
Redacția ti: administrația: str. 
Vasile Coala nr. 16jei. 11.10.05, 
interurban 72 si 28fiu . Telex 
_____«portrom buc. 180.

Anul XXV - Nr. 791 (6225)

SĂRITORII ȘI-AU MUTAT 
SEDIUL LA BORȘA

începind de joi. cei mai 
buni săritori cu schlurile din 
țară și-au fixat „cartierul 
general" de pregătire la Bor- 
șa, trambulina de aici dîndu-le 
posibilitatea să realizeze per
formanțe de peste 90 de me
tri. In frumoasa stațiune se 
găsesc : Lupu, Eros, Doroban- 
țu, Fodor, Tamaș (Dinamo). 
A. Biriș, Gîrneț, Bîrsan, Roiu, 
Buda (A.S.A.), Burețea, Măr- 
glneanu, C. Biriș, Moruzan 
(Tractorul). antrenorii A. 
Munteanu, I. Voinea șl I. 
Bîrlă. Acestora li se vor a- 
dăuga peste citeva zile sărito
rii Cismadia și Covaci, de la 
Voința Odorhel, precum și 
juniorii Voinea, Bunchcz 
(Tractorul) șl Haiduc (A.S.A.) 
care se vor pregăti alături de 
seniori,
C. GRUIA — coresp. principal

FLORETISTI 
ROMÂNI 

LA PARIS
Cinci dintre fiorctiș- 

tii noștri fruntași vor 
evolua la Paris, cu pri
lejul întrecerilor pentru 
„Cupa Martini" (31 ia
nuarie—1 februarie). Iată 
■și numele lor : Ionel 
Drinibâ. Mihai Țiu, Iu
lie Falb. Ștefan ilauk- 
lcr și Gabriel Ursoviei 

sau Aurel Ștefan.
Delegația va fi con

dusă de Vasile Chelaru, 
antrenor federal, 
în foto : Mihai Țiu (în 
dreapta), una dintre spe
ranțele noastre la „Cupa 

Martini"

ÎNCEPE MECIUL CIOCÂLTEA - SZABO
Sîmbătă începe meciul de 

baraj pentru desemnarea 
campionului de șah al tării

Năstase, Tiriac și 
Dron, intr-o pau
ză a ultimului 
antrenament di
naintea jocurilor 

turneului-fulger 
de azi.

între Victor Ciocâltea si Iu- 
lius Szabo, clasați la egali
tate de puncte la ultima edi
ție a finalei republicane. Pri
mele două partide vor avea 
loc la Satu Mare, următoa
rele două la București. în 
caz de . scor egal, meciul va 
continua pînă cînd unul din 
competitori va obține victo
ria.

VEȘTI 
DIN BELO 

HORIZONTE
După cum sîntem infor

mați din Belo Horizonte 
prin telex de către tri
misul special al revistei 

„Fotbal", AUREL NEAGU, 
la cererea publicului, pro
gramul cuplajului de pe 
stadionul „Minerais" din 
localitate s-a schimbat, 
partida Sparta Praga — 
Atletico Belo Horizonte ur- 
mînd s-o preceadă pe cea 
dintre Cruzeiros și repre
zentativa României.

Sîntem, de asemenea, a- 
nunțați că prof. Angelo Ni- 
culescu intenționează să 
trimită în teren echipa uti
lizată la București, în me
ciul cu Grecia, în timp ce 
din formația Cruzeiros nu 
vor lipsi cunoscuții interna
ționali Raul, Piazza, Dir- 
ceu, Lopes și Ze Carlos.

Marea cursă contratimp 
a patinoarului 23 August!

Tur de orizont înaintea campionatelor mondiale de bob

Azi, ultimul antrenament 
oficial la St. Moritz

ST. MORITZ, 21 (prin te
lefon). Toate cele 26 de echi
paje din 13 țări s-au aliniat 
la startul penultimului 
trenament oficial care a 
stat din două manșe, 
păcate, instabilitatea
echipaje în ultimul viraj de 
la sosire a provocat răstur-

an- 
con- 
Din 

unor

narea a patru boburi apar- 
ținînd reprezentativelor Sue
diei, Spaniei, Japoniei și Ro
mâniei. Echipajul Panaitescu- 
Neagoe s-a aflat în această 
situație de pe urma căreia 
pilotul a suferit o entorsă 
la mîna stingă, care face in
certă participarea sa la pro-

AZI, IN SALA FLOREASCA BOBUL UN AN DUPĂ

££ K£D£££ EUGENIO MONTI

CU UȘII RACHETE!
Deci, azi după amiază — 

începind de la ora 17 — a- 
vem prilejul să-i vedem din 
nou evoluind in țața fileului 
pe cei mai buni tenismani ai 
țării. Prilej insolit, atît de 
rar oferit in cursul iernii 
bucureștenilor iubitori ai 
sportului alb, pentru care se
zonul de tenis mai urmează 
canoanele anilor rămași de 
mult în urmă.

Să ne bucurăm așadar că 
vom revedea, măcar pentru 
citeva ore, pe răsfățații noștri 
ași ai rachetei, Ilie Năstase 
și Ion Tiriac, cei pe care tes
tul popularității i-a desemnat

SESIUNE
DE COMUNICĂRI

în zilele de 23—24 ianua
rie va avea loc a doua se
siune de comunicări a Cen
trului de Cercetări Științifice 
pentru Educație Fizică și 
Sport. Lucrările sesiunii se 
vor ține în incinta Centru
lui. de la ora 9 dimineața.

la finele anului trecut drept 
primii sportivi ai României. 
Ei se întrec, în cadrul unui 
turneu-fulger cu coechipierii 
lor din națională, Sever Dron 
și Petre Mărmureanu.

Așa cum am anunțat și în 
numărul de ieri al ziarului 
nostru, se va juca după sis
temul „seturilor scurte", ciș- 
tigînd cel care ajunge mai 
repede la cifra de 8 ghemuri. 
Semifinale: Tiriac — Măr
mureanu și Năstase — Dron. 
Apoi, finala...

La sfîrșitul reuniunii^ un 
meci demonstrativ de dublu, 
în care cuplul celor doi fina- 
liști ai „Cupei Davis", Ti
riac — Năstase, întâlnește 
garnitura noastră secundă (și 
mereu mai ambițioasă!), 
Mărmureanu — Dron.

Un punct de atracție su
plimentar : prezentarea par- 
ticipanților la gală va fi fă
cută (cu șarm, voce și umor...) 
de cunoscutul actor al sce
nei și ecranului — Silviu 
Stănculescu.

Sala Floreasca vă așteaptă!
Rd. V.

Retragerea lui Monti a marcat dispariția unei pleiade de mari ve
dete (Ziirdini, Kuatti, Schelle, Emmers, Xash, Thaler) și apariția «Aut 
grup omogen, a cărui valoare este sensibil egală : Wicki, Panluru, Gas; 
pari. Moth. Zimmerer, De zordo, Baturone etc. Și poate tocmai da
torită acestui echilibru, întrecerile viitoare stau sub semnul unei lupte 
acerbe și al incertitudinii. Dar să facem un tur de orizont prin prin
cipalele tabere care vor ti angajate in competițiile acestui sezon.

Italienii au avut 
multă bătaie de cap 
cu selecționarea e- 
chipajelor pentru 
„mondialele" trecu
te. Două exemple 
sînt edificatoare : 
A. Frigo, campion 
european, și De 
Paolis, dublu cam
pion olimpic și eu
ropean, nu au fi
gurat in nici un e- 
chipaj. Italia dis
pune la ora actua
lă de foarte multe 
echipaje valoroase.

La Cortina, însă,

întrecerile sub semnul
echilibrului
Atuurile
Urmează
de la

. Mont! nu a 
prezentat decît un echipaj, prin 
Gaspari, pe celelalte lăsîndu-le 
la Cervinia pentru naționale și 
selecție. tn decursul istoriei, 
italienii au cîștigat la St. Moritz, 
în cadrul campionatelor mon
diale. numai de două ori la bo
bul de două persoane și nicio
dată la bobul de patru. Dar in 
acest sezon ? Ii vom afla oricum 
printre protagoniști la 
competiții de amploare.

Reprezentativa R.F.G. 
H. Floth, W. Zimmerer, 
der și p. Utzschneider 
dualități puternice. Dorind 
dovedească că sînt capabili să 
cîștige un campionat mondial și 
fără a beneficia de grațiile „For
tunei" (vezi Lake Placid, titlul 
la bobul de patru), boberii vest- 
germani au acordat o mare 
tenție pregătirii specifice, 
tuînd un mare volum de 
rîri pe unica pîrtie din 
înghețată în totalitate

ambele

are în 
P. Ba- 
indivi- 

să

a- 
efez- 

cobo- 
lume 

artificial,

CARTE POȘTALĂ DIN BOTOȘANI

0 NOAPTE, 0 SALA, UN OM • ••

lui Panluru
,,preolimpicul“

Sapporo

îh lungime de 1.114 ni (la K5- 
nigssee în apropiere de Berchtes
gaden); Pe această pîrtie ei au 
desfășurat și întreceri, avind ca 
parteneri pe austrieci. Să. nu uităm 
că sînt deținătorii ’ unui frumos 
palmares (de două ori campioni 
olimpici și de zece ori campioni 
mondiali), iar la St. Moritz au 
cîștigat de două ori la bobul 
de patru și o dată la cel de doi.

Iarna trecută, la Lake Placid, 
elvețienii, mai aproape ca ori- 
cînd de împlinirea unui vis, care 
dura de 12 ani,, de a recăpăta 
gloria celebrilor lor compatrioți 
F. Feierabend, F. Kapus și H. 
Zoller, care din 1954 pînă în 1957 
făcuseră din bobul de 4 un mo
nopol elvețian, își văd idealurile 
spulberate la „potou“, după ce 
conduseseră trei manșe. O clipă 
de slăbiciune, intr-un anume loc 
știut numai de Wicki, avea să 
repete răsturnarea din antre
nament și o dată cu ea tot calcu
lul hîrtiei. Dșr. asta a fost ieri, 
fiindcă azi, mâi hotărîți ca ni
ciodată, elvețienii au început 
pregătirile de timpuriu pe ghea-

ion MATEI

(Continuat» tn pag. a 2-a)

J c luni dimineață, acoperișul din tablă ondulată al pati- 
noarului 23 August din Capitală înaintează încet, dar 

sigur. Șantierul cunoaște zile agitate, de efervescență. Con
structorii privesc eu îngrijorare cerul, tmplorind timp priel
nic. Există speranțe ca rămînerea în urmă șă fie, totuși, recu
perată și, la ziua prevăzută pentru inaugurarea Campionatu
lui mondial de hochei (grupa B) hala să fie gata. Sub sem
nul întrebării se află însă încheierea în timp util a lucră
rilor de finisare, foarte migăloase și pretențioase.

Ieri, fotoreporterul nostru. Aurel NEAGU, a surprins

ln sfîrșit, după 9 seara a- 
jungem la sală. Ne gîndim 
s-o vedem în liniște, pe în
delete, la o oră cînd tumul
tul și antrenamentele nu 
tulbură privirea.

Intrăm. Sala — ca un han
gar uriaș în care te aștepți 
dintr-o clipă în alta să se 
reîntoarcă, cuminți, păsările 
cerului — e abandonată semi
obscurității. De undeva, însă, 
din dreapta intrării, răzbesc 
niște zgomote care sfîșie re
gulat tăcerea: pac, pac, pac- 
Ne apropiem cîțiva pași și 
certitudinea ia locul îndoie-

• De
decît

la vioară și pînă la mănușile de box nu-i... 
un pas! Ș Cum m-aș lega de ei mai bine 

decit scoțindu-i campioni?...
o platformă asemănă- __________________ ,_________Iii: pe

toare „peluzei" de la Floreas- 
că, vreo 10—12 tineri — ti
neri ? ba mai degrabă copii

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare tn pag. a 2-a)

IRH NOI RECORDURI Dl PATINAJ VITEZA
Un grup de patinatori ro

mâni, condus de antrenorul 
Dan Lăzărescu, a participat 
la turneul celor patru piste.

VITEZIȘTI ROMÂNI - 
IN CONCURSURI
INTERNAȚIONALE

• Juniorii Roxana Salads
(C.S.M. Cluj), Gh. Varga (Agro
nomia Cluj) și L. Coroș (Mureșul 
Tg. Mureș) au plecat miercuri la 
Zakopane, pentru a participa, în 
zilele de 24 și 25 ianuarie, la o 
competiție internațională rezer
vată tinerilor patinatori de vi
teză. ,• La Moscova se va desfășura 
Intre 5—3 februarie un mar" 
curs al sprinterilor. Țara : 
va fi reprezentată de 
Tracher (Dinamo Brașov) 
Roșea (Agronomia Cluj).

Cu acest prilej, viteziștii noș
tri au stabilit trei noi re
corduri naționale de seniori. 
Cortina d’Ampezzo : 1 000 m 
— VICTOR SOTIRESCU 
1:30,0 (v.r. 1:30,2), 5 000 m — 
CAROL KOMIATSEGHI 
8:28,8 (v.r. 8:39,5) ; Inzell :
3 000 m — VICTOR SOTI
RESCU 4:58,2 (v.r. 5:00,9).

CAMPIONATUL DE PATINAJ
DE LA POIANA BRAȘOV,

tre eon
ii oastră 
Christa 
și loan

LA TUȘNAD
Programată Jnițial pentru luiffi 

februarie, la 7/ “T"’.
nala campionatului republican de 
patinaj viteză va avea ioc la Tuș- 
nad între 27—31 Ianuarie. Ordi
nea intrării în concurs . seniori, 
copii, juniori I și juniori LI.

Poiana Brașov, fi-

bele campionatului mondial, 
în urma acestor accidente, 
fără gravitate, juriul a ho- 
tărît modificarea, deci în
gustarea porțiunii dinaintea 
celulei fotoelectrice.

In urma celor două coboriri, 
clasamentul zilei se prezintă ast
fel : campionul mondial De Zordo 
(Italia) 2:35,18 : Zimmerer '
2:36,40 ; ~ •• ------- -
Lamey 
(Elveția) 
2:37.28 : Cavletzel (Elveția) 
Panaitescu (în prima manșă cu 
Foc.șeneanu 1: 19,21 și în a doua 
manșă cu Neagoe 1:18,65 în ciu
da căzăturii) 2:37,86 : Panțuru (cu 
plecări 
chiulul 
pasiv, 
manșe 
1:18,96 
(Cehoslovacia) 
berger. ȚAustria) 2.138,25; 
(Canada) 2:38.91 : Hammond (An
glia) 2:39,03 ; Baturone (Spania) 
2:39,26.

această imagine la patinoar.

Ședința Comitetului
de organizare

care
St’Ui,

loc

Floth (R.F.G.)
(S.U.A.) 2:36.54 :

2:37.05 ; Vicario

(R.F.G.) 
2:36.49 ;
Stadler 
(Italia) 

2:37.56 :

în
său 

fiind 
de 
Și

care din cauza ve- 
traumatism a fost 
împins în ambele 

frînarul Zangor — 
1 :18,99) 2:37.95 : Hora

2:38.16 : Kalten- 
S.torey

Marți seara a avut 
o ședință a Comitetului 
de organizare a C.M. de 
hochei de la București și 
Galați, sub președinția 
tovarășului Nicolae Boz- 
<log. A fost examinat sta
diul de pregătire în dife
ritele sectoare ale Comi
tetului : tehnic, adminis
trativ, presă și propagan
dă ' etc. Exceptînd situa-

ția de la patinoar, 
continuă să suscite 
celelalte acțiuni se desfă
șoară ritmic și 
planificării.

Vinko Zitnik - la

conform •

București
a sosit ieriîn Capitală 

prof. Vinko Zitnik, repu
tat specialist iugoslav în 
problema organizării com
petițiilor de hochei. Vinko 
Zitnik a condus comisi
ile tehnice la patru cam
pionate mondiale. în Ro-

(Continuare Tn!' pag. a 2-a)

i___

— O dată pentru totdeauna: Cine-i cel mai 
important om al echipajului ?

Desen de MATTY

I 100 DE MINUTE i
I

—— -------------------------- 1
PRIMUL CONCURS ATLETIC, DE SALĂ, AL STUDENȚILOR |

Sîmbătă și duininică sala 23 August din Capitală va găzdui primul concurs 
atletic, din acest an, al studenților. La startul celor 12 probe vor lua parte con- 
curenți și concurente din zece centre universitare, printre care București, Iași, Cra
iova, Timișoara, Cluj etc. întrecerile se anunță foarte pasionante, întrucît vor par
ticipa studenți care au obținut rezultate valoroase la concursurile de anul trecut.

In pag. a 4-a

1

Pentru ca povestea cu răpirea Cupei „Jules Rimet“ să nu se 
mai repete, autoritățile mexican e au decis păstrarea prețiosului 
trofeu în acest seif al unei bănc i din centrul lui Ciudad de Me
xico.LA „

NOI COMENTARII 
EL MUNDIAL 70" Telefoto ; A.F. Agerpres

I

1»^ entru copii, mișcarea este una 
J dintre marile satisfacții zilnice, 

poate prima la începutul dru-

Imului, cu nenumărate sinuozi-
■ tați, care se numește viată. 

Joaca este compusă dinlr-un 
I șir nesfîrșit de mișcări, repetate, com- 
| pietate, reluate, o suită care se com

pune din elemente proprii multor la- 
I muri sportive. 
I că din școală 

firească. Ea îi
I siunea firească 
I țiuni de sport,

nută corectă, , __  __ ,
| le dă prilejul să_ folosească joaca pen

tru multiple țeluri, ce pol fi sintetizate 
într-un singur cuvînt : sășptate.

Cele 100 de minute de educație fi
zică prevăzute în programa școlară, 
sînt, așadar, închinate vigoarei, dez
voltării armonioase, creării unui fun
dament de sănătate pe care să se 
poată grefa apoi tot ceea ce viața 
modernă cere de la oameni. Este mult 
sau puțin? Știm, marea majoritate vor 
spune categoric: este puțin I Și, fără 
îndoială, au dreptate. Sînt puține mi
nutele oferite săptămînal zeului sănă
tate : din 10080 doar 100. Poate mai 
tîrziu, atunci cînd dascălii educației fi
zice vor dovedi deplina seriozitate a 
ritualului pe care-l oficiază, cînd pă
rinții vor înțelege că minutele acorda
te în plus sportului îi vor scuti mai 
tîrziu de ore pierdute pe drumurile 
policlinicilor, cînd copiii se vor simți 
atrași mai mult spre joaca cu reguli, 
se va decide desigur și sporirea orelor 
de educație fizică.

Înainte ca toate aceste visuri să se 
fi împlinit, există alte mijloace — nu 
mai puțin importante — care pot de
cide mărirea cuantumului de timp acor
dat sportului. Mai întîi, minutele de 
dimineață — să zicem 10 — petrecute 
în fața geamului larg deschis, în com
pania gimnasticii de înviorare. Sînt 70 
de minute pe săptămînă de o valoare 
(tot pentru sănătate) inestimabilă. Apoi, 
alte minute — petrecute în activitatea 
sportivă recreativă, de destindere. Cro
sul (numai cuvîntul s-a devalorizat), 
concursurile de sărituri și alergări pe 
pistă, întrecerile pentru desemnarea 
campionilor clasei și ai școlii, patina
jul și înotul de plăcere și cîte altele 
pot oferi copiilor clipe de neuitat, aș
teptate cu nerăbdare. Două ore (120 
de minute) dăruite săptămînal sportu
lui recreativ aduc nemăsurate canti
tăți de vigoare, 
aprofundat, aduc 
acea bună dispoziție care 
bile cele mai grele noțiuni.

Pentru cei talentați, pentru cei ce 
au întrezărit în sport încă un drum 
spre poarta afirmării, orele de pre
gătire tehnică, tactică și fizică (are vreo 
importanță ordinea ?) acoperă și ele 
necesarul de efort fizic în beneficiul 
sănătății.

Așadar, celor 100 de minute închi
nate sănătății li se pot adăuga altele 
care să aducă generațiilor tinere vi- 

necesare 
întofdea-

Lecția de educație fizi- 
constituie o continuare 
învață pe copii succe- 
a mișcărilor, le dă no
ii obișnuiește cu o ți- 

cu disciplina voluntară,

necesare studiului 
acea prospețime, 

tac accesi-

goarea, prospețimea, tăria 
pentru contactul cu viata, nu 
una lipsit de duritate.

Hrîstache NAUM
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OFENSIVA
BRAȘOVEANĂ

rem sâ vă convingem 
din nou câ la Brașov 
istoria, cultura, sportul 

îînt buni prieteni, se cautâ 
;i se întregesc.

Nu chiar de mult, preșe
dintele Comitetului municipal 
oentru culturâ și artâ, prof, 
’etru Istrate, a scris în ziarul 
SPORTUL despre serbările Ju- 
lilor, festivalul filmului turis- 
•ic, convorbirile cu tinerii 
despre talent și creație, des
pre statuile sportive.

Mai recent, Mihai Bîră, ne 
:are parcă îl vedem plu
tind mereu pe zăpezi și 
nvingînd într-un slalom de 
egendă, se dedică flaze- 
ărieî și de cînd d venit 
iarna, convertește, prin cu- 
rînt și film, tineretul, pentru 
frumusețea și bucuria schiu- 
ui.

A fost aproape un eveni
ment să putem viziona, la un 
jn de la desfășurarea lor, 
:ilmuf Jocurilor Olimpice de 
arnă de la Grenoble. La 
’redeal, și de mai multe ori 
a Brașov, acest film tulbu- 
■ător, poetic și psihologic (cel 
ehnic de o oră și jumătate 
ncă nu l-am putut vedea) 
ie-a emoționat și ne-a înain
tat.

Dar surprizele abia începu
seră. Ni s-au pus la dispo
ziție două filme color tran
șeze despre puritatea și vo- 
uptatea zăpezilor și a schiu
lui : „Visuri de zăpadă", po
vestea muzicală a unui copil 
sare visează să devină cam
pion de schi, și „Zboruri 
peste munți", o curajoasă și 
pitorească aventură în îm
părăția albă a stîncilor.

Totodată, credincioși pro
misiunilor făcute nouă înșine 
la Festivalul filmului turistic, 
Comitetul pentru cultură și 
artă împreună cu Casa stu
denților de la Institutul poli
tehnic, a inițiat un ciclu de 
prezentării „Țările lumii".Au 
fost prezentate excepționale 
Filme documentare despre 
Uniunea Sovietică și Franța, 
iar apoi despre * Japonia : 
Două Săptămîni în Japonia, 
Cultul florilor. Arhitectura ja
poneză, Educația japoneză, 
Japonia de azi.

Ni s-a promis, și credem că 
vom primi curînd, filmul des
pre arta patinatorului Alain 
Calmat, ultimul purtător al 
flăcării olimpice la Grenoble, 
fost campion mondial, astăzi 
medic, sau epopeea cuceririi 
primului pîsc de peste 8 000 
m de către Maurice Herțzog 
(Annapurna — 1950).'

DS asemenea, în această 
iarnă, am dori să revedem 
izbutitele filme românești 
„Bobul", „Zborul alb", „Sla
lom", cu nimic mai prejos de 
alte documentare străine în 
același gen.

Cu alpinistul Ion Coman am 
urcat curajoși și dîrzi pe cel 
mai înalt pisc al Pamirului, pe 
vîrful Lenin (7134 m). Pre
zentarea inginerului Ion Co
man, însoțită de foarte izbu
tite diapozitive făcute de el 
însuși, a trebuit să fie repe
tată pînă acum de patru ori, 
pentru diferite categorii de 
vîrstă și profesiuni.

Neapărat vrem să amintim 
și popasul la noi și Predeal 
al căpitanului de cursă lungă 
Petre Mureșanu care și-a pur
tat sfătos și cu umor pasa
gerii tereștri, pe urmele Vi
kingilor și în Marea Japoniei.

(Urmare din pag. 1)

— se antrenează la mănuși, 
pendulează sacii cu nisip, iz
besc cu furie in punching- 
ball-uri. Totul se petrece in 
tăcere, cu o parcimonie a 
vorbelor și gesturilor neaștep
tată. Privită din adîncul să
lii, pe toată lungimea ei de 
vreo 85 de metri, adunarea 
aceasta, ciudată la ceas de 
noapte, aduce parcă cu un 
ritual păgîn, cu un spectacol 
rafinat de umbre chinezești.

Antrenamentul, care a în
ceput de vreo oră și jumă
tate — ne șoptește 'cineva — 
pare să fie pe sfîrșite. Tri
courile au prins în spate cerc 
de umezeală, mișcările spor
tivilor sînt mai dulci, mai 
moi, mai rutunde.

Ne apropiem de-a binelea 
și constatăm că, intr-adevăr, 
cei mai răsăriți dintre boxeri 
nu par să aibă decît vreo 15 
ani. Intre ei, un tînăr ceva 
mai în vîrstă, în trening, ex
plică ceva despre pasul îna
poi, pomenește parcă numele 
lu( Glju, sau numai mi se 
pare, execută vreo două-trei 
mișcări zvîcnite, frinte, care 
ne amintesc de duelurile lui 
Giuliano Gemma.

,..S-au scurs cîteva minute 
bune de cînd sîntem aici, și 
prezența noastră nu pare să 
surprindă pe nimeni. Cînd 
unul dintre boxeri ridică o 
coardă, privirile lui staționea
ză o clipă asupra vizitatori
lor nocturni, dar par să nu 
întrebe nimic. Noi, însă...

— Spune-mi, cine-i tinărul 
acela în trening 1 Antrenorul 
vostru ?

Puștiul mă privește pieziș, 
Cșa cum te uiți la unul care 
a văzut două acte la teatru 
și apoi, tam-nesam, te în
treabă cu voce sugrumată : 
„domn’le, cum îi zice la pie
sa asta ? I"

— Cine să fie ? ! nenea 
doctorul...

...Nu mai e mult pînă la 
miezul nopții. Intr-o cămăru
ță a sălii — denumită alt
fel, ambițios și emfatic, „Ca
sa sportului" — stăm față în

In cadrul clubului elevilor, 
organizat în vacanța de iar
nă, Cornel Dumitrescu, acti
vist la Biroul de turism al ti
neretului din Brașov, neastîm- 
părat și entuziast animator, 
care-și poartă pasionații de 
călătorie pe Tîmpa și în toată 
țara, s-a războit prietenește 
într-un concurs turistic fulger 
cu elevii uteciști instructori de 
turism. Concursul o fost pre
cedat de rularea cîtorva noi 
și prețioase documentare ale 
O.N.T.

Muzeul sportului brașo
vean ne rezervă, se pare, o 
viitoare plăcută surpriză. Mu
zeograful N. Bărbuță, maes
tru emerit al sportului, se 
bucura pentru o extindere a 
sălii de exponate, cu o sală 
rezervată special sporturilor 
de iarnă și o alta pentru ex
poziții retrospective sau de 
mare actualitate.

Un nou aliat al nostru se 
dovedește ’Cafe-clubul ziariș
tilor, care de fapt și anul 
trecut a avut oaspeți sportivi. 
Deunăzi, chiar, Cafe-clubul a 
prezentat filme franceze, cu 
zăpezi, munți și schi.

în vacanța de iarnă, elevii 
s-au întîlnit cu cineastul bra
șovean Vladimir Bîrsan, care 
le-a vorbit despre recenta lor 
pasiune : „Cartingul".

Luna aceasta, C.J.E.F.S. Bra
șov va avea o întîlnire cu 
autorii brașoveni de cărți nou 
apărute — loan Coman,' Alex. 
Muta, Alex. Floricioiu — și 
va organiza, în regia actoru
lui Voinea Delast, un proces 
sportiv cu nouă personaje, 
despre educația sportivilor.

Dar ofensiva brașoveană nu 
se dă numai prin conferințe, 
cărți, filme ci, deopotrivă (și 
mai ales) prin asaltul sălilor 
de sport, al patinoarelor și 
al pîrtiilor de schi. Vacanța 
este un prilej minunat de o- 
dihnă și relaxare. Dar de ce 
nu și initiative, care să en
tuziasmeze și să placă tuturor 
vîrstelor, tuturor celor care 
iubesc natura, mișcarea, ti
nerețea.

Virgil LUDU

BOBUL-UN AN DUPĂ EUGENIO MONTI
(Urmare din pag. tf

ță, rulînd un mare număr de 
sportivi. Ei nu vor pierde unica 
șansă ca la St. Moritz, acasă, 
să-și adjudece un titlu mondial. 
Și elvețienii au un trecut glo
rios : 4 titluri olimpice și 10 mon
diale. Pe plrtia de la St. Moritz, 
în cadrul edițiilor precedente ale 
montUăleltfi',' la" bobul de 4, elve
țienii au ciștigat numai di ” trei 
ori, pierzînd în schimb de 7 ori, 
ultima victorie dattnd din 1957. 
La bobul de 2 au ciștigat de două 
ori și au pierdut de cinci ori, 
ultima victorie datînd din 1055. 
Așadar, ce le va rezerva ac
tualul sezon ?

Austriecii au avut în Thaler un 
mare pilot, dotat cu o deosebită 
energie, voință și curaj. Se pare 
că vîrsta Iși spune cuvlntul. Re- 
nunțînd la activitatea competi- 
țlonală, Thaler și Durnthaler de
vin antrenori, primul pentru Spa
nia, secundul pentru Austria.

Americanii, de 5 ori medaliați 
olimpici și de 4 ori la mondiale, 
au crezut câ nu vor scăpa un 
titlu anul trecut la el acasă. 
Pentru aceasta au Investit chiar 
SO OOo de dolari pentru construi
rea unul nou tip de bob, dar 
pe care l-au abandonat prematur 
fiindcă nu au avut curajul a-1 
încerca In timpul campionatelor 
mondiale. Poate o vor face acum 
în Europa. Lamey Sheffield și 
ceilalți slnt piloți bine cotați, 
capabili să repete performanta 
predecesorilor lor care au cîști- 
gat (la St. Moritz) de trei ori la 
bobul de 4.

Japonezii sînt ambițioși I Iml 
amintesc că tn timpul pregăti
rilor efectuate la Cortina, în ve
derea Jocurilor Olimpice din 1964, 
conducătorii unei delegații nipo
ne, veniți în scopul pregătirii 
candidaturii olimpice a stațiunii 
Sapporo, nu au ezitat să efec
tueze o coborîre cu bobul pe

față cu antrenorul echipei de 
box a școlii sportive.

Simplu, neafectat, cu o ti
miditate nefirească pentru un 
pugilist, se recomandă: 
Gheorghe Ucenic, medic sto
matolog, absolvent al Insti- 
tului medico-farmaceutic din 
Cluj, promoția 1967. In clipa 
aceasta dilema a dispărut.

Așadar, „nenea doctorul" nu 
este altul decît antrenorul de 
box al orașului, cel despre 
care vom afla că are catego
ria a IV-a de clasificare, 
„dar pînă la primăvară, cînd 
se dau examenele pentru ca
tegoria a IlI-a".

0 NOAPTE, 0 SALĂ, UN OM...

E înalt, slăbuț, cu părul 
creț și ochii gălbui. Ochi 
mari, frumoși. Are 27 de ani, 
dar pare de 20. Nas drept, 
curat, grecesc — o adevărată 
surpriză pentru un boxer. 
Ni se destăinuie cu greu:

— In timpul liceului, la 
mine, la Sibiu, am făcut vi
oară... Vreo patru ani. Ajun
sesem să cînt bine, ba chiar 
obținusem și diploma Școlii 
populare de artă. Toată lu
mea zicea că am talent, că 
ar fi păcat să nu mă țin de 
meseria asta, să nu mă duc 
la conservator. Intr-o seară 
— eram, știu eu, prin clasa 
a Xl-a — Ia o hîrjoană, un 
coleg dintr-altă clasă mi-a 
trîntit o palmă de m-a podi
dit sîngele. Am vrut să i-o 
întorc, dar cineva m-a oprit s 
„ce, mă, ești nebun ? Ala 
face box !“

A doua zi, nu m-am maî 
dus la repetițiile de vioară, 
ci Ia sala de box. După vreo 
două-trei luni am plecat la 
Cluj, la facultate. Timp de 
șase ani am tot boxat, dar 
fără performanțe, mai mult 
de plăcere. De altfel, m-am 
retras devreme, eram mereu

• Trei echipe au solicitat, 
pînă în prezent, participarea 
la campionatul republican : 
U. M. Timișoara, Motorul Arad 
și Dinamo Brașov.

• Antrenorul Sandu Ion 
(Metalul) : „Deși meciul de 
sîmbătă, Dinamo—Metalul, este 
primul din acest an, el va fi 
foarte disputat, cîteva partide 
fiind deschise oricărui rezul
tat. Mă refer la disputele P.

ÎNAINTEA FINALELORA
Alte rezultate înregistrate 

în concursurile preliminare 
finalelor campionatelor repu
blicane de atletism pe teren 
acoperit.

TIMIȘOARA. Au luat par
te 300 de concurenți din Re
șița, Timișoara și Arâd (ca 
invitați). Cu acest prilej au 
fost stabilite 2 noi recorduri 
județene (Gabriel Guțuleac 
1,70 m la înălțime B Iî șl 
Nic. Petcu 1,82 m B I) și e-

ÎN CURS DE PUBLICARE-.

NOMENCLATORUL
A 600 DE TRASEE 

ALPINE
La ultima sa ședință, Biroul 

Federației române de turism- 
alplnlsm a adoptat hotărîrea — 
mult așteptată de alpiniști — de 
a se publica nomenclatorul celor 
peste 600 de trasee alpine ame
najate în ultimii 25 de ani !n 
masivii muntoși ai țării și de 
a se edita un pliant cu descrie
rea unor trasee cu semnificație 
deosebită. De asemenea, biroul 
F.R.T.A. a aprobat darea de sea
mă privind activitatea pe. 1969, 
un plan de măsuri pentru 1970 
și a stabilit ca aceste documen
te să fie supuse spre dezbatere 
tn ședința comitetului federal 
ce va avea loc la data de i5 fe
bruarie.

plrtia olimpică, pretinztnd pilo
tului Italian Frigerio să conducă 
Intr-o alură autentică și nu de 
agrement. In dorința, desigur, 
de a cunoaște toate tainele bo
bului. In același timp, tehnicie
nii lor filmau pînă și urmele lă
sate de crampoanele boberilor 
pe gheață. Și dacă la Lake Pla
cid, iarna trecută, boburile lor 
nu au găsit, linia ideală de cobo- . 
rlre, balotînd mai ales pe liniile 
drepte,: spre disperarea .echipaje-, 
lor care urmau (deoarece deran
jau trasa), Ia St. Moritz și în 
anii care vor urma, vor fi pri
viți de pe alte poziții. Este de 
prevăzut că în anul care va pre
cede Olimpiada, Sapporo va or
ganiza și un „preollmpic" așa 
cum organizează și în acest an 
un concurs și oricine știe că 
„avantajul terenului1' este uneori 
hotăritor. Spaniolii au avut cînd- 
va în marchizul de Portago un 
autentic campion. Baturone este 
un demn urmaș, un veritabil 
„totrero" al gheții. El și-a făcut 
un strălucit debut la actualele 
„europene".

Canadienii șl francezii slnt e- 
lemente de surpriză, a căror vii
toare evoluție este privită cu 
interes.

Anul trecut italienii, șl nu nu
mai ei, îl vedeau pe Panțuru 
succesorul lui Monti. Forma sa 
continuu ascendentă îl indica 
printre favoriți la ambele probe. 
Deși se părea că punctul forte 
al reprezentativelor noastre este 
bobul de 4, Panțuru obține cele 
mal bune rezultate — în ca
drul mondialelor — la bobul de 
2, considerat de către piloți mai 
greu de strunit, ceea ce probea
ză marile sale calități. Cred că 
explicația trebuie căutată mal 
întîi în soluția de echipaj.

întrebarea care și-o pune fie
care iubitor al bobului, este dacă 
va reuși Panțuru să reintre în 
posesia titlului mondial ciștigat

a doua sau a treia re
zervă, la categoria ușoară. 
Dar nu asta-i important. Im
portant e că boxul mi-a in
trat în singe încă din seara 
aceea, din liceu,

Tace. Bate darabana pe 
masă, cu degete îngălbenite 
de tutun, vădit încurcat de 
obligația de a se confesa. 
Poate că ar trebui să-l în
trebăm ceva, dar mi-e teamă 
să nu-i frîng șirul, șt așa 
firav, al gîndurilor.

— Cînd am terminat facul
tatea, am primit repartiție 
aici, în apropiere, într-un sat. 
La Bucecea. N-am ezitat nici 

o clipă să vin, deși era al 
dracului de departe de casă, 
de părinți. V-am spus parcă, 
eu sînt din Sibiu... La Buce
cea, am încercat, tn paralel 
cu activitatea medicală, să 
încropesc o echipă de box, 
pe lingă fabrica de zahăr. 
N-am reușit. După doi ani 
de stagiu m-am transferat la 
Botoșani, la Policlinică. Aici 
a fost altceva: am găsit sală, 
am găsit bunăvoință, dar n-am 
găsit... boxeri! Știți fostul 
antrenor nu prea s-a ținut 
de treabă, cel puțin așa zice 
lumea... Am început atunci 
să caut: dimineața la Poli
clinică, după-amiaza pe la 
școli. Azi la un antrenament, 
mîine la altul, alegînd uri 
băiat, convingîndu-l pe celă
lalt, am reușit să cîștig pentru 
box vreo 20—30 de copii,.. 
Unii au fugit. De, așa-i bo
xul, un sport pentru firi mat 
ambițioase, poate mai dure... 
Alții au rămas, șt acum am 
o echipă completă, vreo 16 
băieți, între care 10 sînt încă 
juniori mici.

Intr-un an-doi, sper să pro
movăm în divizie. Sau, cine 
știe, poate chiar anul acesta 

Cîmpeanu—M. Constantinescu 
și Gh. Stan—V. Brătie. Am 
încredere în brigada de arbi
tri : I. Miță, N. Babețin, FI. 
Piroiu, A. Dumitrescu, Gh. 
Dăscălescu, M. Moise și I. Du
mitru".

• Intre 8 și 16 februarie 
se va da startul în faza mu
nicipală a Campionatului na
țional rezervat juniorilor. Co
misia municipală de box in
tenționează să organizeze în 
aceeași perioadă și reuniuni de 
verificare pentru pugiliștii se
niori care vor lua startul în 
campionatul republican pe e- 
chipe.

• In luna februarie antre
norii bucureșteni vor participa 
la un curs de perfecționare 
organizat de C.M.E.F.S. Bucu
rești, în colaborare cu Cole
giul central de antrenori.

• O statistică referitoare la 
activitatea pugilistică din Bucu
rești în 1969, arată că pe te
ritoriul Capitalei au avut loc 
peste 80 de reuniuni pugilis
tice (mai mult de o gală pe 
săptămînă !).

galate alte 5 (Dorina Heghi 
7,4 s pe 50 m F III, Vale
ria Damin 7,1 pe 50 m F II,
I. Bădică 6,8 pe 50 m B III, 
P. Stînguță 6,3 pe 50 m B
II, C. Anghel 6,1 pe 50 m
B I). Alte rezultate: Junioa
re III: 50 m : Mariana Lazar 
(Arad) 7,1, lungime: Matilda 
Ghiță (A) 4,12; Junioare 11 
înălțime: Maria Kobath (A) 
1,45 ; Juniori III » R. Duțu 
(A) 6,6; lungime • N. Buda 
4,97 ; Juniori II: 50 mg : V 
Jurcă 7,9; greutate: I. Ra- 
rmca (A) 12,27; Juniori 1 : 
lungime : M. Borteanu 6.55; 
înălțime : M. Negomlreânu
(A) 1,90. Seniorii au evoluat 
HC : 50 m : Em. Tobias 6,0 : 
50 mg : Gh. Cornea 7,4 ; 50 m 
F: Liliana Negru 6,9. (P.
ARCAN).

BUCUREȘTI. Juniori I: 
50 m: S. Mitrofan (S.S.A.) 
6,0 ; 50 mg : N. Topală (C.S.S.) 
7,3 ; lungime : R. Fătu (S.S.A.) 
6,75 ; prăjină : C. Lihu (C.S.S.) 
4,10, C. Tăcu (C.jS.S.) 4,00, I. 
Dragomir (S.S.A.) 4,00; înăl
țime : C. Dreptu (S.S.A.) 1,91; 
Junioare 1: 50 m : Elena Mîr- 
za 6,7: 50 mg: Mîrza 7.5 — 
record de senioare egalat: 
lungime : Flori'ca Boca (C.S.S.) 
5,84 ; greutate : Viorica Brad 
(Prog.) 13,64; înălțime: L. 
Mărgineanu (Prog.) 1,50 Mir
za 1,50. (C. MORȚUN).

cîndva de Papană și Frim. Per
sonal înclin să cred că da ! Deși, 
în actuala conjunctură, întrece
rile sînt mai dificile ca orieînd. 
Mă bazez pe următoarele fapte : 
Panțuru a avut in ultimii ani 
o valoare ascendentă ; posedă 
o mare constanță și adaptabilita
te la condițiile de concurs ; pîr- 
tia de la st. Moritz Ii este bine 
cunoscută ; plrtia pe care con
curează este prin excelență teh
nică; : iar Panțuru > este recunos
cut ca un fin tehnician și stilist ; 
se află în plenitudinea maturi
tății sale de pilot. Iar experiența 
va cîntări greu în balanța Vic
toriei ; echipajele sale sînt din 
ce în ce mal puternice, iar for
mulele adoptate la „europene" 
s-au dovedit bune.

Va fi interesant de urmărit e- 
voluția celui de al doilea echipaj, 
care, în fond, constituie schimbul 
nostru de mîine.

Deci, mult optimism și încre
dere In posibilitățile băieților 
noștri.

In final, după ce toate conturi
le vor fi încheiate pe plan euro
pean sau mondial, japonezii, inau- 
gurîndu-și plrtia de la Sapporo, 
care va găzdui J.O. din 1972, o- 
feră un veritabil „preollmpic" 
corifeilor bobului, de la care e- 
chlpajele lui panțuru, sperăm, 
nu vor lipsi. De altfel, este greu 
de conceput că cineva va ignora 
această rară ocazie de a cunoaște 
cu un ceas mai devreme plrtia 
pe care vor fi oferiți laurii olim
pici.

Și. deși jocurile memorabile de 
la G'renoble mai stăruie încă viu 
în memoria noastră, fără să vrem 
am pășit în jumătatea noii pe
rioade olimpice, căreia toate 
pregătirile și eforturile cerute de 
întreceri 1 se subordonează. Ieri 
a fost Grenoble, azi și miine 
înseamnă Sapporo, nu numai 
pentru noi, ci pentru toată lu
mea I

I-ați văzut pe băieți ? Niște 
copii. Eu i-am învățat să 
stea în gardă, le-am pus pri
mele mănuși în mîini. La în 
ceput le era frică, dar s-au 
obișnuit, și acum mă trezesc 
cu ei la sală cu o oră înain
te de antrenament! Da, de 
vreo doi-trei dintre ei îmi 
leg mari speranțe: Florică 
Caranfilov, Tibi Luca, Petri- 
că Vizir. Veniți și mîine la 
sală, și urmăriți-l cu atenție 
Pe Luca. O „semimuscă" de 15 
ani. Elev într-a șaptea. -.Ta
lentat, cu calități fizice idea
le și, plus, cu o ambiție pe 
care eu n-am avut-o nicioda

tă. II antrenez ca pe un se
nior, și ce-ar fi oare să-l 
scot chiar anul acesta cam
pion de juniori ? Nu, nu 
zîmbiți, am și eu visurile 
mele, ca orice antrenor care 
n-a fost niciodată boxer cu 
renume. Știu, mîine-poimiine 
copiii ăștia își vor lua zbo
rul, cum mi l-am luat șt eu 
cu ani în urmă. Intr-un fel 
aș vrea să mă leg de unu 
dintre ei, și cum altfel aș 
putea s-o fac decît scoțîndu-i 
campioni ? !

Ride ușor, și nu ne dăm 
seama dacă întrebarea de a- 
dineauri ne fusese adresată, 
dacă ea aștepta vreun răs
puns. Simțim nevoia să in
tervenim :

— Spuneți-ne, tot ce facețt 
în sala asta nu vi se pare, 
într-un fel, ceva inutil, un 
timp pierdut ? La urma ur
mei, sînteți intelectual și, din 
păcate, marea majoritate a 
intelectualilor tratează spor
tul ca pe un ultim divertis
ment.

— Glumiți, desigur... Vin 
la sală cu aceeași pași cu 
care mă grăbesc dimineața 
spre Policlinică, spre paciențt.

MICILE „REVOLUȚII ' 
ALE TELESPORTULUI

Duminică noapte, tele- 
sportul a făcut o experien
ță care merită toată aten
ția noastră. O atenție se
rioasă — adică neumbrită 
de bancuri și poante, cum 
ne place tuturor să punem 
drept stafide în orice co
zonac crescut în cuptorul 
discuțiilor sportive. Dumi
nică noapte, Țopescu a a- 
vut ideea revoluționară să 
ne prezinte un telesport 
fără știri la zi, fără ima
gini convenționale din me
ciuri de duzină, fără in
formații de peste hotare, 
difuzate înainte cu 30 de 
minute la radio; partea 
informativă a fost atașată 
la telejurnalul de seară — 
noaptea, o bună jumătate 
de oră, a rămas celor care 
vor să vadă în sport, in 
fotbal, ceva mai mult de
cît un scor, o ci
fră sau o poză, 
împreună cu Ef- 
timie lonescu — 
foarte bună ale
gere —, Țopescu 
a inaugurat un 
ciclu de emisiuni 
consacrate eve
nimentului nr. 
1: Campionatul 
mondial de fot
bal. Metoda e a- 
ceea pe carefran- 
țujii o numesc cu
voluptate „dosar",.. Orice 
problemă serioasă — și nu 
numai sportivă — se strîn- 
ge acolo într-un pachet de 
fapte, de dovezi care con
duc la comentarii, conclu
zii și chiar pronosticuri. 
E o desprindere de faptul 
divers, de rezultatul brut, 
o încercare de intelectua- 
lizare a problemelor. O- 
perația nu are de ce ocoli 
domeniul sportiv. Discuția 
despre grupa întîia a fost 
bogată, bine pusă la punct 
ca informație, dusă cu un 
efort real de interpretare 
a datelor. Nu s-a căzut în 
prea mult pitoresc, anec
dota nu a primat, fiecare 
echipă a fost caracteris
tică în esența ei, cu pro
blemele ei de stil și con
cepție. Firește că s-ar pu
tea apăsa și mai mult pe 
această latură — realiza
torii nu au de ce să se 
teamă, nu ne vom plictisi 
niciodată dacă vom renun
ța la anecdote despre pi
ciorul sting al lui Riva și 
soția lui Iașin. Mai multe 
interviuri cu personalități 
de peste hotare — cum a 
fost acest prea mulțumit

mânia va susține un in
structaj cu arbitrii auxi
liari și componenții cen
trului de calcul care vor 
deservi grupele B și C ale 
C.M. de hochei.

Scorerul „IMPEX" in drum 
spre Capitală

Un autocamion special 
transportă de la Buda
pesta la București mașina 
electronică „IMPEX", care 
urmează să fie instalată 
la patinoarul artificial 23 
August. IMPEX este un

Indiscutabil, medicina e »
meserie nobilă, dar nici cea 
de antrenor, cu toate avata
rurile ei pedagogice șl mo
rale, nu-i de lepădat. Nu știu, 
poate sînt o excepție, dar 
convingerea mea intimă e că, 
în general, sportul trebuie să 
fie o componentă activă, co
tidiană, a vieții unul intelec
tual. Cine iubește muzica sau 
literatura, arhitectura sau pic
tura. dar refuză, deliberat, 
sportul, acela greșește. Eu îl 
iubesc, mă regăsesc în el, mie 
îmi oferă mari satisfacții.

Ieșim. Luminile sălii s-au 
stins. Noaptea a coborît pes
te oraș, cu ceața ei opacă 
care ecrazează parcă totul. 
Case, oameni. Ii urăm noap
te bună medicului-antrenor.

■— Ei. asta mai tîrziu. A- 
dorm abia pe la 3.,. După 
antrenament, fac conspecte, 
traduceri, citesc. In curînd 
mă prezint la examenul de 
secundariat, și asta cere mun
că, nu glumă! Uneori nu 
dorm nici 5 ore pe noapte, 
poate de-aia slăbesc. In cu- 
rind o să ajung... semimij- 
lociu I

Ride frumos, gilgîit:
— Ei, și la toamnă lucru-

Știu, mulți colegi de breaslă 
zimbesc îngăduitori, dar pa-

rile se încurcă șt mai tar».
Alte examene, alte griji...

— Alte examene?1 Așa,
unul după altul ?

— Nu v-am sptis ? A-
nul ăsta vreau să dau ad-
miterea la I.E.F.S., la fără
frecvență. E original, nu t

siunea e pasiune!
Ne despărțim. Fiecare plea

că în altă parte, cu alte gîn- 
duri, cu alte speranțe. Docto
rul Ucenic se mistuie in 
noapte, și în clipa aceea sim
țim, cu certitudine, cu tărie, 
cit de drag ne-a devenit o- 
mul acesta pe care nu l-am 
cunoscut decît vreo sută de 
minute..

Ovidiu IOANIȚOAIA 

antrenor sovietic, și avea 
de ce — nu ar strica și 
s-ar putea merge pînă la 
uluitoarea performanță a 
realizării unor anchete in
ternaționale sub egida te
leviziunii noastre, tn ge
neral, trecerea de la o ati
tudine pasivă, la difuzarea 
rezultatelor, la o atitudine 
creatoare, dinamică, perso
nală, preluînd chiar și cî
teva riscuri, ca ori de cîte 
ori gindești cu mintea ta
— un asemenea salt nu 
poate fi decît salutat și 
semnatarul acestei rubrici 
îl va susține orieînd, chit 
că lucrurile nu-s perfecte 
de la bun început. Iată, de 
ce mi-a plăcut foarte mult
— deși părea un fapt mi
nor, mai degrabă simpatic 
decît profund — ideea 
pronosticului final, a „pro
nosticului nostru". (Cu

toate că, după o- 
pinia mea, se sub- 
apreciază șansele 
și jocul Belgiei. 
Echipa asta îi 
poate încurca nu 
numai pe mexi
cani dar prin fi
nețea ei le va da 
multe dureri de 
cap și fotbaliști
lor sovietici care, 
deocamdată, sînt 
supraevaluați în 
calcule).

Că n-a fost o întimplare 
emisiunea de duminică, o- 
rientarea ei — mi se pare 
c-o dovedește și mica re
voluție de sîmbătă noapte. 
Respectivul telesport a 
avut o substanțială rubrică
— excelent susținută de 
Bacalu — consacrată auto
mobilismului. La capătul 
cîtorva informații normale
— a descoperit deodată un 
mic eseu despre acea ului
toare cursă de la Monza, 
cu dramatica înfrîngere a 
lui Jim Clark, M-a bucu
rat alegerea acelui episod. 
Suna bine, chiar și la mij
locul nopții. înainte de a 
adormi, e bine să știm — 
fie și dintr-un telesport — 
că învinșii pot fi magni
fici. Cu nici un preț, Țo
pescu și echipa sa — ma
re, mică —- nu au voie 
să renunțe la acest nou 
efort de a descoperi în in
formațiile șl imaginile lor, 
dramele și comediile uma
ne cu care sportul se hră
nește ca și filozofia.

BELPHEGOR

M. de
mecanism complex, care 
cuprinde o tabelă electri
că de marcaj, un ceas 
central de control, șase 
ceasuri de penalizare (cîte 
trei pentru fiecare echi
pă), instalațiile de sem
nalizare fonică, instalație 
de înregistrare a goluri
lor, o masă de comandă 
de la distanță. IMPEX-ul 
înregistrează automat tim
pul de joc efectiv, minu
tele de întrerupere, eli
minările, golurile înscrise, 
schimbările de jucători. 
Grupa C de la Galați va 
beneficia de o mașină e- 
lectronică a firmei elve
țiene „Longlnes".

Modificări pe lista arbitrilor
Federația de hochei din 

S.U.A. a făcut cunoscut că 
la jocurile grupei B, de

® la București, a C.M. de

DL Ct Ml MAI AM W Al!
Mă văd cu 32 de ani în 

urmă... Debutam, in 
1938, in echipa de hochei 
Telefon Club", la Galați, 

într-un joc amical cu e- 
chipa locală „Tenis Club", a- 
bia înființată. „Telefon Club" 
era campioana țării.

Nu voi uita niciodată du
minica aceea de iarnă, ma
iestuos de frumoasă, în care 
soarele . devenise primăvăra
tec, reîntinerind miraculos, ca 
după o convalescență.

Demonstrația noastră de pe 
terenul de tenis din fosta stra
dă Domnească (transformat 
ad-hoc intr-unui de hochei, 
cu o mantinelă scurtă, confec
ționată din șipci de 40 cm, în 
care doar porțile erau din... 
lemn mai rezistent) s-a între
rupt la jumătatea partidei, 
soarele topind gheața. M-am 
înapoiat la București, cu bu
curia debutului, dar cu re
gretul de a fi jucat doar... o 
jumătate de meci.

Cinsprezece ani mai tîrziu, 
în campionatul divizionar a- 
pare o echipă a studenților 
gălățeni, „Știința". Ne între
bam : cum poate avea Ga- 
lațiul o echipă de hochei, ci nd 
practic — nu avea posibilități 
pentru acest sport ? Și cum 
poate avea o echipă atit de 
bună, care (pe cinstite) ne-a 
dat de furcă, chiar nouă campi
onilor țării! (Jucam atunci la 
C.C.A.). Ei n-aveau terenuri 
de antrenament, dar aveau... 
inimă. Aveau entuziasm. Doar 
așa se explică cum jucători 
ca Stafie, Preisler, Gheorghi-

AȚI VĂZUT

STRIG0I1
de H. Ibsen 

la TEATRUL BULANDRA ?

TELECOMUNICAȚIA - 
IN DECORUL VIITOARELOR 
CONCURSURI DE PATINAJ 

VITEZĂ

După mulțl ani. 
în care oficialii 
concursurilor de

patinaj viteză — 
desfășurate pe

pista lacului Ciu-
caș din Tușnad — au lucrat 
sub cerul liber, în bătaia vîn- 
tului și a viscolului, lată că 
la penultima competiție a ac
tualului sezon a apărut o ca
bină, nu prea arătoasă, insa 
foarte prețioasă secretariatu
lui de concurs. Tot datorită 
ajutorului organelor locale din 
Tușnad a fost instalată mult 
dorita stație de radioamplifi
care, care le este de un real 
folos arbitrilor.

într-o scurtă discuție, Ste- 
lian Stoica (metodist la Casa 
de cultură din localitate), care 
se dovedește un bun crainic 
de patinaj, ne mărturisea că 
are un plan, extrem de econo
micos, pentru a realiza un sis
tem de comunicație pe gheață 
între arbitri. Să-1 schițăm. E 
nevoie de trei microfoane, tot 
atîtea difuzoare și cîțiva zeci 
de metri de cablu. Un micro
fon pentru cronometrorul șef, 
care va ține legătura cu star- 
terul, în orice loc se va afla 
acesta, iar după plecarea în 
cursă va anunța timpii inter
mediari și finali. Secretaria
tul va putea nota cifrele res
pective în fișele concurenților, 
iar spectatorii vor lua — în 
același timp — cunoștință de 
rezultatele înregistrate. Al doi
lea microfon este destinat star- 
terului, pentru a atrage aten
ția corpului de cronometrori 
asupra momentului plecării în 
cursă și pentru a semnala e- 
ventualele defecțiuni surve
nite în ordinea alinierii con» 
curenților la start. Al treilea 
microfon aparține crainicului 
pentru diferite comentarii și 
anunțuri. Difuzoarele vor fl 
Instalate în așa fel ca să exis
te o bună audiție. Inițiatorul 
acestuj, sistem de telecomuni
cație ne-a spus că microfoa
nele necesare și un difuzor e- 
xistă la Casa de cultură și 
speră ca restul materialelor să 
le procure de la comitetul ju
dețean pentru cultură și artă.

Finala campionatului națio
nal și „Cupa României", cele 
mal mari competiții ale sezo
nului, se apropie. Ideea tov. 
Stelian Stoica ni se pare In
teresantă și ușor realizabilă. 
Materializarea ei ar spori o- 
peratlvitatea în stabilirea re
zultatelor, ar elimina timpii 
morți, ar duce la o informare 
mai rapidă a publicului. Am 
dori să credem că planul meto
distului Casei de cultură din 
Tușnad va fi primit favorabil 
de toți factorii interesați în 
dezvoltarea patinajului și, ast
fel, din decorul viitoarelor con
cursuri de pe pista lacului 
Ciucaș (singura practicabilă la 
ora actuală) va face parte și 
această utilă instalație.

Traian IOANIȚESCU

bocitei
hochei va fi reprezenta
tă de arbitrul Wheeler, 
care îl înlocuiește pe 
Daily, inițial desemnat.

Bogat program distractiv 

pentru participanți
Organizatorii s-au în

grijit ca în timpul cam
pionatelor să ofere echi
pelor participante o șe
dere cit mai plăcută în 
România. în timpul liber, 
vor avea loc gale de fil
me, un spectacol artistic 
de folclor, o primire ofi
cială la primarul general 
al Capitalei, o excursie cu 
autocarele pe Valea Pra
hovei. In seara zilei de 5 
martie, după ceremonia 
de închidere a campiona
tului, oaspeții vor lua 
parte la un banchet.

an, Ungureanu și alții au fost 
solicitați la un trial al lotu
lui național.

Filmul retrospectiv se apro
pie de final. Și are un sfîrșit 
fericit. Galațiul inaugurea
ză patinoarul artificial, con
struit într-un timp record. 
Gălățenii înfăptuiesc unul din 
marile deziderate ale hocheiu
lui românesc. O pistă imacu
lată de gheață artificială, în
conjurată cu mantinele înalte, 
din lemn de frasin (dăltuite de 
maeștri pricepuți), cu părți 
metalice și plasă albă, cele 
mai frumoase porți pe care 
le-am văzut în țara noastră I 
Stadionul are vestiare, dușuri, 
stații de amplificare, bufet, 
tribune spațioase, respiră de 
civilizație. Sintem în anul 
1970. Echipa speranțelor noas
tre învinge (pe acest teren) o 
selecționată a seniorilor bucu
reșteni.

Au trecut trei decenii de 
cînd debutam la Galați, in e- 
chipa de hochei a „Telefoa
nelor". De ce nu mai am 18 
ani, ca atunci, dar condițiile 
de astăzi !

Galații au cinstea de a găz
dui foarte curînd întrecerile 
din grupa C a Campionatului 
mondial de hochei.

Federația română a avut ex
celenta idee de a acorda pri
vilegiul organizării Consiliului 
județean de educație fizică 
Galați, ca o răsplată a stră
daniilor sale meritorii și ca o 
recunoaștere.

De ce nu mai am 18 ani I...

Mihai FLAMAROPOL
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Fotbaliștii de la Universita
tea Craiova au ieșit la an

trenament
Foto: V. BAGEAC

PREGĂTIRI LA VICTORIA 
Șl C. F. R. CARANSEBEȘ 

" Primul antrenament al divi
zionarelor C Victoria și C.F.R. 
Caransebeș s-a desfășurat zilele 
trecute în aer liber și a constat 
într-o ședință de pregătire fizică 
generală.

Primul antrenament la Victoria} 
ne spunea șeful secției de fot
bal. tov. Bayas, a fost mai mult 
o „introducere" în dii*icila pe
rioadă de pregătire clin iarnă. 
Lotul echipei este în curs de 
completare cu o serie do jucători 
noi : Bălan, Gheman, Alexandru 
ș.a.

C.F.R Caransebeș și-a reluat 
pregătirile aproape cu același 
lot folosit în toamnă : Ambruș, 
Musolini, Popescu, Pirll, Boldiș, 
Mac, Slătaru, Kheleman, Dezi- 
deriu, lovănescu II, Teodorescu, 
Novacovici, Dragu. Acestora 
se va alătura și Plțigoi, de 
Unirea Orșova.

I. ALEXANDRESCU și 
M. MUTAȘCU—corespondenți

li 
la

Dorință unanimă 
de a reveni in ,,BU

Echipa C.F.R. Pașcani, care 
îa sfîrșitul turului a ocupat 
locul 2 în clasamentul seriei 
I a diviziei C, a reînceput 
pregătirile în ziua de 10 ia
nuarie, avînd ca obiectiv re
venirea in divizia B. 
liul asociației, după o 
nică analiză, a hotărît 
gajeze ca antrenor pe 
Alexandru și, în același timp, 
să facă unele modificări m 
lot. Au fost promovați ju
niorii Munteanu,"' Blejușcă II 
și Damian și se duc tratative 
pentru transferarea jucăto
rilor Gh. Constantin (Pro
gresul Brăila), Codreanu și 

tDominte (ambii de la Glo
ria Bîrlad).

C. ENEA — coresp.

Consi- 
temei- 
să an- 
Marin

nu 
pe

test din
- integra-

de

GH. GHEORGHIU-DEJ

VA INVIDIEZ, OUTSIDER!...
Dați-mi voie să-i invidiez 

pe acești juni-primi ai fot
balului nostru al căror nimb 
de ambiții și doruri, atît de... 
diafan cu un an în urmă, 
iată, s-a transformat într-un 
superb sombrero mexican cu 
contururi atît de îndrăznețe 
și precise îneît privit de un
deva de jos pare — sau chiar 
e ? — un fel de gaură în 
cer... Mi-e dragă această ge
nerație de „furioși" care s-au 
deprins, ca înainte de a se 
răspfadi în cele patru col
țuri vrăjmașe ale terenului 
să se adune, ca degetele ți
nui pumn, legîndu-se să nu 
se desfacă cu una cu două...

Mă bucur sincer și amplu 
că acest „miracol" se com
pune la drept vorbind din- 
tr-o fericită constelație de 
fapte, căci acestea, numai ele. 
fac istoria.

E un fapt că Dobrin a gă
sit — pe o cale sau alta — 
cel mai potrivit 
a trece de la 
artă" la „arta 
reușind adesea 
be mecanismul 
lat al jocului echipei, într-o 
savuroasă — și totuși realis
tă — angajare, pe fondul u- 
nei rapsodii carpatine 
care Saldanha însuși a sa
lutat-o 
cioare.

E un 
da de 
una de 
rării, și-au găsit, în fine, 
Dumitrache, săgeata dornică 
— și aptă — de zboruri pe

atît de jinduita traiectorie 
care se incheie prin schim
barea la față a tabelei 
marcaj.

E un fapt că nimeni 
poate să spună, cu mina 
inimă, că din duelul celor 
doi mari cerberi ai porții 
naționalei — Ghiță și Rădu- 
canu — nu ar putea ieși în
vingător... „olimpicul" 
mache. ...Că sobrietatea 
noblețea intelectuală a 
trenorului Angelo 
este profesată în 
și nu numai — cu 
re de către cel mai 
pitan ai „navei"

Lucescu.

Ada- 
șl 

an- 
Niculescu 
teren — 
convinge- 
tînâr că- 

reprezenta-

...Că dintre mijlocași difi
cultatea este nu de a-i alege 
pe unii, ci de a nu-i alege pe 
alții.

Că. în fine. în Polonia, ca 
și la Tel Aviv, s-a dovedit 
că „miracolul” afectează so
lidar și trunchiul și așchia, 
iar dacă invocăm și rezulta
tele exigentului 
R P.D. Coreeană 
rea pe aceste coordonate de 
interesant augur poate fi dusă 
încă mai dfeparte.

Cît despre evenimentul de 
la „Maria Isabel” nu știu 
dacă oficialii ar fi promo
vat cu ușurință un colocviu

de „calcul al probabilități
lor", dar știu că, indepen
dent de aceasta, șansa con
fruntării cu corifeii fotbalu
lui mondial înseamnă ceva 
foarte asemănător cu a fi 
matematician și a obține o 
bursă pentru Bourbaki, a fi 
chimist și a investiga natura 
legăturii chimice alături de 
Linus. Pauling, sau a căuta 
ca biolog, împreună cu Opa* 
riu, incidența terestră sau 
cosmică a vieții...

Privesc în biografia mea ca 
într-o oglindă aburită și.. ca 
mai, VA INVIDIEZ, OUTSI
DER! I

Florin FELECAN

moment spre 
„arta pentru 
cu tendință'', 
să preschim- 
vădit calcu-

ridicîndu-se în
pe

Di-
MASURI

fapt că arcul și coar- 
oțel, aproape , totdea- 
bună calitate, a apă- 

>n

Recent, s-a analizat acti
vitatea echipei de fotbal Chi
mia Gh. Gheorghiu-Dej, par
ticipantă la campionatul di
viziei C, seria a II-a. Din 
materialul prezentat, cît și 
din cuvîntul participanților.

0 INSTRUIRE MODERNA Șl EFICIENTA A COPIILOR
Este cu neputință să nu fii 

impresionat cînd privești două 
echipe de copii, în vîrstă de 
12—13 ani, căci în jocul lor 
se succed acțiuni aidoma ce
lor ale seniorilor consacrați. 
Driblinguri fine, fente, pase 
„printre" la un partener lan
sat spre poartă, „un-doi-uri", 
In fine, o adevărată gamă tac
tică de reprezentație.

Alteori, privind echipe cu 
jucători de 15—17 ani, ești 
dezamăgit. în loc de progres, 
cons.tați regres.

Pentru a putea lămuri aces
te aspecte diferite, am urmă
rit acum cîțiva ani echipe de 
copii din Capitaiă, de la Ti
mișoara, Oradea, Bacău, Plo
iești, Constanța etc.

Pretutindeni am constatat 
faze copiate de la adulți, cu 
improvizații sclipitoare la 12 
ani și grave erori la 14—17 
ani. Un experiment simplu, 
realizat pe teren redus la a- 
numite dimensiuni — de 40x 
25 m și 00x40 m — a arătat 
că fazele reușite mai nume
roase au avut loc la dimen
siunea de 40x25 m, cu 7 ju
cători contră 7, în speeiaȚcle 
12—13* ani. O anchetă prin
tre copii mi-a întărit convin
gerea că vederea porții în 
orice clipă le direcționează 
acțiunile, dîndu-le cursivitate 
și realism.

Dar, superlativul era atins

doar în fazele de atac la co 
piil de 12—13 ani, în timp ce 
acelea de apărare erau inf<* 
rioare.

Făcînd același experiment

COLTUL
JUNIORULUI

cu copii de 14—15 ani, am 
constatat că numărul erorilor 
crește vertiginos în fazele de 
atac, dar scade în cele de a- 
parare, deoarece la această 
vîrstă balanța organică încli
nă spre vigoare La 17—18 
ani, am găsit apogeul ei. &• 
xistă un anumit raport între 
particularitățile fizice pentru 
atac și cele pentru apărare 
în decursul anilor copilăriei.

Aceste constatări vin 
întărească ideea lansată 
antrenorul federal C. Arde- 
leanu pentru o instruire dife
rențială după treptele dez
voltării morfo-funcționale.
'.'•Noi constatăm «'că?' înainte 

de pubertate, copffi desfășoa
ră un joc bun, cursiv, cu fa
ze inteligente de atac, iar du
pă ce au depășit pubertatea, 
o mare parte din aceiași co
pii joacă de nerecunoscut — 
practicînd un joc instinctiv.

să 
de

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI NAȚIONALE A, 1969-1970

de 8 martie (etapa a XVI-a) și vor 
a stabilit Federația română de

s-a desprins ideea că în tur 
echipa a avut o bună com
portare, clasîndu-se pe lo
cul 5.

Acum cîteva zile echipa 
și-a reluat antrenamentele 
sub conducerea antrenorului 
Bădulescu. Prin grija asocia
ției sportive, s-a cumpărat 
echipament în valoare 
15 000 Ici. Lotul echipei
fost completat cu Niculescu 
și Michin de la Rulmentul 
Bîrlad și Turcu de la Meta
lul Brăila.

Principalul obiectiv pentru 
retur al jucătorilor de la 
Chimia este cîștigarea seriei 
și promovarea în divizia B.

DISCIPLINARE 
LA GLORIA BÎRLAD

de
a

Divizia națională A, ediția 1969—1970. întrecerile vor fi reluate în ziua 
fi întrerupte după disputarea etapei a XXII-a (19 aprilie). După cum „ _____ ____ ,
fotbal, etapa a XXIII-a va avea loc la data de 21 iunie, iar ultima etapă a campionatului la 19 iulie.

ETAPA A XVI-A, 8 MARTIE 1970
Jiul Petroșani — Dinamo București
A.S. Armata Tg. Mureș — C F.R. Cluj
Crișul Oradea — F.C. Argeș Pitești
Farul Constanța — Steagul roșu Brașov
Dinamo Bacău — U.T. Arad
Steaua București — Petrolul Ploiești 
Universitatea Cluj — Universitatea Craiova 
Rapid București — Politehnica Iași

ETAPA A XVII-A, 15 MARTIE
Universitatea Craiova — Crișul
Dinamo București — „U“ Cluj 
Politehnica — Farul 
U.T.A. — Steaua
C F.R. — Jiul
F.C. Argeș — A.S. Armata
Petrolul — Rapid
Steagul roșu — Dinamo Bacău

ETAPA A XVIII-A, 22 MARTIE
Rapid — F.C. Argeș
Crișul — U.T.A.
Dinamo Bacău — Dinamo București
„U“ Cluj — Politehnica
A.S. Armata — Petrolul
Jiul — Steagul roșu
Steaua — C.F.R.
Farul — Universitatea Craiova

ETAPA A XIX-A 29 MARTIE
Politehnica — Dinamo Bacău
Steagul roșu — Rapid
F.C. Argeș — „U“ Cluj
Petrolul — Farul
Dinamo București — Steaua
C.F.R. — Crișul 
Universitatea Craiova — A.S. Armata 
U.T.A. - Jiul

ETAPA A XX-A, 5 APRILIE
A.S. Armata — Steaua
Jiul — F.C. Argeș
Rapid — U T.A.
Politehnica —, C.F.R.
Dinamo Bacău — Universitatea Craiova
Dinamo București — Steagul roșu
Farul — Crișul
„U“ Cluj — Petrolul

ETAPA A XXI-A, 12 APRILIE
Steagul roșu — ,,U“ Cluj
Universitatea Craiova — Politehnica
Crișul — A.S. Armata
U.T.A. — Farul
C.F.R. — Rapid
F.C. Argeș — Dinamo Bacău 
Petrolul — Dinamo București 
Steaua — Jiul

ETAPA A XXII-A, 19 APRILIE
Jiul — Petrolul
Dinamo Bacău — C.F.R.
Politehnica — Steaua
Rapid — Universitatea Craiova
„U“ Cluj — U.T.A.
Farul — A.S. Armata
F.C. Argeș — Steagul roșu
Dinamo București — Crișul

ETAPA A XXIII-A, 21 IUNIE
Steagul roșu — Politehnica
Farul — F C. Argeș
C.F.R. — „U“ Cluj

ca și cum au uitat ceva. A- 
cest fapt îi face pe antrenori, 
așa cum citează colegul Ar- 
deleanu în „SPORTUL" din 
15.1.a.c., . să afirme : „Juniori 
nu prea avem, dar avem co
pii excepționali. Așteptați clți- 
va ani".

îmi aduc aminte că prin 
1949 admiram mult echipele 
de copii de 12—13 
Ghiurițan (Rapid), 
nu au progresat, 
m-aș fi așteptat, 
progres se datorează, proba
bil, unei instruiri neslncro- 
nizate cu procesele intime din 
perioada pubertară, o instru
ire stereotipă, simplistă. Soco
tim că pregătirea diferenția
tă pe treptele de evoluție 
morfo-funcțională și psihică 
este singura metodă modernă, 
eficientă în pregătirea copii
lor. Exercițiile din vremea 
bunicilor, folosite la copii ca 
la adulți, trebuie să fie con
cepute în corelație cu dezvol
tarea individuală a copilului, 
devenind o programă anali
tică diferențiată pe trepte. 
Este drept că. vîrsța crono
logică nu corespunde totdea
una cu posibilitățile reale'ale 
copilului, căci acestea au va
riații diferite de la ins la ins. 
dar — în mare — copiii, cir
ca 60 la sută din ei, sînt 
identici funcțional pe grupă 
de vîrstă. Trebuie ca pro
blema să fie mai bine rezol
vată și să nu se rămînă la 
simple sentințe superficiale, 
în materie de funcții la co
pil, nu avem voie să facem 
erori, căci le plătim ulterior. 
Azi, există suficient material 
fiziologic și psihologic cu ca
re să s,e pornească la elabo
rarea unor autentice metode 
moderne, diferențiate pe trep
te de funcții, eficiente, de 
instruire a copiilor, sistema
tic și continuu. Să nu-1 igno
răm. con tind pe rutină, din 
comoditate. La fotbal nu-i ca 
la școală, unde programa es
te identică pentru întreaga 
clasă. Talentele trebuie să 
progreseze după Legea lor 
funcțională 1

N. PETRESCU 
antrenor federal

GH. GORUN coresp.

Consiliul asociației 
ria Birlad a schimbat 
calitatea 
pregăti 
perioada 
bruarie, 
trenează 
apoi vor pleca la Făgăraș.

Antrenorul I. Ștefăncscu 
ne-a comunicat că au 
fost scoși din lot — pen
tru abateri disciplinare — 
următorii ; Orzaru, Vasiliu, 
Cărâtașu și Lipan, iar Sa- 
moilă și Costea 
corespunzători, 
completat cu 8 
majoritatea lor 
pe din județul

S.

Gio- 
lo- 
va 
în 

fe- 
an-

în care se 
echipa. Astfel, 
15 ianuarie—2 
birlădenii se 
la Vatra Dornei,

ca ne- 
Lotul va li 
jucători, in 
de la echi- 
Brașov.

ELlADE-coresp.

ARBITRII TIMIȘORENI 
SE PREGĂTESC PENTRU 
RETURUL CAMPIONATULUI

Și arbitrii timișoreni au 
început ' pregătirile. După 
un minuțios examen me
dical s-a trecut la primele 
ședințe de pregătire fizică, 
care au loc în sala Olim
pia. După două săptămîni 
se va ieși în aer liber.

Paralel, se urmărește și 
o reîmprospătare a cunoș
tințelor în materie de re
gulament de fotbal, prezen- 
tîndu-se pe larg ultimele 
precizări făcute pe margi
nea regulilor de joc, la 
care își vor aduce contri
buția cunoscuții arbitri : I. 
Ritter, G. Osiac, I. Boroș 
Ș-a. ____

P. ARCAN
coresp. principal

1 IULIF

5 IULIE

Argeș

8 IULIE

Univ. Craiova — Dinamo București 
Dinamo Bacău — Crișul 
Steaua — Rapid
Petrolul — U.T.A. 
A. S. Armata — Jiul

ETAPA A XXIV-A, 28 IUNIE
C.F.R. — F. C. Argeș 
Steaua — Steagul roșu
A. S. Armata — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Farul 
Politehnica — Petrolul 
Crișul — „U“ Cluj 
Jiul — Rapid 
U.T.A. — Univ. Craiova

ETAPA A XXV-A,
U.T.A — Dinamo București 
F. C. Argeș — Politehnica 
Steagul roșu — Crișul 
Rapid — A. S. Armata 
Univ. Craiova — Jiul 
Dinamo Bacău — Farul 
„U“ Cluj — Steaua 
Petrolul — C.F.R.

ETAPA A XXVI-A.
Farul — „U“ Cluj
Dinamo Bacău — Petrolul 
Steaua — Univ. Craiova 
C.F.R. — Steagul roșu 
Dinamo București — F. C. 
Politehnica — Jiul 
A. S. Armata — U.T.A. 
Crișul — Rapid

ETAPA A XXVII-A,
Steagul roșu — A. S. Armata 
Jiul — Farul 
„U“ Cluj — Dinamo Bacău 
Rapid — Dinamo București 
Politehnica — Crișul 
F. C. Argeș — Steaua 
Petrolul — Univ. Craiova 
U.T.A. — C.F.R.

ETAPA A XXVIII-A, 12
Crișul — Petrolul 
C.F.R. — Dinamo București 
F. C. Argeș — U.T.A. 
Jiul — Dinamo Bacău 
Rapid — „U“ Cluj 
Univ. Craiova — Steagul roșu 
A. S. Armata — Politehnica 
Steaua — Farul

ETAPA A XXIX-A, 15
Dinamo Bacău — Steaua 
Crișul — Jiul 
Farul — Rapid 
Univ. Craiova — C.F.R.
Dinamo București — Politehnica 
„U“ Cluj — A. S. Armata 
Petrolul — F. C. Argeș 
U.T.A. — Steagul roșu

ETAPA A XXX-A, 19 IULIE
F. C. Argeș — Univ. Craiova 
C.F.R. — Farul
Steaua — Crișul
Politehnica — U.T.A. 
Rapid — Dinamo Bacău 
Steagul roșu — Petrolul 
A. S. Armata — Dinamo București 
Jiul — „U“ Cluj

IULIE

IULIE

ani ale lui 
care însă 
așa cum 
Lipsa de BALONULe rotund

A

LECȚIA BACAUANA
Unii zic că o mînuță nefasta 

ne-a aruncat într-o cușcă cu lei 
sau că Guadalajara ar fi pseu
donimul cazanului cu smoală me
xican.

Dar echipa noastră cunoaște, 
In frunte cu admirabilul ei că
pitan Mircea Lucescu (puțin cam 
speriat după tragerea la sorți, 
dar sper că i-aitrecut !), marele 
și veritabilul adevăr : jufcăni m- • wr< — —„„ ------------  .
totdeauna mult mai bine imper lungi „britanice", cu totul nein-; 
triva adversarilor foarte puternici!

De altfel, cred că aceasta este 
ideea de bază cu care trebuie să 
se plece la campionatul mondial, 
în acest sens, există argumente 
mai vechi și mai recente.

Iată, de pildă, că am pătruns 
în sferturile de finală ale unei 
competiții europene de amploare, 
prin Dinamo Bacău.

S-a scris mult — și merita sa 
se scrie și mai mult — despre 
acest eveniment unic, într-un 
fel, In fotbalul nostru, lăsînd la 
o parte alt amănunt (trecut cu 
vederea de unii cronicari) că c- 
chipa moldoveană a depășit trei 
adversari continentali fără a cu
noaște Infrîngerea, nici acasă 
și nici în deplasare.

Dar să ne oprim puțin asupra 
puternicei echipe scoțiene Kilmar
nock.

In primul rînd : uimire totală
Formație puternică, incontesta

bil, aflîndu-se ca la ea acasă 
pe un teren desfundat (cam așa se 
prezintă de obicei terenurile din 
Scoția în sezoanele reci) și in
tr-o condiție de pregătire supe
rioară, campionatul fiind acolo în 
plină desfășurare la această oră, 
cînd fotbaliștii noștri sînt în 
vacanță, Kilmarnock avea toate 
atuurile de partea sa.

Cu toate acestea, ce-au arătat 
scoțienii ?

— Un fotbal surprinzător de

simplist, încorsetat, schematic, 
lipsit de idei, un fotbal prea 
„englezesc", ceea ce mi s-a pă
rut foarte curios, căci jocul lor 
diferă de acela al englezilor, are 
un plus de culoare și fantezie șl 
o individualitate proprie ;

— toate ieșirile lor — destul do 
rare, de altfel — din apărare ia 
contraatac s-au făcut prin pase 
lungi, prea lungi, faimoasele pase
- «-•-»-.«------- » t— -----dicate, însă, pe un astfel de te
ren ;

— jocul combinativ al scoțieni
lor a fost plin de lipsuri, n-am 
văzut o preluare subtilă, un dri
bling, o finețe deosebită în joc,
— și nici o individualitate 
marcabilă, 1 
iasă net în 
atenția sau

— scoțienii
mă de joc 
rea. perfect _________ „ _ .
Iilor, de altfel, și care le-a adus 
probabil multe succese în țara 
lor, sau peste graniță, dar care 
nu trebuia păstrată într-un joc 
decisiv și în fața unor adversari 
explozivi, plini de inventivitate ș> 
de talent, cum au fost în ziua 
aceea elevii lui Valeriu Neagu :

— în sfîrșit, lipsa de imagina
ție specifică fotbalului Insular 
a mai jucat o festă în plus pro
fesioniștilor conștiincioși și sobr* 
al balonului rotund...

Ce-am văzut, în schimb. Ia bă
căuani ?

— O intuiție de joc, de mare e- 
chipă ;

— spontaneitate, fente 
tante, pase și acțiuni cu 
neprevăzute de adversar ;

— adaptare tactică foarte inte
ligentă Ia condițiile terenului ;

— elasticitatea atac-apărare de 
așa manieră îneît fundașul Co- 
mănescu „urcă" frecvent în ca-

re- 
un jucător care să 

i relief și să forțeze 
admirația noastră ;

i au aplicat o sche- 
rigidă, cu respecta- 
consecventă a regu-

deru
tatul

. i *

POȘTA CONCURSULUI „

START BUN, DAR
Așadar, inaugurăm azi în- 

tîia poștă a concursului or
ganizat de ziarul nostru — 
EL MUNDIAL ’70. Primele 
răspunsuri sosite la redacție 
ne confirmă interesul cu to
tul deosebit stîrnit în rîn- 
durile iubitorilor fotbalului 
de actuala ediție a campio
natului mondial. La 14 ia
nuarie ne-au sosit primele 
plicuri. Și iată că peste c 
săptămînă, miercuri la prînz, 
totalul corespondențelor pri
mite era de 2 279.

Din sondajul făcut, pentru 
sferturi sînt indicați cîțiva 
soliști : Mexic, U.R.S.S., Ita
lia, Uruguay, Brazilia, R.F.G. 
Apoi, pentru celelalte locuri 
sufragiile se împart, nefiind 
uitată nici reprezentativa 
ROMÂNIEI. Cît privește vi
itoarea campioană, mulți văd

„Zeița de aur" în mîinile lui 
Pele.

De la început au apărut 
insă și primele „rateuri". Și 
aceasta fiindcă nu s-au citit 
cu atenție întrebările con
cursului, de altfel foarte 
clare. De pildă, unii nu știu 
(și noi am specificat) că în 
sferturile de finală se cali
fică DOUA ECHIPE din fie
care serie și nicidecum una, 
în care caz nu li s-ar mai 
spune sferturi. Deci, „voturi" 
anulate. Tov. R. Burgeimes- 
ter din Stamora Germană, 
județul Timiș, Stan Moașa, 
din Bolintin Vale-Ilfov și 
Octavian Crintea de Ia I.A.S. 
Mihail Kogălniceanu-Tulcea 
au completat răspunsurile pe 
cupoane... confecționate de 
dînșii și nu pe cele din zia
rul SPORTUL. Or, nici aces
tea nu sînt valabile. Păcat

CUPON DE CONCURS

Adresa :

Numele ți prenumele s

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din tiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) 7

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

D
I

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MDNDIAl ?

MUNDIAL '

ATENȚIE!
de munca dv., tovarășe Crin
tea. Ne-ați trimis 42 de ase
menea cupoane, bătute la 
mașină, pe care sîntem ne- 
voiți să le anulăm.

în sfîrșit, prin intermediul 
primei poște a concursului îi 
rugăm pe participanți să ex
pedieze răspunsurile pe a- 
dresa : ZIARUL „SPOR
TUL", STR. VASILE CON
TA NR. 16, BUCUREȘTI. lai
ca munca de triere să de
curgă mai ușor, mai repede, 
rugăm să fie expediate doar 
cupoanele, fiindcă unii le în
soțesc de pagini întregi cu 
comentarii asupra echipelor 
calificate, cu rezultatele din 
grupe, sferturi, semifinale și 
finală. Toate aceste detalii 
(care ar putea fi expediate 
cu altă corespondență) fac 
anevoioasă trierea, ca de alt
fel și plicurile pe care ex
peditorii au uitat să men
ționeze „PENTRU CON
CURS" sau, cum au proce
dat cei mai mulți, să ignore 
precizarea „EL MUNDIAL 
’70".

După cum se pare, poșta 
va avea serios de lucru cu 
concursul ziarului nostru. îi 
rugăm însă pe tovarășii de 
la cartare și de la oficiul 
de care aparține redacția să 
trieze scrisorile cu mai mare 
atenție. Nu de alta, dar nu 
vrem ca acest concurs să 
creeze neplăceri altor oameni 
sau instituții. De pildă, în 
vrafurile de scrisori primite 
de noi erau și unele adre
sate Radio-ului (pentru emi
siunea „o melodie pe adresa 
dv.“), Televiziunii (pentru 
Reflector), Ministerului Pe
trolului, UCECOM-ului, care 
— cum bine se știe — n-au 
nici în clin nici în mînecă 
cu „EL MUNDIAL ’70". 
Deocamdată, atît.

eraiar Daniel Ene 
prezent ;

reul advers, 
pretutindeni

— apărarea n-a prea avut 
lucru, dar cînd a fost silită 
intervină — în singurul sfert 
oră pe care l-au avut oaspeții 
pentru atac — a făcut-o cu 
promptitudine și eleganță de ca
dril.
r Concluzii ?
Ar fi multe. Dar aș desprinde 

una singură : Dinațno Bacău, 
echipă de provincie, cu numai 
două nume sonore (Ghiță și Dem- 
brovschi) a arătat — în mic — 
cît de imens și inepuizabil este 
rezervorul talentelor român îș ti 
în fotbal.

Cite echipe străine n-ar dori 
să aibă o extremă cum este Pană» 
un Duțan sau pe alți cîțiva din
tre băieții irezistibili care î-au 
învins pe reprezentanții Scoției 
în „Cupa europeană a tîrgurilor", 

Ideea că nu avem echipe 
club capabile să reziste la 
veltil încercărilor continentale 
cepe să se clatine puțin...

După ce „tricolorii” și-au 
vins propriile complexe, am

de 
să 
de

do 
ni- in
în- 
VA- 

2ut cum' Dinamo Bacău sparge 
cercul ' 
astăzi 
izolate 
reros.

Eu aud, parcă, pornind 
nenumăratele colțuri ale r 
de pe șesuri calme sau peisaje 
montane, din neștiute orășele 
și din cătune invizibile pe atlasuri 
geografice, o chemare pentru fot
balul nostru de mîine.

Petre STEINBACH

de fier care a ținut 
echipele noastre de 
într-un anonimat

pinii 
club 
du-
din 

țării.

LOTO - PRONOSPORT
Numai astăzi mai aveți po

sibilitatea să vă procurați bi
letele pentru tragerea LOTO 
de vineri 23 ianuarie 1970. Tra
gerea va avea loc în sala Clu
bului Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 19, după care va urma 
un film artistic. Intrarea li
beră.

• începînd cu tragerea 
LOTO din 6 februarie 1970 se 
aplică o nouă formulă la acest 
sistem, formulă care oferă mari 
avantaje participanților.

Săptămînal se vor atribut 
autoturisme : DACIA 1100,
MOSKVICI 408, SKODA 1000 
M.B. la alegerea participantu
lui, precum și excursii în 
U.R.S.S. și CUBA.

Se mai 
numerar 
și fixă.

Pentru
cu 3 numere din toate cele 16 
numere extrase la extragerile 
I și a II-a.

Amănunte, la agențiile 
Pronosport.
NUMERELE EXTRAȘE LA 
CURSUL PRONOEXPRES 

DIN 21 IANUARIE

pot cîștiga 
de valoare

prima dată

premii în 
variabilă

se cîștigă

Loto-

CON-
NR. 4

EXTRAGEREA I : 41 27 16 21
31 29

FOND DE PREMII : 415.713 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 27 18 35 

19 41 42 29
FOND DE PREMII : 350.623 Iei.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
— In Capitală : începînd de ia

29 Ianuarie pînâ la 8 martie 1970;
— In țară : de la 2 februarie 

pînă la 8 martie 1970.
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 

16 IANUARIE 1970 :
EXTRAGEREA I :

0,20 variante a 32.629
5,25 a 18.645 lei; a IlI-a : 131,15 
a 995 lei; a IV-a : 556,30 a 293 lei; 
a V-a i 1.111,15 a 176 lei.

Categ. I : 
lei; a II-a :

EXTRAGEREA a II-a : Categ. 
B : 0,3 variante a 43.499 lei; Categ. 
C : 3,55 a 36.760 lei; Categ. D : 
662.85 a 100 lei.

Premiul de categoria B a <031 
obținut de Petre Oprea din Con
stanța.



BRAZILIA

PERICOL!“

MARTIN PETERS

CEL MAI MARE

WIJK AAN ZEE JACQUES FER RAN comentează

IVKOV Șl TAIMANOV, EGALI
HAGA, 21 (Agerpres). — 

După disputarea a șapte run
de în 
de șah 
tri) de 
landa) _ . „
slavia) și Taimanov (U.R.S.S.) 
cu cîte 5>/2 p. urmați de 
Westerinen (Finlanda) — 4>'2 
(1) p, Hort (Cehoslovacia) — 
472 P. etc. In runda a 7-a, 
Benko a cîștigat la Filip, iar 
Ivkov l-a învins pe Ree. A 
fost consemnată remiza în 
partidele Kavalek — Donner, 
Langeweeg — Hort, Janose- 
vici — Kurajica și Platonov 
— Taimanov.

turneul internațional 
(grupa marilor maes- 
la Wijk aan Zee (O- 
eonduc Ivkdv (lugo-

în grupa maeștrilor, după 
6 runde, conduce Hartoch 
(Olanda) cu 4 p, urmat de 
Andersson (Suedia) și Medi
na (Spania) cu cîte 3'/2 (1) 
p. Dolfi Drimer (România) 
ocupă locul 4 cu 2 (1) p.

TURNEUL DE SPADA
DE LA PARIS

PETROSIAN ÎNVINGE
PE POLUGAEVSKI

MOSCOVA, 21. — A în
ceput meciul de baraj, pen
tru atribuirea titlului de cam
pion unional de șah, între 
marii maeștri Tigran Petro
sian și Lev 
ma partidă 
victoria lui 
la mutarea

Polugaevski. Pri- 
s-a încheiat cu 

Tigran Petrosian 
a 37-a.

PARIS, 21. — Turneul in
ternațional de spadă desfă
șurat la Paris a revenit scri- 
merului elvețian Guy Eve- 
quoz, care l-a întrecut în 
meci de baraj pe francezul 
Claude Debiard. Ambii au 
totalizat în turneul final cîte 
4 victorii și au fost urmați 
de Harold Hein (R. F. a 
Germaniei) — 3 victorii, Mar
cello Bertinetti (Italia) — 2 
victorii, Alain Condoumi 
(Franța) și Wolker Redeker 
(R. F. a Germaniei) — ambii 
cîte o victorie.

ÎNAINTEA campionatelor europene
DE PATINAJ VITEZA

Campionatele europene mas
culine de patinaj viteză vor 
avea loo Ia 24 și 25 ianuarie 
pe pista stațiunii austriece de 
sporturi de iarnă de la Inns
bruck.

Fostul recordman mondial 
în proba de 500 m, vest-ger- 
manul Erhard Keller, a re
venit asupra deciziei de a nu 9 
participa la campionate. In 
această probă, cu mare inte
res este așteptată evoluția 
noului deținător al recordului, 
suedezul Hasse Bjoers, ca și 
cunoscuților campioni sovietici 
Muratov și Guliaev.

Ca principali favoriți ai lup
tei pentru titlul de campion 
mondial porneso Dag Fornaes 
(Norvegia), B. Claeson (Su
edia), A. Koskinen (Finlanda),

A. Schenk (Olanda) și C. 
Verkerk (Olanda). Ultimul de
ține recordul mondial în pro
bele de 1500, 5 000 și 10 000 m.

La campionate vor participa 
34 de patinatori rcprezentînd 
13 țări.

Concursul de sărituri

de la Semmering
’ ’«4 «• * 4 <» r ‘ •»“ S

Concursul internațional de 
sărituri cu schiurile, desfă
șurat pe trambulina de 
Semmering 
cîștigat de 
KroII, care 
p (cele mai
sale au măsurat 77,5 și 77 m).

la 
(Austria), a fost 
austriacul Ernst 
a totalizat 216,3 
bune sărituri ale

A
START INTR-UN
NOU „OPEN"
La Sydney au început în

trecerile campionatelor de te
nis „open“ ale Australiei. 
Iată primele rezultate mai 
importante i Okker (Olanda)
— Stuart (S.U.A.) 6—4, 6-2, 
7—5; Ralston (S.U.A.) — Zed- 
nik (Cehoslovacia) 6—3, 6—3, 
4—6, 6—3 ; Newcombe (Aus
tralia) — Neely (S.U.A.) 6—1, 
7—5. 6—1 ; Taylor (Anglia)
— Schloss (S.U.A.) 6—4, 6—4, 
6—4 ; Battrick (Anglia) — 
Kukal (Cehoslovacia) 2—6, 
6—3, 2—6, 6—0, 6—4 ; Bow- 
rey (Australia) — Sedgman 
(Australia) 6—2. 1—6. 6—3, 
4—6, 7—5.

I__

■ •

SANSELE CELOR 16 CANDIDATE
1

LA SFERTURILE DE
Reputatul cronicar francez Jacques Ferran, redactor-șef al 

săptăminaluiui parizian „France—Football", a fost prezent la 
Ciudad de Mexico cu prilejul tragerii Ia sorți a componenței 
celor 4 grupe ale turneului final al C.M. de fotbal 
cererea redacției noastre, dl. Ferran, „parte neutră", 
părtășit cîteva din impresiile 
cu acest eveniment sportiv.

și din părerile sale în

1970. La 
ne-a îm- 
legătură

FINALA

Ceremonia tragerii Ia sorți, 
deosebit de solemnă, cu o ac
centuată notă de seriozitate, 
tradițională, dar parcă mai 
mult ca oricînd intens aștep
tată pe tot globul, a fost, ca 
de obicei, precedată de discu
țiile în legătură cu formarea 
grupelor. Decizia Comisiei de 
Organizare a F.I.F.A. a fost, 
în ansamblu, foarte bine pri
mită, în special de cele 4 
„mari" europene — Anglia, 
R. F. a Germaniei, Italia și 
U.R.S.S., care au fost, desigur, 

întîlnească 
a turneu- 
se poate 
clin punct

fericite să nu se 
încă în prima fază 
lui final. Victimă 
considera că a fost, 
de vedere european, dacă ex
primarea poate fi folosită, doar 
România, care s-a văzut arun
cată în ..pălăria" echipelor mo
deste, alături de Maroc, Israel 
și El Salvador. Consecința a 
constituit-o plasarea în grupa 
cea mai grea — C — în com
pania a 3 favorite. Nu ve
dem, de altfel, pentru ce Ro
mânia a fost sacrificată astfel, 
mai degrabă decît Bulgaria, 
Belgia sau Suedia.

în general, pe plan sportiv, 
tragerea la sorți a fost satis
făcătoare, cu mențiunea că 
grupa C de la Guadalajara e 
mult mai „tare" decît cele
lalte, și e păcat că fie Brazilia, 
fie Anglia, fie Cehoslovacia 
vor fi nevoite să părăsească 
competiția inainte de sferturile 
de finală. Dar... asta este le-

bătăliile 
vor 
tur 
gi-

gea jocului. Oricum, 
de pe stadionul Jalisco 
face ca încă din primul 
interesul pentru această

competiție să creascăgantică 
enorm.

Mi-aș 
marc și 
pă poate fi caracterizată prin 
duelul dintre o echipă euro
peană și una latino-america- 
nă. In grupa A — U.R.S.S. și 
Mexic ; în grupa B — Italia 
și Uruguay ; în grupa C — 
Anglia și Brazilia ; în sfîrșit, 
în grupa D — R.F. a Germa
niei și Peru. Iar dacă euro
penele par în ansamblu su
perioare rivalelor lor directe 
din grupe, această superiori
tate poate fi însă compensată 
prin disputarea competiției de 
cealaltă parte a Atlanticului, 
avantaj care va acționa, de
sigur, cel mai mult în favoa
rea Mexicului.

permite să mai re- 
faptul că fiecare gru-

Credem că aceste „dueluri" 
vor mai fi influențate și de 
„al treilea” din fiecare grupă, 
în speță cel de al doilea „11” 
european — Belgia, Suedia, 
Cehoslovacia și Bulgaria, fie
care dintre aceste echipe pă- 
rînd capabilă să elimine pe 
una din cele două (teoretic) 
favorite.

Și, în sfîrșit, cine știe dacă 
nu cumva a patra componen
tă a fiecărei grupe va fi aceea 
care va încurca socotelile. Re
ferirea vizează cu precădere 
reprezentativa Salvadorului, 
probabil frenetic încurajată de 
cei 20 000 de suporteri cai c o 
vor însoți în Mexic, și Ro
mânia, care, neavînd nimic de 
pierdut într-o atît de selectă 
companie, poate evolua dega
jat și eficace.

Fără îndoială, Campionatul 
Mondial este „deschis" ș‘ 
e ușor să se desemneze 
voritele fiecărei grupe ; 
babil chiar că faptele vor 
minți orice pronostic !

Iată, în încheiere, ce 
centaj de șanse privind
cesul în sferturile de finală 
sînt tentat să acord fiecărei 
echipe : GRUPA A : U.R.S.S.— 
70% ; Mexic 50 ; Belgia 50 ; 
El Salvador 30 ; GRUPA B : 
Italia 70 ; Uruguay 60 ; Suedia 
60 ; Israel 10 ; GRUPA C : 
Brazilia 60 ; Anglia 55 ; Ce
hoslovacia 55 ; România 30 ; 
GRUPA D : R.F. a Germaniei 
80 : Peru 55 ; Bulgaria 45 ; 
Maroc 20.

...Mărturisesc că sînt și eu 
foarte curios să compar acest 
pronostic în procente cu rezul
tatele finale ale grupelor !

pro-
ac-

Este cel puțin ciudat să-l 
întrebi pe Martin Peters, in
cisivul atacant al naționalei 
engleze, ce părere are despre 
sir Alf Ramsey, fiind de no
torietate simpatia reciprocă 
ce-i animă. „Sir Alf își res
pectă toți jucătorii 
îl respectăm, atît 
și ca manager" — 
Martin Peters.

Atunci, de ce l-a întrebat 
ziaristul Gregory Tesser de 
la „World Soccer" ? Pentru a 
ajunge, de fapt, la ceea ce-l 
interesa în special la ceea ce 
ii frămîntă pe milioanele de 
fans, acum, după recentul și 
neașteptatul 0—0 cu Olanda. 
„S-a scris mult în trecut des
pre inconsistența pregătirilor 
dinaintea meciurilor interna- 
ționale-cheie, amintește Gre
gory Tesser. Chiar și înain
tea lui World Cup ’66, criti- 
cile privind lipsa de organi
zare se întinseseră la toate 
nivelurile. Anglia a demon
strat însă, atunci, că aceste 
critici au fost nefondate".

Totuși, a sugerat ziaristul, 
nu cumva pregătirile ce se 
efectuează acum în vederea 
C.M., sînt necorespunzătoare ?

Răspunsul jucătorului de 
la West Ham a fost categoric : 
,,într-adevăr, cîteva similitu
dini sînt izbitoare. Și acum 
patru ani am pierdut acasă 
în fața Austriei și apoi am 
scos un chinuit draw în fața 
Poloniei. Simt însă că de a- 
eeastă dată noi vom fi mult 
mai bine organizați, în ciuda 
unor rezultate needificatoare 
din această perioadă. Ne va 
trebui firește timp pentru a 
ne obișnui cu diferența de

și noi toți 
ca om cit 
a declarat

„VOM PREZENTA 0
declară JOAO

Paris, ianuarie
Antrenorul echipei de fot

bal a 
danha, 
saltat" 
într-o 
tat că

altitudine și problemele hra
nei din Mexic, dar eu cred 
că cel mai mare pericol vine, 
totuși, din partea Braziliei. 
Nu numai pentru că posedă 
jucători de clasă, ci și pentru 
că acum are o mare încredere 
în forțele proprii, ceea ce con
stituie, întotdeauna, un fac-tț 
tor vital în preparativele 
pentru modiale".

— p. sl. —

A
ECHIPĂ TlNÂRĂu

SALDANHA
*echipa Braziliei va juca în- 

tr-o grupă cu alte formații 
redutabile, ...................... .
vor cuceri titlul mondial. în 
continuare, Saldanha a spus: 
„Nouă ne convine terenul de 
joc de Ia Guadalajara. Apoi, 
publicul mexican ne simpa
tizează foarte mult. Jucăm 
pe acest teren ca Ia noi aca
să. Ne-am gîndit că Ia 5 a- 
prilie să sosim la Guadala
jara pentru a susține mai 
multe meciuri cu echipele din 
localitate. Rămîne de văzut 

va accepta de- 
devre- 
forma- 
media 

ani. 12 
din Sao

Sal- 
„a- 

Recent, 
ară- 

că

Braziliei, Joao 
continuă să fie 
de ziariști, 

declarație, el a 
în pofida faptului

CEHOSLOVACIEI

sosit în Chile

de fotbal a 
care se pre-

SELECȚIONATA

ÎSI ÎNCEPE
TURNEUL ÎN CHILE

Selecționata
Cehoslovaciei, ______ ,____
gătește pentru turneul final 
din Mexic, a 
unde va susține o serie de 
jocuri de verificare cu for
mații locale. In primul joc, 
fotbaliștii cehoslovaci vor în- 
tîlni astăzi, la Conception, o 
selecționată locală.

In continuare, echipa Ce
hoslovaciei va evolua sîm- 
bătă 24 ianuarie la Vina del 
Mar, în compania echipei E- 
verton, care activează în pri
ma divizie a campionatului 
chilian.

In prezent se duc tratati
ve pentru perfectarea unei 
partide între reprezentativa 
Cehoslovaciei și cunoscuta 
formație „Colo Colo".

totuși elevii săi

dacă F.I.F.A. 
plasarea noastră mai 
mc. Voi prezenta o 
ție în general tînără, 
vîrstei fiind de 23 de 
selecționabili sînt 
Paulo, 5 din Rio de Janeiro, 
3 din Minas Gerais și doi 
din Kio Grande do Sul“.

FOTBAL
MERIDIANE
9 jucători ai selecționatei 

Uruguay-ului urmează să fie 
suspepdați și să suporte se
rioase amenzi. Aceștia s-au 
făcut vinovați de indiscipli
nă, refuzțnd să evolueze în 
cadrul unui joc de antrena
ment. Printre ei se numără 
titulari ai naționalei ca Nes
tor Santos, Bonifacino, Soria,■ 
Villalba și Fontora.

„Springboks'* cîștigă
greu la Llanelly

LONDRA, 21. — Conti- 
nuîndu-și turneul în Țara 
Galilor, echipa de rugby 
„Springboks" (Republica Sud- 
Africană) a jucat la Llanelly 
cu o selecționată locală. Vic
toria le-a revenit oaspeților 
cu scorul de 10—9 (5—3).

Sportivi din Mexic, Pana
ma și Cuba s-au întâlnit re
cent la Havana pentru a lua 
parte la o reuniune interna
țională de lupte libere, ade
vărată repetiție înaintea în
trecerilor celei de a XI-a 
ediții a Jocurilor Americii 
centrale și Caraibilor. în fo
tografia noastră prezentăm 
o fază a întâlnirii dintre Mi
guel Lallave (Cuba) și Gre
gorio Estribi (Panama), în 
cadrul cat. 74 kg, cîștigată 
de cubanez

Foto : PRENSA LATINA

CALEIDOSCOP ® CALEIDOSCOP
PROFESIUNEA DE ARBITRU un veac în urmă, la Budapes

ta s-a născut primul club de 
patinaj artistic, iar după 26 
de ani a. apărut și primul cam
pion european, în persoana lui 
Tibor Foldy Mai tirziu, Lyly 
Kronberger și O.

___ o _____ _ ____  vath au cucerit de 4 și, fes- 
despre un tînăr funcționar, sa- pectiv, de 3 ori titlul de cam- 
lartat al unei firme, comerciale 
din Hamburg, care a fost trimis 
în Anglia pentru a-și perfecțio
na cunoștințele. Cînd colegii săi 
englezi au aflat că tînărul este 
arbitru, l-au ajutat atît de mult 
Incit, în scurt timp, și-a putut 
însuși toate cunoștințele de care 
avea nevoie. „Carnetul meu de 
arbitru — a declarat tînărul — 
mi-a servil mițlt mai mult decit 
diploma de absolvent al facul
tății”.

TENIS LA... ROYAL 
ALBERT HALL

Acolo unde a dirijat Toscanini, 
tar formația Beatles a prezentat 
un spectacol în fața familiei re
gale britanice, se va juca tenis 
in primăvara acestui an. Recent, 
thten Davidson (căpitanul echi
pei de tenis a Angliei din Cupa 
Davis) și mai multi jucători au 
încercat, timp de trei ore, par
chetul renumitei săli de concerte 
din Londra. Royal Albert Hall, 
pentru a stabili in ce măsură 
corespunde organizării unor reu
niuni pe teren acoperit. Verdictul 
fiind favorabil, între 1 și 7 mar
tie se vor întrece aici mari ve
dete ale tenisului mondial, prin
tre care Rod Laver, John New
combe, Tony Roche, Tom Okker. 
Roy Emerson. Organizatorii sint 
foarte îneîntați de alegerea fă
cută. „Timp de 99 de ani — a 
declarat unui dintre ei — nimeni 
nu s-a gindit la o asemenea po
sibilitate".

Cavalerii fluierului nu au par
te numai de necazuri și supă
rări, dimpotrivă. Uneori, a fi 
arbitru de fotbal este o calitate 
care face să fie deschise multe 
oorți. Ziarul vest-german „Stutt- 
garter Zeitung" relatează, astfel,

CENTENAR
Federația de patinaj artis- 

Ungaria și-a sărbăto- 
curind, jubileul de 100 
de la înființare. Cu

tic 
rit, 
de

din 
de 
ani

• •
Tiparul Intornialia'.',

Meraii-Ilor-

pioane mondiale. Titlurile de 
campioni mondiali și europeni 
au revenit și cuplului Kekkes- 
si-Kiraly, ultimul titlu euro
pean fiind cucerit acum cîțiva 
ani de către perechea Marian
ne și Laszlo Nagy.

HULIGANUL CU... PENE
O sancțiune radicală a fost 

dictată împotriva 
gal din orașul 
ghens. Pasărea a 
grație deoarece 
înfrîngere 
zbura în 
arbitrilor, 
strige : 
lor". 
bitri 
mat 
emis 
papagalului din Hughcns t 
ce.sul pe stadionul local.

CU SAU FARA 
„BANCA DE PEDEAPSA?"
Pedepsele extrem de sever* 

aplicate de arbitrii englezi de 
fotbal, care atrag eliminat eg 
de pe teren a oricărui fotba
list ce a fost avertizat de pa
tru ori, au stârnit protestele 
vehemente ale jucătorilor pro
fesioniști. Aceștia au propus

papn-
Hu- 

în diz- 
fieca re 
locale 

cabinei 
să

unui 
belgian 
căzut 
după 

a echipei 
apropierea 
unde începea 

„Timpiților", „Escroci- 
,.Golanilor". Unui din ar
s-a supărat și a recla- 
cazul federației, care a 
o hotărire interzieîndu-i

ac-

introducerea unui 
de penalizare, 
în eliminarea 
pe o perioadă 
gind pînă la 
chiar un sfert 
zul 
După 
cheiul 
și pe 
apară 
chiar
Arbitrii englezi au respins în
să cu hotărire aceste propu
neri.

Și, totuși, jucătorii nu s-au 
dat ’ încă bătuți. Cliff Lloyd, 
secretarul sindicatului fotba
liștilor profesioniști, a decla
rat că va lupta mai departe 
pentru a obține aprobarea a- 
cestei propuneri. „în orice caz 
a spus el — eliminarea promp
tă 
5 
ar 
și 
definitivă, : 
comiterea a

încălcării
: sistemul 

pe gheață, ar urma ca 
terenurile de fotbal să 
„bănci de pedeapsă" și 
cronometrori speciali.

Raliul Monte Dario înaintea finisului
PROBELE SPECIALE ȘI-AU

In cea de a 39-a ediție a 
Raliului automobilistic Monte 
Carlo probele speciale de de
partajare, care triază pe cei j
60 de „finaliști" avînd acces

nou sistem 
care să conste 
unui fotbalist 
limitată, mer- 
10 minute și 

de oră, în ca- 
regulamentului. 
existent în ho-

a unui jucător pe timp de 
minute pentru o greșeală 
fi mult mai spectaculoasă 

mai eficace decît eliminarea 
însă de-abia după 

i patru infracțiuni".

„Răboj... pozitiv"
(din „Sport Ulustrierte")

tenis și pierderea titlului mon
dial feminin la patinaj artistic.

„NU NE-AM GiNDIT 
LA SOȚII..?-

DECEPȚIILE AMERICANILOR

ciudaIn
cese, 
fost 
nul 
simțite, cel puțin pe plan e- 
moțional, au fost, în ordine, 
înfrîngerea cluburilor națio
nale în campionatul profesio
nist de hochei pe gheață (cu
cerit de canadienii din Mont
real), înfrîngerea selecționatei 
de atletism a Americii în fața 
Europei, ’incapacitatea cuceri
rii unui mare titlu feminin la

a
sportul 

lipsit de decepții în 
1969. Cel mai greu

Îndeplinit cu brio
parcursul comun de astă

MISIUNEA DE A TRIA..

Pe stadionul din Rennes 
s-a disputat meciul interna
țional amical de fotbal din
tre echipa Slovan Bratislava 
și formația Stade Rennais. Fot
baliștii francezi au terminat 
învingători cu scorul de 1—O 
(1—0) prin golul marcat de 
Lukic.

numeroase suc- 
american nu a

a- 
re-

Nu fără oarecare surprin
dere a aflat Comitetul de or
ganizare a turneului final al 
campionatului mondial de fot
bal de hotărîrea antrenorului 
echipei Belgiei de a permite 
jucătorilor să-și aducă soțiile 
și logodnicele în Mexic. „A- 
ceasta ne va ridica unele pro
bleme — a declarat secretarul 
general al comitetului, Ramon 
Alatorre. Fină acum ne-am 
gîndit numai la cazarea băr
baților - 
Nu ne-a 
va trebui să ne ocupăm și de 
soții..."

jucători și oficiali, 
trecut prin cap că

CALEIDOSCOP e CALEIDOSCOP
sir. Brwvianu nr. 23—25. București

în
seară, au avut un cuvînt greu 
de spus. Intr-adevăr, angajate 
în parcursul Monaco — Vals- 
les Bains — Chambery — 
Monaco (cca 1 500 km), cele 
157 de automobile au avut de 
înfruntat 9 probe speciale cu 
medie impusă, iar dificultățile 
menținerii ritmului s-au do
vedit prea mari pentru 58 de 
piloți, care au fost nevoiți să 
abandoneze. N-au lipsit sur
prizele, iar pasionanta între
cere dintre principalele echi
pe de firme care-și dispută 
Raliul-decan a dat multe 
prilejuri de vii comentarii.

Formația „Renault Alpine" 
s-a văzut decimată (Andruet, 
Vinatier, Terrier), rămînînd în 
cursă la ora actuală sub cu
lorile renumitei firme fran
ceze doar tînărul și curajo
sul Jean-Pierre Nicolaș. A- 
cesta a reușit să efectueze o 
spectaculoasă remontare în 
probele de viteză, intercalîn- 
du-se, pînă la ora închiderii 
ediției, în „armada Porsche" 
care deținea primele trei 
locuri. Și Clark (Ford Escort) 
a obținut rezultate bune, în-

în pri- 
găsesc 3 

și 3 Ford, 
mașina lui

individual

cît, pentru moment, 
mele 10 echipaje se 
Porsche, 3 Lancia 
care „înconjoară" 
Nicolas.

In clasamentul
provizoriu, conduc Waalde- 
gard, Nicolas, Larousse (Por
sche), Andersson (Porsche), 
Lampinen și Clark. Diferența 
între primul și al șaselea cla
sat e de numai 3:35 ! Nici 
Ballestrieri (Lancia), Măkki- 
nen (Ford Escort Twin Cam), 
Barbario (Lancia) și Piot 
(Ford Escort Twin Cam), care 
completează decada favoriților 
de penultimă oră, nu sînt lip
siți de șanse...

După eum cei 60 de fina
liști, plecați cu cîteva zile în 
urmă din Atena, Dover, 
Frankfurt pe Main, Lisabona, 
Monaco, 
șovia ar 
ficultăți 
troalelor 
dată, au
pentru modificări nepermise 
de regulament...

Oslo, Reims și Var- 
mai putea avea di- 
și din cauza con- 
tehnice, care, nu o 
dus la descalificări

*

In cadrul turneului penta
gonal de la Ciudad de Me
xico, Partizan Belgrad a în
vins cu scorul de 2—1 (2—1) 
formația mexicană Guadala
jara. Meciul s-a disputat pe 
stadionul „Azteca" și a fost 
urmărit de peste 50 000^ de 
spectatori. Au marcat 
kovic (min. 33 și 39) 
pectiv, Jara (min. 17)

★

Djer- 
i res-

Clubul olandez 
sterdam a anunțat că la 
șitul sezonului va 
transferul jucătorului
John Cruyff la formația spa
niolă, F. C. Barcelona.

★

Ajax Am- 
sfîr- 

accepta 
său

Echipa Perului va susține 
o serie de întâlniri și în Eu
ropa. Peruvienii urmează să 
joace cu selecționatele Spa
niei, Franței, Belgiei, Olan
dei, Elveției, Iugoslaviei și cu 
echipele de club Internazio- 
nale și Fiorentina.

fac/iitfefea edtffeJ
FOTBAL
UJPESTI DOZSA ÎNVINSA Sl 
LA BUDAPESTA

In optimile de finală ale „Cupei 
europene a ttrgurilor" a avut loc 
meciul retur Ujpesti ~ 
F.C. Cart 
0—1). s-a 
Jena.

_ _ __ i Dozsa —
Zciss Jena 0—3 (în tur 
calificat F.C. Carl Zciss

haltere, tânărul sportiv vest-ger- 
man Rudolf Mang a stabilit 4 re
corduri mondiale de haltere la 
juniori : 570 kg (200, 160, 210). Re
cordul mondial de seniori este <le 
5.90 kg și aparține lui Leonid 
botinski (U.R.S.S.).

BOX

Ja-
CASSIUS CLAY ÎNVINS LA
CALCULATORUL ELECTRONIC

La Porto 
a terminat 
selecționata

HALTERE
la

RUDOLF MANG 570 KG I
La Bellenberg (R.F. a Germa

niei), hi cadrul unui concurs de

SCHI
GIOVANOLI A CÎSTIGAT 
SLALOMUL URIAȘ

In cadrul Cupei mondiale
schi, la Kranjska Gora (Iugosla
via) proba de slalom uriaț a re
venit elvețianului Giovanoll, cro
nometrat în cele două manșe cu 
3:16,64.

La New York și în alte orașe 
din S.U.A. a fost prezentat filmul 
montat prin ordinatoriul electro
nic dintre boxerii Cassius Clay șl 
Rocky Marciano, foști campioni 
mondiali, neînvinșî în carieră. A- 
parateie de înregistrat au apreciat 
că Marciano a avut o forță mai 
mare în lovituri, o eficacitate deo
sebită și o rezistență superioară 
adversarului său pe care l-a în
vins prin k.o. in repriza a 13-a !
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