDIAL DE HO
CHEI DE LA BUCUREȘTI 
Șl GALATI.

Mii ne începe

TURNEUL MASCULIN
DE BASCHET

SVATOPLUK PLUSKAL — 
fost internațional: „Sîntem op
timiști, în ciuda cărților de vi
zită ale adversarilor. Dacă 
ne-am lua numai după calcu
lele hîrtiei n-ar mai fi necesare 
campionatele mondiale... în 1962 
după ce s-au alcătuit grupele, 
mulți spuneau : de ce plecați în 
Chile? n-aveți nici o șansă! Și 
totuși, pentru noi acel campio
nat s-a încheiat cu un adevărat 
triumf. De ce să nu se repete 

acum această istorie?...".

în ajunul 
grupelor din 
pionatului Mondial de 
RAYMOND GOETHALS, 
rul tehnic al echipei Belgiei, cîn- 
tărind șansele formației pe care 
o conduce, declarase : „Dacă sorții 
ne-ar da, de exemplu, accesul in
tr-o grupă cu U.R.S.S., Mexic și 
El Salvador ca adversari, am pu
tea spera la calificarea belgienilor 
in sferturile de finală...". Iată că 
sorții i-au dat satisfacție ! Sîmbă- 
tă seara. — intr-o convorbire te
lefonică avută cu corespondentul 
nostru la Bruxelles, Fernand 
Bouvier — el s-a arătat pe de
plin mulțumit, explicînd senti
mentul care-1 încerca astfel : „11-le 
salvadorian nu pare să fie, prea 
grozav și ar trebui, în mod nor
mal. să-l învingem. Formația 
U.R.S.S. nu este complet în afara 
posibilităților noastre, întrucît am 
mai jucat de cîteva ori și i-am 
rezistat foarte bine, nefiind în
vinși, de exemplu, in meciul dis
putat la Moscova, in mai 1968,

Wiparuljiy?.!,lnforniațiB*, sir. Brezoiauu nr. 23—25, UusuțvțU

In 
rală 
nale 
stabilite datele campionatelor 
mondiale și europene la di
verse probe de călărie pe a- 
nul 1970. Astfel, C.M. de ob
stacole vor avea loc în Fran
ța, la 
iulie, 
nine 
ta tea 
rior) 
campionatele lumii la proba 
completă vor fi găzduite de 
Irlanda, la Punchestown, în
tre 11 și 14 septembrie, iar 
cele de dresaj de R.F. a. Ger
maniei, la Aachen, între 20 
și 28 iunie. Juniorii își 
disputa titlul european 
obstacole îri Elveția, 
Gstaad sau la St. Moritz, 
tre 6 și 10 august. Tot ei 
concura pentru titlul conti
nental la proba completă în 
Danemarca, dar locul și da
ta urmează a fi stabilite ul
terior.

receata Adunare gene- 
a federației internațio- 
de specialitate, au fost

La Baule, între 4 și 12 
iar cele mondiale femi- 
în Danemarca (locali- 
va fi desemnată ulte- 
între 20 și 23 august;

vor
Ia 
la 

în- 
vor

matitch Învingător
AUTOMOBILISTIC AL

WELLINGTON, 11 (Ager
pres). — Competiția automo
bilistică „Marele premiu al 
Noii Zeelande", disputat pe 
circuitul Pukekohe în condiți- 
uni atmosferice excelente, a 
fost cîștigat de sportivul aus
tralian Frank Matitch. învin
gătorul, care a concurat pe o 
rrțașină „McLaren", a parcurs 
161 km în 58:39,9. Pe locurile

TURNEUL DE SAH
J

DE LA GRONINGEN
(Agerpres).HAGA, 11 

înaintea ultimei runde, 
turneul final al competiției 
internaționale de șah rezer
vată juniorilor de la Gronin
gen, conduce Andras Adorjan 
(Ungaria) cu 7 p., urmat de 
Lubojevici (Iugoslavia) cu 6 
p. Șahistul român Â. Urzică 
se află pe locul șase cu 2*72 p.

în

vest- 
a ob- 
prima

Cunoscutul campion 
german Erhard Keller 
ținut două victorii în 
zi a concursului internațional 
de patinaj viteză de la Cor
tina d’Ampezzo. El a termi
nat învingător în proba de 
500 m cu timpul de 39,4 fiind 
urmat de sportivii norvegieni 
Lind — 40,2 și Bjorang — 40,G. 
In proba de 1000 m, Keller a 
fost cronometrat cu timpul de 
1:21,6. Pe locul secund s-a 
clasat Eriksen (Norvegia) — 
1:21,9.

DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA, 11 (Agerpres).' 

— La 13 ianuarie va începe 
la Varșovia un turneu inter
național de baschet, la care 
și-au anunțat participarea 10 
echipe care au fost împărțite 
în două grupe după cum ur
mează : Grupa I: București,’ 
Varșovia II, Sofia, Bruxelles 
și Tallin ; Grupa a Il-a t PraJ 
ga, Varșovia III, Budapest^ 
Amsterdam și Varșovia I.

In primul meci, baschet», 
baliștii români vor întîlili eg 
chipa orașului Varșovia IÎȘ 
Iată programul Celorlalte mw 
ciuri i Tallin Bruxelles & 
Praga —• Varșovia III §1 BtM 
dapesta Varșovia ®

<
Liudmila Fecina 1:29,09 pe 1000 m

MOSCOVA, 
Cu prilejul 
patinaj viteză care se desfă
șoară în prezent pe patinoa
rul de altitudine de la Alma 
Ata, sportiva sovietică Liud
mila Fecina (în vîrstă de 27 
de ani) a stabilit cea mai 
bună performantă mondială 
în proba de 1000 m cu tim-

11 (Agerpres).— 
concursului de

pul iile 1:29,09, ÎM Stofa 
milară masculină* B 
liaev a obținut perl 
de 1:19,64* timfț £( 
eintă tir» ttotf retori

&

NOII ZEELANDE"
următoare s-au clasat Derek 
Bell (Anglia) pe „Brabham- 
Ford", Graeme Lawrence 
(Noua ■ Zeelandă) pe „Ferrari" 
și Ron Grable (S.U.A.) pe 
„McLaren".

PREGĂTIRILE HANDBALIȘTILOR

FRANCEZI PENTRU C.M.
In continuarea pregătirilor 

în vederea campionatului 
mondial masculin de handbal, 
selecționata Franței va sus
ține două întîlniri de verifi
care cu echipa Iugoslaviei, la 
23 ianuarie (Karlovac) și la 
25 ianuarie (Zagreb).

Din lotul formației franceze 
pentru aceste meciuri fac par
te printre alții Ferignac, Ri
chard, Brunet, Sellenet, Ca- 
rite, Druais și Cailleret.

De pe pîrtiile de schi
La Wengen (Elveția) s-a 

disputat un mare concurs 
masculin contînd pentru „Cu
pa Mondială". Proba de cobo
rîre i-a revenit francezului 
Henri Duvillard cu timpul de 
1:50,21, urmat 
Karl Cordin - 
compatriotul acestuia 
Messner — 1:51,13.
Schranz (Austria) a 
locul 5 cu timpul de 1:51,37.

de austriacul 
1:50,91 și de 

Heini 
Karl 

ocupat

In proba de slalom special 
victoria a fost obținută de 
francezul Patrick Russel (în 
fotografia alăturată) cu tim
pul total de 109,55, urmat de 
elvețianul Dumeng Giovanoli
— 110,56, de francezul 
Brechu — 110,85 și de 
nul Gustavo Thoeni —

La Morzine (Franța), 
de coborîre i-a dat cîștig de 
cauză francezului Bernard 
Grosfilley în 2:26,37 (locul 2
— austriacul Harald Stuefer 
în 2:27,68). Slalomul special 
a luat sfîrșit cu victoria aus-

- triacului Gerhard Riml — 
98,96, urmat de francezul Mi
chel Bozon — 99,61 și de aus
triacul Norbert Wendner — 
99,78.

Henri 
italia- 
111,44. 
proba

Schiorii români au ocupat 
următoarele locuri : Virgil 
Brenci 42 la coborîre (2:44,01), 
27 la slalom (109,61) și 
combinata alpină (locul 
Riml),; Gheorghe Vulpe 
slalom (112,32).

La Lake Placid, în a 
ediție a „Memorialului 
nery", proba de 15 km a fost 
cîștigatâ de schiorul Mike 
Gallagher în 52:57,0. La femi
nin, pe distanța de 5 km pri
mul loc a fost ocupat de Mar
tha Rockwell, cronometrată în 
22:11,0. /

15 în
1 —

33 la

doua 
Ken-

I

LOS JINGEm!^ Jft 
preș). '-*'CaL în ftâcAre 
fundația âmericană Helm SI 
decernat trofee celdtf mai b 
sportivi din lume pe Unul
din diferit© continente. {Tro 
ele le-au revenit următorîIO 
sportivi : Charles Asatl (AfrîJ 
ca), Chi Chen (Asia), Famerl 
Kilborn (Australia), Liesl Prq3 
kop (Europa), William Toome? 
(America de Nord), Juart Bel* 
lo (America de Sud)»

• Cu prilejul unui concurs
international de natatie; des
fășurat la Hollywood, cunos
cutul campion american’ 
Mark Spitz a terminat în
vingător în proba de 50 yarzi 
liber cu timpul de 21,7. 
Compatriotul său Hali s-a 
clasat pe primul loc în pro
ba de 200 m spate în 1:57,7. 
Proba de 1000 yarzi liber i-a 
revenit înotătorului vest-ger- 
man Ilans Fassnacht, crono
metrat în 9:48,7. • în cursa 
ciclistă de șase zile, care se 
desfășoară în prezent pe ve
lodromul acoperit din Bre
men, conduc vest-germanii 
Bugdahl și Kemper cu 69 de 
puncte perechile Schulze—
Renz (R.F. a Germaniei) — 
67 puncte
— Sercu 
puncte. • 
Republicii
jucat la Dublin în compania 
selecționatei Irlandei. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate: 8—8 (3—5).
• în cadrul turneului interna
tional de hochei pc iarbă de 
la Bombay, selecționata R.F. 
a Germaniei a întrecut cu 
scorul de 4—1 echipa Japo
niei. Intr-un alt joc. repre
zentativa Argentinei a ter
minat la egalitate : 
formația
mentul competiției conduce 
India A cu 6 puncte, urmată 
de R.F. a Germaniei, India B
— 5 puncte, Japonia — 4
puncte, Argentina — 3 punc
te, Belgia, Olanda — 2 punc
te ți Italia — 1 punct. • în 
cadrul campionatului dc ho
chei al U.R.S.S., echipa Hi» 
mik Voskresensk a învins cu 
5—2 (3—0, 0—2, 2—0) for
mația Torpedo Gorki. In
tr-un alt joc, Dinamo Mos
cova a terminat la egalitate : 
2—2 (1—0, 0—0, 1—2) cu
S.K.A. Leningrad. în clasa
ment continuă să 
detașat formația 
Moscova cu 41 p, urmată de 
Spartak Moscova .. 
Leningrad cu cîte 30 p. ®în 
etapa a 23-a a' campionatu
lui cehoslovac de hochei pe 
gheață, Slovah Bratislava a 
cîștigat în' deplasare cu sco
rul de 6—3 (2—1. 3—2. 1—0) 
în fata formației H? Z. Lit
vinov. Alte rezultate : V.S.J. 
Kosice —
4— 2 '(0—0, 
da Plsen
5— 2 (l—l 
Jihlava
9—0 (2—0, 5—0, 2—0).

și Post (Olanda)
(Belgia) — 60

Echipa de rugby a
Sud-Africane a

1—1 cu
Italiei. în clasa-

conducă 
Ț.S.K.A.

și S.K.A.

T E.' Gotwalddw 
2—1. 2—1) ; Sko- 
— Sonp Kladno 

•0, 2—1, 2—1) ; Dukla 
— Tesla Pardubice

«U36S


