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Numai patru europene... Bucuria uruguayenilor, primii învingători in „Supa 
Mondială", nu cunoaște margini
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• După euforie, crude realități
• Lo un pas de „marea schismă" 
a fotbalului • 4 într-un... pachebot
• Un veritabil „Turn Babei al arbi
trajului" Micile speranțe ale ro
mânilor risipite de Almeido Rego
• La sfîrșit, carnaval pe străzile

din Montevideo

Selecționata de hochei a rezistat onorabil

in fața

MOTOR CESKE BUDEJO VICE -
BUCUREȘTI (A) 4-3

(0-0, 0-1i 4-2)
GALAȚI, 28 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Cel mai im por
tant, meci al turneului internațio
nal a ’opus aseară pe Motor 
Ceteke Budejovice și selecționata 
A a Bucureșțiului. Partida, aștep
tată .cu mare interes (tribunele 
patinoarului au fost pline pînă 
la refuz), a satisfăcut pe deplin, 
dezvăluind înfocaților suporteri 
gălățeni multe dintre frumusețile 
hocheiului. S-a jucat In mare vi
teză, bărbătește, au fost realizate 
i'aze și combinații excelente, s-a 
șutat mult, ambii portari demon- 
strînd. însă, o ‘ 
In intervenții.

Oaspeții, deși 
vizia secundă a 

v-.-.a hoslovae. s-au 
prezentași ai. unși, școli hocheiș-r 
tice de renume mondial. Hi au 

Țț Bubiis echipa noastră unui exa- 
■ men sever, absolut necesar înain
tea examenului „mondialelor".

HoeheiștiJ români se 
dună părerea noastră, 
evident progres față de 
lot evoluții publice de la 
Brașov. Mai cu seamă în ceea ce 
privește pregătirea fizică, parțial 
în privința celei tehnice. Din 
păcate, mai vechea lor lacună, 
aceea a concretizării situațiilor de 
gol, a ieșit din nou în evidență. 
Multe ocazii -- rezultate fie din 
acțiuni colective, fie din contra
atacuri individuale au fost ra
tate. Lucrul acesta s-a vădit și 
mai pregnant cînd adversarii s-au 
aflat în inferioritate numerică 
(București — 10 minute eliminări, 
Motor — 18 minute). Apărarea, 
excelentă în primele două* repri
ze. a cedat în ultima treime, per- 
mițînd oaspeților să fructifice trei 
erori grave, dintre care 
aceea a lui Ioniță — a 
iz aproape copilăresc.

Au marcat în ordine :
(min. 32), parti (42), Florescu (45), 
Podlaha (49), PartI (55), Huțanu 
(56). Parii (59). Scor final 4—3 
(0—0). o—1, 4—2) pentru oaspeți, 
Bi.ro și-a făcut reintrarea, mișeîn- 
du-se bine pe gheață, în schimb 
nu a jucat Stefanov, ușor acci
dentat la antrenamentul de marți. 
A arbitrat cuplul român FI. Gu
bernii — M. Presneanu.

Astăzi, de la ora 18, se joacă 
partida revanșă. Repriza a treia 
a înttlnirii va fi televizată în 
jurul orei 17,20.

siguranță deplină

evoluează în di~ 
campionatulul ce- 
arătat demni re.-

prezintă, 
într-un 

ultimele 
Poiana

una — 
avut un

G. Szabo

Romeo VILARA

a CONTINUIND 
O BUNA TRADI
ȚIE SPORTIVA, Ml- 
nisterul Poștelor 
și Telecomunica
țiilor onorează gru
pele B și C ale 
C.M. de hochei cu 
o serie specială de 
mărci poștale, for
mată din 4 valori 
(0.20, 0,55, 1,20 și 
2,40 lei). în albu
mul filateliștllor ea 
se va adăuga altora 
emise cu prilejul 
marilor competiții 
internaționale găz
duite de țara noas
tră.,

• LA PATINOA
RUL ARTIFICIAL 
„23 AUGUST" din 
Capitală se află in 
stadiu final acope
rirea halei. Aseară 

rămăsese de

Trimisul nostru special la C.M. de bob din Elveția, VICTOR BĂNCIULESCU, transmite;

unui adversar puternic

Un moment din meciul
(B). Atacă

Motor Ceske Budejovice — București & 
hocheiștii cehoslovaci

Foto : AUREL NEAGU

Corespondenta specială

Hocheiștii iugoslavi aug 
de apărat un prestigiul

fe?2i
BC

p almaresul echipei de ho
chei a Iugoslaviei, în 
grupa B a campionatului 

mondial, este — fără îndoială 
— notabil. Locul III. la Za
greb. in 1966 (după R.F.G. și 
România), locul IV, la Viena, 
în 1967 (după Polonia, Româ
nia și Norvegia), locul I la 
Grenoble in 1968 (e drept. în
tr-o grupă secundară — înain
tea Japoniei, Norvegiei, Ro
mâniei). în sfîrșit. locul III, 
la Ljubljana, anul trecut (după 
R.D.G. și Polonia).

Se poate vorbi, deci, despre 
o constanță a rezultatelor, se 
poate aprecia că reprezentativa 
iugoslavă deține un loc bine

cotat în eșalonul secund al 
cheiului mondial. Și cind 
cern această afirmație, nu

ho- 
fa- 

..... în- w 
drăznim să ignorăm, bineînțe- — 
ies, decalajul astronomic care “ 
există între plutonul „celor 
patru mari" și toți ceilalți. • 
Poate că tocmai de aceea, pen
tru a nu ne întrista prea mult, țg 
ne-am hotărît să privim pe 
pămînt,' *- ----- ’ —*— -• —
ignorăm 
rul...

în jurul nostru, și să 
— deocamdată — ce-

★
Iugoslavia este spre 

campionatul 
Imediat după 
cam cu trei

In Iugosla- 
terminare

La Saint Moritz, antrenamentele

și excentricitățile polarizează atenția
> Soarele și „bătrînul leu" Panțuru își arată colții... Fel de lei de căști,

SAINT MORITZ, 29 (prin 
telefon). în istoria sa tu
ristică aproape centenară, 
stațiunea străjuită de vîr- 
furile Corvatsch și Nair și-a 
creat faima unui Eldorado 
el excentricităților monde
ne de care, inevitabil, n-a 
putut scăpa nici campiona
tul mondial de bob. Preșe- 
dintele comitetului de orga
nizare, Gunther Sactis. și-a 
închiriat un etaj Întreg la 
hotelul Palace, pe care U

și... autografe-tatuaj
locuiește împreună cu noua 
parteneră de gheață, suede
za Mirja Larson. In saloa
nele hotelului Kulm, baroni 
și contese, ba chiar și prin
țul Constantin de Lichten
stein își dispută turnee de 
bridge cu clasamente și 
premii. Italianul Nino Bil- 
bia s-a reîntors după 20 
de ani la celebra pistă 
Cresta-Run pentru a re
înnoi victoriile la skeleton 
care i-au adus în 1943, tot

Europenele de box: mai-iunie, 1971
După cum se știe, între 22 și 24 ianuarie a 

avut lcc la Madrid ședința Biroului Comitetu
lui Continental European de box și a comisiilor 
sale (tehnică, financiară, medicală și de arbi
traj). S-a stabilit ca viitoarele campionate să 
se dispute în perioada mai—iunie 19*1, la Ma
drid. Vom reveni cu amănunte cind va fi cu
noscută data exactă a competiției.

aici, laurii olimpici. Numai 
partidele de schi-joring și 
călărie pe zăpada înghețată 
a lacului nu se pot ține, 
pentru că in iarna aceasta 
.munți cai suferă de... gripă 
(sau de tignafes).

Lumea bobului oferă și 
ea elemente pitorești, cînd 
nu sînt extravagante. Am 
văzut la start adolescente 
de 14—15 ani, solicltind ho
herilor români autografe 
direct pe pielea de la în
cheietura mîinii, adevărate 
tatuaje marinărești 1 Excep
țional este, desigur, și pei
sajul oferit de căștile con
curențelor, mai ales cînd 
derogă de la obișnuit : aus
triecii poartă căștile auto- 
mobUiștilor 
adevărate 
mură, care 
decît ochii 
modelul colegilor lor piloți 
de avioane cu reacție, poar
tă măști de aer ; vest-get-

de formula I, 
coafuri de ar- 
nu lasă vederii 

; Italienii, după

(Sontinuare tn pag. a 4-a)

Echipele României

I
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I
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fîșie în- 
plafonul 

ondulată, 
lucrări- 

acoperirs 
pentru 

vă

montat o 
gustă din 
de tablă 
Încheierea 
lor de 
(prevăzută 
ziua de vineri) 
îngădui accelerarea

AGENDA
celor de finisare in
terioară, mult 
tlrziate șl ele 
de grafic.

• LA CORTINA 
D’AMPEZZO s-au 
întîlnit într-un meci 
amical echipele Do-, 
ria Cortina și Olim
pia Ljubljana, am
bele avînd în for
mație numeroși in-

îh-
fafd

ternaționali, selec
ționați. In reprezen
tativele Italiei și 
Iugoslaviei. Gazdele 
au cîștigat cu 2—1 
(0—0, 1—0, 1—1). Au 
marcat : Alberto
(2), respectiv Be
ra vs.
• O ALTA FOR

MAȚIE FRUNTAȘA 
italiană, Diavoli Mi
lano, multiplă cam
pioană a țării, a 
evoluat la Chamo
nix în compania 
unei selecționate el
vețiene de care a 
fost întrecută cu 

, 7—4 (0—1. 1—2, 6—1).
e ECHIPELE BEL

GIEI ȘI OLANDEI, 
participante în gru
pa C, se vor întîlni 
duminică într-un 
meci amical de ve
rificare.

I

național, 
încheierea iul, 
săptămîni înaintea startului de 
la București, selecționabilii se 
vor reuni la Ljubljana, unde 
își vor continua pregătirile pe 
gheața somptuosului palat de 
iarnă „Tivoli”. în sinul echi
pei, care va participa la tur-

Dușan VELIANOVICI
redactor

Ia Sportske Novosti 
Zagreb

(Continuare In pag. a 4-a)
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pentru internaționalele de tenis de masă I
ILa campionatele inter

naționale de tenis de masă 
ale României, ce vor avea 
loc săptămîna viitoare, în 
sala Floreasca, tara noas
tră va fi reprezentată de 
cite patru formații femi
nine și masculine. Iată 
componenta echipelor : 
FEMEI : România A (se
nioare) : Maria Alexan
dru, Carmen Crișan,. an
trenor : Ella Constanti- 
nescu ; România B (se
nioare) : Eleonora Mihal- 
ca, Viorica Ivan, Magda
lena 
Victor
nia C (senioare) : Victo- 

£ ria Babiciuc, Nicoleta 
Spiridon, Monica Hariga, 
antrenor : Gabriel Simio- 
nescu: România junioa
re : Mihaela Lunțeanu 
Elena Condicaru, Lidia 
Tlie, Camelia Filimon, an
trenor : Luci Slăvescu : 
BĂRBAȚI : România A 
(seniori) : Adalbert Rethi. 
Dorin Giurgiucă, Silviu 
Dumitriu, antrenor : Emil 
Procopeț; România

(seniori) : Sergiu Luchian. 
Virgil Sîndeanu, Tiberiu 
Covaci, Mihai Ancei, an
trenor : Nicolae Angeles- 
cu ; România juniori A : 
Gheorghe Teodor, Nicolae 
Stelian, Mihai Bobocică, 
antrenor : Andi Ardelea
na ; România juniori B : 
Aurel Ovanez, Cornel Ma- 
covei. Cornel Gavriș, an-

’ trenor : Matei Gantner.
Șerban Doboși și Gheor

ghe Bozga, declarîndu-se 
. indisponibili, nu au putut 
fi selecționați, 
prinzătoare 
tă dacă ne 
citi va ani, 
specialitate 
sume importante de bani 
pentru instruirea 
doi sportivi.

Este sur- 
această absen- 
gîndim că de 
federația de 
a investit

celor

I
I
I

I
I

I
I
I

iciodată nu s-a vorbit, ca 
acum, cu afîta elocvență și 
convingere despre importan
tele valențe sociale ale edu
cației fizice și sportului. Dar, 
de la .catedră' sau din

sălile de ședințe, în drumul spre sta
dion, vorbele și îndemnurile se împu
ținează, se pierd ; convingerile se cla
tină, izbite de comodități cotidiene. 
E mai ușor (I?) să ții cuvîntări,,să dai 
sarcini, decît să petreci o după-amiază 
pe terenul de sport, în mijlocul unor 
tineri care-și caută aici plusul de vi
goare și sănătate, armonia și frumu
sețea fizică, la care aspiră, atît de 
firesc, în zilele noastre.

Așadar, unanimă recunoaștere a ro
lului important ce revine educației fi
zice în această tumultuoasă epocă 
contemporană, condiții mereu îmbună
tățite create progresului general al 
sportului nostru și — totuși — numai 
10% din numărul cetățenilor practică 
sistematic, continuu, aceste activități — 
așa cum se precizează în Legea spor
tului — de interes național I Este, indis
cutabil, mult prea puțin.

Cauzele sînt numeroase, cunoscute, 
din păcate, de mai multă vreme. Asu
pra unora dintre ele a început să se 
opereze eficient și există motive înte
meiate să se aștepte un reviriment
substanțial. Este voroa, printre altele, 
de măsuri organizatorice, de instruire, 
de generalizare a experienței pozitive, 
de pregătire a cadrelor de activiști, 
instructori etc.

Ar trebui, însă, de schimbat ceva — 
de fapt foarte mult — și în menta
litatea unor activiști sportivi, nu puțini 
la număr. Pentru că de aici au început, 
făcînd mai tîrziu goluri imense, multe 
din neajunsurile de astăzi ale activi
tății sportive de masă.

A apărut, nu chiar de mulți , ani, o ■ 
călduroasă plapumă a lipsei de corn- | 
petență, de pasiune, a neîndeplinirii 
unor obligații pentru care cei vizați 
solicitau — și solicită încă — remune
rările de vigoare. Tncet, încet sînt 
abandonate forme eficiente de atra
gere a maselor în diferite activități 
sportive, pentru că unii sînt de părere 
că vechile forme sînt depășite, că tre
buie căutat ceva nou... Și pînă se gă
sește acel NOU, nu se mai face ni
mic, spre liniștea și tihna prea rar 
tulburate ale 
fiți chiar — 
o importantă 
cială.

Crosul, de 
se afirmă — . ,
țări exiîtă federații aparte, cu o extrem 
de bogată activitate). Crosul — aceas
tă frumoasă și atît de utilă alergare 
în teren variat — sau MIJLOACELE 
folosite pentru desfășurarea lui (ne 
amintim : mobilizări nu prea voluntare, 
proastă organizare, lipsa oricăror sti
mulente) sînt DEPÂȘITt ? Pornite cîndva 
din „Valea Cărămizilor*, de pe fru
mosul. stadion al comunei Coteana, 
„duminicile cultural-sportive* s-au bucu
rat, ani de zile, de o largă populari
tate, înviorînd substanțial activitatea 
sportivă de la sate. Acum sînt tot mai 
puține I Cineva a pus falsa etichetă 
DEPĂȘIT și exemplul a fost molipsitor 
în lumea unora care înțeleg sportul ca 
o treabă de arhivă, rezolvabilă din 
biroul cald, cu scaune comode. La fel 
s-a întîmplat și cu campionatul asocia
ției sportive (întrecerile de la Grivița 
Roșie din București sau de la combi
natul din Reșița rivalizau — prin am
ploarea lor — cu multe „divizii'), cu 
tradiționalele competiții pe ramură de 
producție etc. E simplu. Cînd te 
tisești de muncă, spui că decît să 
ceva care acum este DEPĂȘIT e 
bine să cauți ceva nou, adecvat, 
să ducă la..f Și așa trece vremea I

Nu poate fi negat faptul că — 
dialectic — unele lucruri sînt depășite 
de mersul vremii, rămîn în urma aces
teia și nimic n-ar fi mai greșit decît 
să nu se caute olte soluții, alte dru
muri. Dar, nu așa stau lucrurile în 
ceea ce privesc formele, bine stabilite 
ale activității sportive de masă. Nu 
acestea sînt DEPĂȘITE, ci — cum spu
neam — mijloacele prin care se în
cearcă realizarea lor. Și, mai ales, 
DEPĂȘITA ni se pare mentalitatea ace
lor activiști sportivi care, la adăpostul 
(foarte fragil) acestui paravan, încear
că să-și ascundă incapacitățile și lipsa 
de dragoste pentru sport.

Aici ar trebui, poate, intervenit Tn 
primul rînd. Pentru că doar 10%...

unor oameni — unii plă- 
chemafi să îndeplinească 
și onoranta misiune so-

exemplu, este la noi — 
ceva depășit I (în alte

plic- 
faci 
mai 

care

I
I
I
I
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S-a anunțat că echipa Spaniei (care urma să o înlo
cuiască pe cea a Canadei) nu va mai participa la C.M. 
masculin de handbal din Franța, ca urmare a ciștigă- 
rii de către S.U.A. a contestației depuse după meciul 
cu Canada din grupa a Vil-a a preliminariilor.

I
I

Dan GARLEȘTEANU

Eesai, antrenor : 
Vladone: Rotnâ-

I
I
I
I
I

II și 15 martie la Monte Caria

MASĂ ROTUNDA

MARIA ALEXANDRU
A FOTBALULUI"

I

Alb peste tot. în șuvița
de cîmpie dintre munți,
pe coastele lor. Zeci 

de clădiri albe, grupate ca 
într-o cetate. Deasupra lor, 
printre ele, o ceată de un 
alb dens retează sau mode
lează contururi, pe care le 
bănuim și mai îndrăznețe. 
Un fum a cărui culoare vie 
se insinuează abia percep
tibil pe fondul alb îți rea
mintește că te afli în fata 
uneia din renumitele... retor
te ale chimiei românești. 
Prin contrast, tabloul care ti 
se înfățișează te duce cu 
gîndul la feeria de noapte a 
Rafinăriei de la Brazi. Aici, 
în această dimineață de ia
nuarie, ti se oferă o „reci
procă" a Brazilor.

Despre Săvinești s-au scris 
inii de pagini memorabile... 
Creațiile mintii > si ale mîi-

REPORTAJ DESPRE O FICȚIUNE

Educația fizică, o „necunoscută"

în viața chimiștilor

de Ia Săvinești...
nilor tehnicienilor de aici 
inspirat și vor inspira și 
viitor numeroase condeie 
reporteri sau poeți. Munca și 
rezultatele acestei cetăti a 
chimiei românești merită cu 
prisosință pagini avîntate.

Pe lingă Interesul si cu-

au 
în 
de

riozitatea strict cetățenești, 
Platforma industrială a Să- 
vinestilor ne-a atras și din- 
tr-un unghi propriu profe
sional, minor — 
aparentă (prin 
dar maior prin 
Eram curioși să

cîtă importantă acordă edu
cației fizice — și implicit să
nătății —, „populația" (pe 
care o bănuiam numeroasă) 
care muncește în aceasta 
mare unitate industrială.

Renumitele valențe ale a- 
cestei mîndril a industriei 
românești constituiau o pro
misiune si pentru reportajul 
într-o sferă adiacentă, fără 
îndoială, dar plină de impor
tantă. într-o asemenea uni
tate de înaltă civilizație in
dustrială, totul — am gîndit 
noi — trebuie să fie la înăl
țime.

Ce-am întîlnit ? Ce-am 
aflat?

Am aflat că din cei 8 600
poate — în 
comparație), 
sensul său. 

vedem ce și

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. a t-al

MONTE CARLO, 28 (Ager- 
pres). — „Masa rotundă a 
fotbalului", inițiată și patro
nată de prințul Rainier de 
Monaco, se va ține anul 
acesta între 11 și 15 martie 
la Monte Carlo. Au răspuns 
favorabil invitației antrenori, 
specialiști, conducători de 
echipe din 30 de mari clu
buri europene și sud-ameri- 
cane. Au fost invitați, de 
asemenea, cronicari de fot
bal ai unor ziare sportive.

Principalele teme ce vor 
fi puse în discuție sînt ur
mătoarele : 1. Salvgardarea 
spiritului de fair-play și 
mijloace de a combate vio
lența pe terenurile de fot
bal ; 2. Regulamentul jocului 
(arbitraj, probleme discipli
nare) ; 3. Competiții mondia
le și continentale; 4. Fot
balul în societatea de astăzi 
și de mîine, relațiile sale cu 
urbanismul modern, cu presa 
și televiziunea.
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ÎN CONDIȚII ATMOSFERICE IMPROPRII

ÎNCEPUT FINALA CAMPIONATULUI
NAȚIONAL DE PATINAJ VITEZA

TUȘNAD, 28 (prin telefon). 
)upă o lungă perioadă de 
imp admirabil, după ce ieri 
i miezul nopții pista de cen- 
urs strălucea în bătaia re- 
Lectoarelor — cine mai putea 
rede că în zori o chiciură 
mestecată cu ploaie vor face 
heața poroasă ? Ce vitreg 
-a purtat natura cu patina- 
□rii! Parcă este un făcut ca 
proape în fiecare an, cînd 
ncepe campionatul, condițiile 
tmosferice să devină impro- 
irii. Această schimbare brus- 
ă a vremii a determinat pe 
organizatori să modifice pro- 
:ramul reuniunii, copiilor și 
iu seniorilor, cum se stabilise,

revenindu-le misiunea de a 
deschide concursul. Măsura s-a 
luat în speranța că timpul 
va permite să se pregătească 
o gheață de mai bună cali
tate pentru sportivii fruntași.

Necazurile pricinuite de sta
rea vremii au fost date, însă, 
uitării, o dată cu primul start 
în probele copiilor. Aceștia au 
satisfăcut sută la sută aștep
tările, oferind întreceri care 
au „încălzit" pe spectatori. 
Păcat că unii oficiali nu prea 
știu să mînuiască cronome- 
trele, creînd nemulțumiri în 
rindurile sportivilor și antre
norilor. Să sperăm că arbi
trii din corpul de cronome-

trori au făcut un util antre
nament pentru concursul se
niorilor, unde erorile pot avea 
grave consecințe în stabilirea 
campionilor.

Iată cîștigătorii probelor din 
prima zi a întrecerilor : copii 
I (13—14 ani) 500 m: Emico 
Giliga (Mureșul Tg. Mureș) 
59,5, Victor Ciolacu (învăță- 
mîntul Sibiu) 54,6; copii 11— 
12 ani, 100 m: Carmen Dra
goman (Invățămîntul Sibiu) 
13,5 — nou record (v.r. 13,6), 
Carol Toth (C.S.M. Cluj) 12,9.

întrecerile seniorilor au fost 
amînate pentru joi.

Tr. IOANIȚESCU

mă * BALETE £
Un SIR al mingii de celuloid

Printre
rofi și pedale

LA TG. MURES, FLACĂRA CICLISMULUI 
ARDE PUTERNIC

0 sinteză de gafe
Marele merit al telecatas- 

trofei baschetbalistice de du
minică seară constă în aceea 

o minunată 
ce înseamnă

Ogimura, Tanaka, Sido, An- 
Ireadis... iată doar cîteva 
îume de mari jucători care, 
;u ani în urmă, au ridicat 
enisul de masă la rangul de 
irtă. O artă dificilă, în care 
itrălucire nu au dobîndit de
nt cei care au etalat o mare 
năiestrie, o admirabilă com- 
jortare sportivă, o ținută 
lemnă atît în sala de joc, cît 
>i în afara ei.

Imaginea acestora îmi stă
ruie în amintire de fiecare 
lată cînd urmăresc „la lucru" 
pe unii dintre reprezentanții 
noii generații de jucători.

Nervozitatea excesivă, per
manentele vociferări, gesticu
lații după fiecare schimb de 
mingi — într-un cuvînt o 
comportare nesportivă de-a 
dreptul supărătoare — sînt 
urmarea carențelor tehnice 
dar mai ales a unei greșite 
obișnuințe în procesul de in
struire, pentru care antreno
rii poartă cea mai mare par
te de vină. Nu rare sînt ca
zurile cînd unii antrenori in
tervin pe tot parcursul jocu
lui cu sfaturi tehnico-tactice, 
dar foarte puțini sînt cei care 
înțeleg să pună capăt pe loc 
unor manifestări străine ade-

vârâtului sportiv. Poate toc
mai de aceea, tineri cu 2—3 
ani de stagiu, uneori chiar în
cepători, copiindu-și .idolii", 
ajung la o exteriorizare cara
ghioasă a așa-zisei „nervozi
tăți".

Sau, poate, lipsa unei mă
suri mai categorice din partea 
celor în drept pentru com
portare necorespunzătoare la 
masa de joc este cauza deter
minantă a unui fenomen ce 
se anunță a fi potrivnic pro
gresului general al sportului 
nostru.

Cred că ar fi potrivit ca, în 
paralel cu aceste măsuri, să 
acționeze și puterea exemplu
lui pozitiv.

De pildă, 
tantă mi se 
evoluției lui
multiplul campion care ne-a 
adus atîtea și atîtea satisfac
ții! L-am cunoscut pe Negu
lescu cînd nu avea decît 13 
ani, fiind pe atunci doar o 
speranță. Pe lingă jocul lui 
modern, am remarcat de la 
început trăsături de caracter 
dintre cele mai frumoase, pe 
care le-am reîntîlnit în conti
nuare și după realizarea unui 
frumos palmares : campion

cît de reconfor- 
pare urmărirea’

Radu Negulescu,

• în continuarea pregăti
rilor pe care le face pentru 
campionatul național pe echi
pe, Steaua va evolua la 5 
februarie la Constanța, unde 
va întîlni echipa locală Fa
rul. Boxerii Ciucă, Dumi
trescu, Buzuliuc, Lumezeanu, 
Pușcaș, Drăgan, Zelinca, Po
pa, Bumb, Melinte, Anderco, 
Mathe, Isai, Florea. Frînc, 
Cerchia, Paraschiv, împreu
nă cu antrenorul Ion Chi- 
riac, s-au întors recent de 
la munte. Restul pugiliștilor. 
printre care Gruiescu, Gîju,

Silberman, Chivăr s-au an
trenat la București, sub con
ducerea lui Marcu Spakov.

• Sîntem informați că 
apropiata întîlnire dintre 
echipele Steaua și Wismut 
Gera (R. D. Germană) se va 
disputa în sala Dinamo. Dacă 
este așa, atunci nu se face 
un serviciu boxerilor, dar 
mai cu seamă spectatorilor 

— (cunoscînd capacitatea redu
să a sălii) care, aproape si
gur, vor manifesta interes 
pentru această primă con
fruntare internațională a 
anului.

• La Craiova activează 
un boxer de categorie grea 
care pare extrem de dotat 
pentru acest sport. Este vor
ba de Ion Ruicu (17 ani), 
1,96 m, 92 kg. Craioveanul 
este campion de juniori pe 
1969. El a susținut pînă 
acum 20 de meciuri, dintre 
care a cîștigat — înainte de 
limită - - - 
are 
Am 
alte ringuri din țară, cu bo
xeri 
față...

european de juniori în 1956, 
vicecampion (seniori) al Euro
pei în 1960, 18’ titluri națio
nale, component de bază al 
echipei C.S.M. Cluj — cîști- 
gătoare de 5 ori a C.C.E.

Aceste rezultate valoroase 
au fost obținute cu un joc în 
care tendințele înnoitoare de 
autodepășire apăreau foarte 
clar.

Jocul lui Negulescu, carac
terizat prin lovituri ofensive 
puternice din ambele părți, 
acțiuni acrobatice, cu încli
nații spre spectacular, au fă
cut ca masa la care juca să 
devină punctul de atracție cel 
mai căutat de spectatori. Dar 
lucrul care mă impresiona 
cel mai mult era atitudinea 
lui dîrză și de o deosebită 
sportivitate, indiferent de e- 
voluția scorului, modul în 
care știa să cîștige, dar mai 
ales să piardă.

Nivelul ridicat al măiestriei 
sportive la care a ajuns s-a 
datorat unei pregătiri temei
nice, realizată în concordanță 
perfectă cu activitatea pe li
nie profesională.

In acest fel, Radu Negu
lescu — absolvent al Institu
tului de medicină din Cluj 
cu media 9,30 — a reușit 
să-și cîștige stima tuturor 
bitorilor sportului, dar să 
facă apreciat 
de muncă.

Retras din 
ternațională, 
la numai 29 
apară pe plan republican, o- 
ferindu-ne clipe de mari sa
tisfacții sportive, dar și de a- 
dînci reflecții. De ce oare 
exemplul acestuia și al altora 
ca el — dintre care nu- pot să 
nu-1 amintesc pe inginerul 
Gh. Cobîrzan — nu este ur
mat de cei care bat, cu timi
ditate încă, la porțile consa
crării ?

Cît de necesar ar fi ca fie
care mișcare, 
al acestor 
„maeștri" să 
rite cu atenție, de către noi 
toți, de la mic la mare, de la 
primul jucător pînă la ulti
mul antrenor.

Matei GANTNER 
maestru al sportului

Printre centrele cicliste din 
țara noastră se numără și 
orașul Tg. Mureș. Activitatea 
laborioasă a antrenorului dr. 
loan Dorgo și simpatia pe 
care activiștii sportivi locali 
o nutresc pentru sportul cu 
pedale, au făcut ca în ulti
mii ani ciclismului să-i fie 
create condiții favorabile de 
dezvoltare, îndeosebi în ca
drul clubului sportiv „Mure
șul". Faptul că singurul ru
tier provincia] din actualul 
lot național este Nicolae Da
vid din Tg. Mureș constituie 
un fapt edificator în ceea 
ce privește eficiența muncii 
colectivului de tehnicieni.

Cu puțină vreme în urmă 
am asistat la Tg. Mureș la 
ședința anuală de analiză. 
Au fost prezenți vreo 30 de 
tineri rutieri (număr impre
sionant dacă ținem seamă de 
penuria generală de materia
le), membrii secției și condu
cerea clubului sportiv „Mure
șul". Au fost analizate cu 
luciditate, cu simț critic și 
autocritic, activitatea desfășu
rată, valoarea performanțelor 
realizate, minusurile înregis
trate. Mecanicul Lutian i-a 
criticat aspru pe cei care nu do
vedesc suficientă grijă pentru 
buna păstrare a materialului 
(printre care și pe Nicolae 
David), antrenorul a cerut 
conducerii clubului să ia mă
suri împotriva celor ce comit 
acte de indisciplină (V. Da
vid, Alex. Pall ș.a.), iar o 
serie de alergători au solici
tat instituirea unui trial în 
rindurile alergătorilor, ur- 
mînd ca numai cei mai ta- 
lentați și serioși în pregăti
re să rămînă în secție.

înNu este de mirare că 
condițiile unei atari discuții 
— avînd ca temei sincerita
tea, dorința fermă de îndrep
tare a lipsurilor — secția a 
reușit să stabilească pentru 
anul 1970 obiective raționale, 
în concordanță cu posibilită
țile materiale și cu nivelul 
atins de secția de ciclism a 
clubului „Mureșul". Dorința 
de a fi pe primele locuri (1 
—4) în clasamentele campio
natelor naționale de juniori 
este perfect realizabilă, ca și 
obiectivul de a obține rezul
tate remarcabile în cursele 
internaționale rezervate tine
rilor alergători. Nicolae David 
va trebui să împlinească spe
ranțele pe care mureșenii și 
le pun în el. In marile curse 
interne, în cele internaționa
le la startul cărora va fi 
chemat, la campionatele na
ționale, talentatul rutier dm 
Tg. Mureș poate aduce . satis
facții multiple numeroșilor 
săi suporteri care-1 înconjoa
ră cu deosebită simpatie, îl 
ajută permanent, îl respectă.

Dr. loan Dorgo, entuziast 
și harnic activist al ciclismu
lui românesc, pune multă pa
siune, suflet, în activitatea 
pedago'glcâ pe care o desfă
șoară de foarte mulți ; 
Lui i se datorește faptul 
flacăra ciclismului nu 
stins încă la Tg. Mureș, 
acest oraș a fost și este 
rezervor de cadne 
sportul nostru cu pedale, că 
mulți, foarte mulți tineri de 
aici visează să devină rutieri. 
Pentru toate acestea, un sin
cer bravo!

„PLOAIA DE MAEȘTRI" A.. ÎNCETAT !

1

ani.
I că 

s-a 
că 
un 

pentru

și la locul

iu- 
se 

lui

activitatea in- 
acest „veteran" 
ani continuă să

fiecare gest 
cu adevărat 

fie urmă-

19. Ruicu nu mai 
adversari la Craiova, 
vrea să-1 vedem și pe

care i-ar putea face
I

Este un lucru 
știut că în cam
pionatele diviziei 
A. masculin și 
feminin,* cel de-al 
treilea tur, care
se desfășoară pe sistemul 
turneelor, programează în 
ultimul turneu meciurile cele 
mai importante, partidele 
ale căror rezultate sînt de
cisive în lupta pentru întîie- 
tate sau pentru evitarea re
trogradării. Un asemenea tur
neu, ce se va desfășura în
cepînd de azi și pînă sîmbă
tă, vor putea să urmărească 
amatorii de sport din Cluj. 
Este vorba de ultimele trei 
etape ale turneului de iarnă

al campionatului feminin, în 
cadrul cărora vor avea loc 

jocurile-derby : Universitatea 
Timișoara—Confecția și Uni
versitatea Timișoara—Univer
sitatea București.

Meciurile din cadrul aces
tui turneu al campionatului 
feminin se vor disputa în 
Sala sporturilor din Cluj, în- 
cepînd de azi, de la ora 15, 
cînd sînt programate urmă
toarele întîlniri : Voința Odor- 
hei — Progresul București ; 
C.S.M. Sibiu — Rulmentul 
Brașov ; Constructorul Timi
șoara — I.E.F.S. București ; 
Rapid — Confecția ; Univer
sitatea Timișoara — Univer
sitatea București.

Educația fizică, o
(Urmare din pag l)

de salariați, cîți lucrează în 
cadrul Platformei industriale 
a Săvineștilor, 3—400 fac, 
din cînd în cînd, un fel de 
sport, de „mică performanță". 
Cîteva zeci de popicari, care 
nu au la dispoziție o popi- 
cărie (!), cîteva zeci de șa
hiști, care joacă șah din an 
în paste în cîte un vestiar (!), 
pentru că din miile de ca
mere ale uzinei de fibre sin
tetice nu s-a putut destina 
nici una șahului, cîteva zeci 
de boxeri, handbaliști, volei
baliști, rugbyști și peste o 
sută de iubitori - amatori de 
fotbal, care practică sportul 
preferat rar, foarte rar, din 
motive temeinice.

Acum, iarna, pentru o oră 
de sport în sala Ceahlăul 
din Piatra Neartit (marea 
majoritate a salariaților lo
cuiesc în oraș), asociația 
sportivă a Platformei indus
triale Săvinești trebuie să 
plătească o taxă de 66 de lei. 
Scădeți activitatea la sală a 
asociațiilor sportive orășe
nești și numărul orelor ră
mase libere le poți număra 
pe degetele de la

Ce se întîmplă 
vara, toamna ? In 
zoane, amatorii

mînă. 
primăvara.
aceste se- 
cle sport

In ultima sa șe
dință, Biroul F.R. 
Ciclism a 
discuție 
creată ca 
a faptului 
mele de 
care la 
sînt în cea 
mare parte 
pășite de evolu
ția performanțe
lor. Apreciind că 
editorialul ziaru
lui

luat in 
situația 
urmare 
că nor- 
clasifi- 
ciclism 

mai 
de-

„SPORTUL"

nr. 782 (6216), din 
13 ianuarie 19*0— 
apărut sub titlul 
„Ploaie de mae
ștri" — constituie 
un real ajutor a- 
dus federației de 
specialitate și că 
este în totalitate 
just, biroul F.K.C. 
a decis suspenda
rea valabilității 
normelor de cla
sificare cu înce
pere de la 1 ia
nuarie 1970. Ci-

cliștii care au în - 
deplinit norma de 
maestru în anul 
1969 și nu au de
pus formele nu o 
vor mai putea 
face. Pentru anul 
în curs, cu avi
zul
C.N.E.F.S., 
Ciclism va 
bora norme 
ce 
nicate
începerii

cu
Biroului 

F.R. 
ela- 
noi, 

vor fi comu- 
înaintea 
sezonu

lui competițional.

BERLINPRAGA — VARȘOVIA
desfășurarea suitei de 
cursuri din primăvară.

Praga
Antre-
convo-

Ca în fiecare an, echipa 
României va fi prezentă în 
prima parte a lunii mai la 
startul „Cursei Păcii", 
— Varșovia — Berlin, 
norul Nicolae Voicu a
cat la pregătire un iot valo
ros, alcătuit din performerii 
anului 1969. Printre 
flă Vasile Teodor, 
tin Grigore, Nicolae 
Nicolae David. Fără 
însă, echipa pentru 
Păcii" va fi alcătuită 
mai în formă rutieri
tualul sezon, selecționați după

ei se a- 
Constan- 
Ciumeti, 
îndoială, 

„Cursa 
din cei 
în ac-

e la un but ia altui
• Dintre com

petițiile interna
ționale în care 
este 
byul 
pa

F.I.R.A." pentru

angajat rug- 
nostru, „Cu- 
Națiunllor — 
juniori, care 

va avea loc în Franța, la 
Vichy, între 22 și 29 martie, 
este prima care a intrat în 
actualitate. S-a format lotul 
lărgit, care cuprinde urmă
torii jucători : C. Dumitrescu 
(Grivița Roșie), V. Turlea 
(Dinamo), V. Radu (A.S.M. 
Tecuci), S. Lăzăroiu (Rapid), 
F. Teodorescu (Grivița Ro
șie), I. Hoffman (Grivița Ro
șie), N. Cioarec (Șc. sp. nr. 
2), I. Burcea (Grivița Roșie), 
I. Mircescu (A.S.M. Tecuci), 
R. Borci (CI. sp. școlar), 
Cornel (CI. sp. școlar), 
Munteanu (CI. sp. școlar), 
Pasache (Grivița Roșie). 
Miciu (Constructorul), P. Bar
bu (Rapid), D. Nicolae (Gri
vița Roșie), C. Mogoș (CI. sp. 
școlar), N. Bujor (Șc. sp. 
nr. 2), C. Enache (CI. sp.

„necunoscută"
în schimburi 

trebuie, dacă
care lucrează 
de dimineață 
vor să facă sport, să străbată 
următorul circuit: la sfîrși- 
tul orelor de muncă, să ia 
autobuzul, să parcurgă cei 
12 km pînă în oraș. unde 
iau masa, să se reîntoarcă 
cu autobuzul la Săvinești și. 
în sfîrșit, să facă sport (dacă 
ÎNVING acest atît de inco
mod traseu) pe terenul aflat 
în fata uzinei de fibre sin
tetice. Bănuiți, desigur, că 
un asemenea sacrificiu îl fac 
— rareori — un număr ex
trem de redus de „exaltați", 
proba la care sînt supuși reu
șind să le taie pofta pentru 
orice fel de sport.

Așadar, 
performanță", 
mai mult, sau 
simbolic... Dar ce fac 
lalți 8 000 de salariați ? 
Educație fizică de masă, d? 
„dezmorțire" măcar ? Cîteva 
mișcări respiratorii, făcute 
în grup, în fața geamurilor 
deschise ? Nimic ! Nici mă
car aceste „titluri" de edu
cație fizică derizorie nu in
tră în obiceiurile salariaților 
de la Săvieniti.

PRIN EDUCAȚIE FIZICĂ 
LA SĂNĂTATE - IATĂ 
UN ADEVAR IGNORAT LA

sport de „mică 
cu caracter 

mai puțin, 
cei-

con-

deRubrică redactată
Hristache NAUM

O. 
M.
E. 
V.

UNA DIN MARILE 
TAȚI INDUSTRIALE 
MÂNEȘT1.

Ce e de făcut 7
Constantin Nistor, 

dintele sindicatului Platfor
mei industriale de la Săvi
nești, ne spunea că activi
tatea sportivă necesară și 
dorită de foarte multi sala
riat! poate deveni realitate 
din clipa în care munici
piul orașului Piatra Neamț 
va ceda chimiștilor de la Să- 
vinești un teren pe care 
să-și construiască o bază 
sportivă. O bază sportivă ab
solut necesară, dacă se au 
în vedere imperativele civi
lizației moderne.

La Săvinești 
8 600 de oameni, a 
die de vîrstă este 
ani. Acești oameni au uitat 
(aproape) de ceea ce 
cheamă educație fizică 
nu-i cunosc binefacerile.

I-am promis tovarășului 
Nistor că vom scrie ■ negru 
pe alb despre acest gol 
viața a mii de oameni, 
cercînd — si noi — să 
duplecăm municipiul 
Neamț spre a aproba chi
miștilor de la Săvinești un 
teren. Am scris.

Reportajul unei ficțiuni.,.

UNÎ- 
RO-

preșe-

lucrează 
căror me
de 27 de

se
și

din 
în- 
în-
P.

că ne-a oferit 
sinteză a tot 
convenționalism și stupiditate 
in domeniul 
sportive. Nu voi da nume și 
nici numele. Fiindcă nu con
tează. Omul era la al doilea 
sau al treilea comentariu în 
direct, am toată înțelegerea. 
Important este ce a făcut și 
ce a spus in calitate de de
butant, In această calitate, 
dinsul ne-a dat o semnifica
tivă bandă de magnetofon 
care ar trebui difu
zată la orice școală 
de crainici reporteri, 
din primele ore de 
curs, ea exemplifi
care didactică, la 
tema „gafe și enor
mități".

Ce se întîmplă pe 
micul ecran — așa 
cum reieșea dintr-o 
transmisie, la fel de 
convențională ca și 
comentariul, mai pu
țin ridicolă decît 
vorba (ce-i drept) ? 
Se întîmplă că in ziua 
aceea Steaua juca 
prost baschet. Nu e

comentariilor

era situația pe teren. Era o 
situație pe înțelesul copiilor.

Ce a făcut și ce a spus co
mentatorul ? El n-a vrut să 
privească adevărul în față și 
a întors-o pe psihologie. E 
boala infantilă a —‘~x....
crainic-debutant: • . ,
psihologic, problemă adincă! 
Steaua juca prost, stătea prost 
fizic, se mișca rău, acțiunile 
n-aveau spor — dumnealui nu 
vedea decît psihologie. Din
sul diagnostica nevroză, as
tenie, boli ale celulei ner
voase acolo unde aveam de-a 
face cu 
dea că

oncarwî
factorul

șeală a__ i căderea 
noastră să analizăm evoluția e- 
chipei. Nu ne pricepem în 
toate sporturile lumii, nici 
n-ar fi frumos, dar ochiul 
nostru de amator fanatic al 
baschetului ne permitea, să 
observăm ceea ce 
percepea orice

cred că 
specialist: 

Steaua juca prost, adversara 
juca mai bine, era mai bună, 
calificarea acestor polonezi și 
nu a noastră nu clădea naș
tere la discuții în controver
se patetice. „Polonia" era su
perioară „Stelei". Minuni nu 
puteau să aibă loc. Steaua 
juca șablon, Dimancea lua 
mingea, o dirija cînd la unul 
din dreapta, cînd la unul din 
stingă, acela încerca să pă
trundă, nu reușea, pasa al
tuia, nici acela nu avea ce 
face; aruncată la coș de la 
semidistanță sau de sub pa
nou, mingea nu intra sau 
intra cu atita chin că ți se 
făcea lehamite. Polonezii mar
cau mai ușor, mai cursiv, de 
departe, de aproape, fiindcă 
erau mai buni. La 
celerare de ritm, 
Stelei se topea, iar 
cerea handicapului 
puncte nici nu putea fi vorba, 
la urma urmei. Au fost o 
dată vreo 12 puncte avans — 
polonezii i-au 
chet", cum 
ajuns din 
mentare la 
coș... Scriu

orice ac- 
avantajul 
de redu- 

de 11

„luat la bas
so zice, și s-a 

4—5 acțiuni ele- 
o diferență de un 
toate acestea la

un nivel de frază copilărească, 
pentru a sugera cît de clară

o gripă. Dinsul cre- 
oameni care nu știu 
cum să rezolve e- 
cuații cu o necunos
cută, le pot, totuși, 
rezolva dacă se... 
concentrează moral și 
psihologic! Și dacă 
ar fi fost doar o pă
rere intimă și mută... 
Dar nu — dinsul 
mai și striga această 
enormitate, o striga 
cu suflet, cu patimă 
și mai ales într-un 
vocabular de o sără
cie, de un agrama
tism dureros. Din
sul mai 
și a doua

,___ _ unui crainic-debutant:
se potrivea sau mai ales nu 
se potrivea, dinsul se adresa 
direct „băieților", îi îndemna 
■personal, ca să arate că e cu 
trup și suflet legat de e- 
chipă, că „trăiește" meciul: 
„hai, băieți... concentrați-vă"... 
„Așa, băieți... iată dovada că 
se pot marca coșuri, dacă îți 
depășești psihologic 
sara“... Mobilizare, 
trare, păcat, păcat, 
mobilizare, și iar concentrare 
— Steaua rata coș după coș, 
comentatorul nu rata nici un 
șablon. La un moment dat 
omul ne-a spus-o pe șleau 
„Steaua poate și trebuie să 
învingă..." — numai aceste 
două vorbe ne mai lipseau. 
Cînd nu se ocupa cu factorii 
morali, omul se comporta 
normal, adică ne explica ima
ginea i „Publicul face liniște, 
Dimancea se pregătește să a- 
runce la coș"... Invers, dacă 
executa aruncarea un polo
nez, ni se relata: „publicul 
își manifestă..." — că noi nu 
vedeam și nu auzeam ce-și 
manifesta...

In sfîrșit, în concluzie, co
mentatorul a rămas la idee a 
sa fixă: „învinșii... este...
o învinsă psihologică"! Ne ră- 
mîne să precizăm că noi spe
răm ca tovarășul să-și în
drepte greșelile, să facă noi 
progrese în muncă, mobili- 
zîndu-se și concentrîndu-se.

Din- 
făcea 

gre-

adver- 
concen- 
și iar

BELPHEGOR

Cornelia Popescu a sărit 1,76 ml
Bufanu la 0,3 s de recordul lumii

Vom începe prin a ne cere 
scuze față de cititorii noștri, 
cu privire la rezultatele din 
ziua a doua a campionatului 
de sală pentru seniori, care 
apar cu întîrziere. Motivul se 
datorează faptului că progra
mul pe care ziarul l-a pri
mit (și publicat) de la 
rile în drept menționa

foru- 
drept

școlar), I. Dumitru (Steaua), 
D. Petac (CI. sp. școlar), 
I. Constantin (CI. sp. școlar), 
C. Bidirel (Șc. sp. nr. 2), M. 
Burghelea (Rapid), N. Chiciu 
(CI. sp. școlar) și Gh. Gali 
(Rapid). Antrenori — N. 
Ghiondea, Th. Rădulescu și 
M. Horșa. în cea de-a doua 
jumătate a lunii 
în urma a două 
selecție, lotul va 
tivat.

• După cum ne 
federația de specialitate, s-a 
acordat o perioadă suplimen
tară de transfer (exclusiv 
pentru echipele divizionare A 
și B), între 5 și 25 februarie.

O Starea terenurilor și 
unele modificări în calenda
rul internațional al anului 
1969 au făcut ca pe agenda 
începutului de sezon să figu
reze cîteva restanțe impor
tante în divizia A. Ele se 
vor disputa în zilele de 1 
martie (Universitatea — Di
namo București și Grivița 
Roșie — Steaua) și 8 martie 
(Știința — Vulcan, Agrono
mia — Grivița Roșie, Dina
mo — Farul și Universita
tea — Politehnica).

• Returul diviziilor A și B 
va începe în zilele de 15 
martie (divizia A) și 22 mar
tie (toate seriile diviziei B).

• Un semn de prețuire a 
rugbyului românesc : federa
ția poloneză de specialitate 
a solicitat forului omolog 
român trimiterea unui an
trenor care să lucreze, cu în
cepere de la 1 martie, în ca
drul forului polonez. Urmea
ză ca antrenorul să fie de
semnat în curînd.

Sîmbătă, start in

Campionatul republican
de sală al juniorilor mari

februarie, 
jocuri de 
fi defini-

comunică

Peste 200 de atleți și atlete 
— juniori mari — își vor da 
întîlnire sîmbătă (de la ora 
15) și duminică (de la ora 
9,30) în sala de atletism de 
la complexul sportiv „23 Au
gust", în cadrul celei de-a 
doua ediții a campionatului 
republican de sală. întrece
rile se anunță interesante și 
echilibrate, toți 
înscriși la cele 12 
șind să realizeze 
standard stabilite
mentul de concurs.

concurenții 
probe reu- 
rezultatele 
în regula-

zile de concurs sîmbătă și 
duminică după-amiază. Ulte
rior, programul a fost amînat 
pentru luni, fără ca organele 
competente să binevoiască a 
ne informa în consecință.

Ziua a doua a campionatu
lui de sală (seniori) a fost 
martora unor performanțe ex
celente, realizate de atletele 
Cornelia Popescu și Valeria 
Bufanu. Prima, atleta antre
norului Constantin Dumitrescu, 
a fost o adevărată revelație. 
Prezentînd un impecabil stil 
Fosbury,. Cornelia Popescu a 
reușit să sară 1,76 m, rezultat 
cu care se instalează în frun
tea listei europene a anului. 
Să mai menționăm că la 1,80 
m a doborît de puțin...

Valeria Bufanu a spulberat 
recordul la 50 m garduri, rea- 
lizînd, cu 7,2 s, o performan
ță de certă valoare interna
țională, la 0,3 s de recordul 
lumii pe teren acoperit.

Alte rezultate: 50 m gar
duri fete: 2. Viorica Viscopo- 
leanu 7,3; înălțime bărbați: 
A. Popescu 1,95; 50 m garduri: 
H. Ilieșiu 7,0 (HC D. Hidio- 
șanu 7,0); lungime V. Toma 
7,07.

LOTO— 
PRONOSPORT

A apărut revista

Cursuri de inițiere în sport organizate 
de Școala sportivă nr. 2 București

Asociația sportivă „Tricolorul" a Școlii sportive nr. 2 
anunță continuarea cursurilor de inițiere în sport pentru 
copii și școlari (între 4—18 ani) ia GIMNASTICA SPOR
TIVA. MODERNA SI CORECTIV A (6 la 12 ani), ÎNOT 
(4—14 ani), SCHI (7—12 ani) și JUDO (11—18 ani).

Cursurile se desfășoară în cicluri lunare de cite două 
ore pe săptămînă, începînd cu prima zi a fiecărei luni.

înscrierile se fac zilnic, între orele 8—14, Ia sediul 
asociației din bd. Dimitrov nr. 128, tramvai 14 sau trolei
buz 85, stația Avrig.

Informații suplimentare la telefon 35.25.08.

EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT Nr. 1
Spicuim din sumar :

Cu academicianul prof. dr. doc. Richard Wolfram despre 
elemente de exercițiu gimnastic în dansurile folclo
rice românești, de V. Firoiu

Baza selecției în școală, de N. Munteanu
Creșterea somato-funcțională a tinerelor generații, corelată 

cu dezvoltarea calităților motrice, de Â. Ionescu, 
A. Nicu, V. Mazilu

Amenajări sportive de iarnă pentru școlile din zonele de 
deal și munte, de C. Iovan

Performanțele dirijate ale primului om pe lună, de L. Mo
rehouse

Profesorul Dimitrie Guști, întemeietorul sociologiei spor
tive românești, de T. Corncșanu

Acest interesant număr îl puteți găsi la toate centrele B 
ele difuzare a presei.

Autoturisme și excursii 
la tragerile LOTO obișnuite

începînd cu tragerea LOTO 
de vineri 6 februarie 1970, se 
atribuie — săptămînal — auto
turisme DACIA 1 100, MOS- 
KVICI 408 și SKODA 1 000 MB, 
la alegerea participantului, în 
număr NELIMITAT.

Tot în număr NELIMITAT 
se atribuie și excursii în 
U.R.S.S. pe itinerarul Bucu
rești — Kiev — Soci (circa 15 
zile) și în CUBA — cu avio
nul — (circa 14 zile).

Se mai pot cîștiga premii în 
numerar de valoare variabilă 
și fixă. Amănunte la agențiile 
LOTO-PRONOSPORT.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea Loto de vineri 30 ia
nuarie a.c. Tragerea va avea 
loc la București, în sala Clu
bului Finanțe Bănci, din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 19, după care va urma 
un film artistic.

PRONOEXPRES 
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 5 DIN 28 IANUARIE 

1970 :
EXTRAGEREA I C 25 41 2 31 17 

21.
FOND DE PREMII : 442.663 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a : 22 29 1 

10 6 35 7
FOND DE PREMII 5 375.554 lei.
Plata premiilor la acest concurs 

se va face astfel c
— In Capitală : de la 5 februarie 

pînă la 15 martie 1970 inclusiv.
— In provincie s de la 9 februa

rie pînă la 15 martie 1970 inclu
siv.
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 

23 IANUARIE 1970 :
EXTRAGEREA I : Cat. I : 1,25

variante a 52.554 lei; Categ. a 
II-a : 14 a 7.038 lei; Categ. a IlI-a: 
131,4 a 1.000 lei; Categ. a IV-a ; 
363,25 a 452 lei; Categ. a V-a : 
741,3 a 266 lei.

EXTRAGEREA a II-a ; Categ. B; 
0,3 variante a 39.268 lei; Categ. C: 
8.8 a 13.387 lei; Categ. D : 965,4 a 
100 lei.

Premiul întreg de la categ. I a 
fost obținut de Bercea Petru din 
Slghetul Marmațlel.

Premiul de categoria B a fost 
obținut pe 3 bilete 10% de către 
Grozdev Constantin din Focșani, 
care totalizează suma de 117 804 
lei.

MEDITAȚIIs>

Cunoștințele necesare în domeniul MATEMATICII, 
la n’v®l mediu și superior, le puteți acumula înscri- 
indu-vă în grupe de meditații organizate de CO
OPERATIVA „DESERVIREA" lâ prețul de 5 lei ora.

Aceste cunoștințe vă pot fi foarte utile s
— în liceu
— la examenele de admitere în facultăți, școli de 

subingineri și școli tehnice.
— la cursurile de matematici din facultăți etc.
Informații și înscrieri, zilnic orele 10—17,30 în str. 

Filiti nr. 10, telefon : 13.54.69.
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I AnchetajpoRTiji. pe ce există un decalaj 
între rezultatele echipei naționale
și valoarea formațiilor de

F
otbalul este — sau poate deveni — puternic în primul rînd prin valoa
rea echipelor de club și a principalelor competiții interne : diviziile na
ționale ! Ni s-a părut, de aceea, actuală o anchetă privind evoluția și 
rezultatele unor formații de club, în raport direct cu ultimul „palmares" 
al echipei naționale.

Considerînd că o largă și competentă dezbatere pe această temă 
poate sprijini eficient rezolvarea unor importante probleme ale fotba
lului nostru, redacția adresează tuturor specialiștilor acestui sport in
vitația de a-și expune părerile în cadrul anchetei SPORTUL :

De ce există un decalaj între rezultatele echipei naționale
și valoarea formațiilor de club ?

C. BRAUN-BOGDAN, 

antrenor emerit :

La multe cluburi 

nu se muncește 

așa cum trebuie

UN PARADOX
n aspect de-a dreptul 
paradoxal a apărut 
mai pregnant în fot

balul nostru în ultima par
te a sezonului competițional 
1969. Și anume: în timp ce 
echipa națională a obținut 
o serie de remarcabile re
zultate (calificarea, după 31 
de ani, în turneul final al 
campionatului mondial, lo
cul V ocupat in ierarhia eu
ropeană — cum au stabilit 
unele statistici), formațiile 
noastre de club, cu excepția 
aceleia a dinamoviștilor bă
căuani, s-au comportat slab 
sau chiar lamentabil în com
petițiile oficiale europene : 
U.T.A. — în „Cupa cam
pionilor europeni", Steaua 
— în „Cupa cupelor" Ra
pid — in „Cupa europeană 
a tîrgurilor".

Elemente comune de com
parație, club-națională, am
plifică dimensiunile para
doxului. Iată, de o parte, 
Rapidul, fruntașă a clasa
mentului, iese, printr-un eșec 
zdrobitor, din primul tur al 
„Cupei europene a tîrguri
lor", fiind întrecută de Vito
ria Setubal. De cealaltă par
te — reprezentativa noastră 
națională reușește să înfrîn- 
gă dîrza rezistență a națio
nalei portugheze, într-o par- 

țtidă în care Eusebio și 
coechipierii săi își jucau ul- 

jtima lor șansă în prelimina
riile campionatului mondial. 

'Iată — continuînd compara
ția — și această capricioasă 

[formație a dinamoviștilor 
bucureșteni arătîndu-se inca
pabilă vreme de 533 de zile 

. să cîștige un joc în deplasa
re în campionatul nostru in
tern, în timp ce... jumătate 
din echipa din șos. Ștefan 
cel Mare strălucea la Lon
dra, Atena și la Lausanne, 
contribuind substanțial la 
^^e.îeZe echipei noastre na- 

V^ale.
' Ce se petrece ? Prin ce 

miracole Răducanu (cu ex
cepția „episodului Nelson", 
din timpul partidei cu Portu
galia) și Dan se transformă 
subit în clipa cînd schimbă 
tricoul Rapidului cu acela al 
echipei naționale ? Ce anu
me îi metamorfozează în- 
tr-atît pe Deleanu, pe Dinu, 
pe Radu Nunweiller, pe 
Ghergheli, pe Dumitrache și 
pe Lucescu cînd efectuează 
aceeași operațiune 1

CU CARE NU
Nimeni nu poate să-și în

chipuie că la lot, Răducanu, 
Deleanu, Dinu, Dan, Dumi
trache și Mircea Lucescu mai 
învață arta stopului, a 
pasei, a șutului, a marcaju
lui și a demarcajului așa 
cum nimeni nu poate să pre
tindă că, aici selecționabilii 
noștri pot să treacă abrupt 
de la o slabă formă spor
tivă la una superioară.

Și totuși, ceva se întîm- 
plă, o schimbare în bine — 
de atitudine, de mentalitate 
— se înregistrează în mo
mentul intrării jucătorilor- 
tricolori în pregătirea pen
tru partidele internaționale 
oficiale. Fotbaliștii noștri 
fruntași devin perfect con- 
știenți de responsabilitatea 
sporită, care apasă pe ume
rii lor, ' mobilizînplu-se, indi
ferent de valoarea adversa
rului pe care urmează să-l 
întîlnească. Și mai este un 
lucru ținînd de esență: la 
echipa națională, spre deose
bire de formațiile lor de 
club, fotbaliștii selecționabili 
respectă întrutotul o anume 
disciplină de joc, acționînd

TITUS OZON, 

antrenor la Jiul Petroșani :

Cînd dorești 

și cînd... nu dorești 

să te afirmi!

Părerea mea este că nive
lul valoric al echipelor de 
club — mă refer în special 
la formațiile bucureștene Ra
pid, Dinamo și Steaua < (care 
aproape în fiecare an ne-au 
reprezentat în competiții eu
ropene) — a scăzut. Fiecare 
dintre formațiile enumerate 
vădește slăbiciuni atît în a- 
părare, cît — mai ales — în 
privința eficacității. De aici, 
și rezultatele modeste, sau 
chiar slabe, pe-care le-au ob
ținut în ultimele competiții 
internaționale oficiale. Desi
gur „cazul U.T.A.“ e ceva a- 
parte. Această echipă a ieșit

NE ÎMPĂCĂM!
în cadrul unei IDEI — pre
cisă, rațională și deci realis
tă — în care CRED fără nici 
o reținere.

Ciudat, dar de netăgăduit, 
este faptul că echipa noas
tră națională se prezintă la 
ora actuală mai omogenă, 
mai bine sudată — atît din 
punct de vedere tactic, cît 
mai ales sufletesc — decît 
formațiile care activează de 
ani de zile în campionatul 
intern și care beneficiază, în 
genere, de aceeași componen
ță, de același conducător teh
nic.

Ce-i de făcut, cum trebuie 
acționat pentru ca echipele 
de club să devină, cu timpul, 
unități valoroase ale fotba
lului românesc ?

Este ceea ce ne-am propus 
să încercăm a lămuri, ince- 
pînd de azi, în coloanele ru
bricii de fotbal, cu ajutorul 
tehnicienilor noștri, partici- 
panți la ancheta ziarului. 
Căci un lucru e clar : cu cît 
soccerul nostru va beneficia 
de formații de club pregătite 
temeinic, la toți factorii jo
cului, cu atît și fotbalul prac
ticat de echipa națională se 
va înscrie pe o linie ascen
dentă.

campioană datorită unui con
curs de împrejurări favora
bile și nu întîmplător nu ne-a 
putut reprezenta la nivelul 
cerințelor într-o competiție de 
amploare. In ceea ce privește 
evoluția dinamoviștilor bă
căuani, se desprind două as-

S-a ajuns la această situa
ție din următoarele cauze :

• La echipa națională s-a 
făcut — în primul rînd — 
o bună selecție. De multă 
vreme au existat discuții în 
legătură cu formarea echipei 
și de-abia în ultimul timp 
aproape toată lumea — mă 
refer la tehnicieni, presă și 
la marea masă a iubitorilor 
de fotbal — a fost de acord 
cu echipa formată de comi
sia de selecție. Aceasta a 
dus la o contopire a publi
cului cu echipa, creîndu-se 
un tot unitar ;

• Crearea unei ambianțe

pecte : a) formația este alcă
tuită —- în general — din 
jucători tineri, dornici de a- 
firmare, fapt determinant în 
obținerea unor rezultate bune; 
b) în primele două tururi, Di
namo a întîlnit adversari de 
o valoare modestă.

După cum se știe, echipa 
națională este formată în spe
cial din jucători de la Dina
mo, Rapid și Steaua. Au fost 
alese valorile care au avut și 
o comportare constant bună. 
Tn același timp, toți jucătorii 
au dorit să înregistreze o 
performanță deosebită. De a- 
semenea, cei doi antrenori 
Niculescu și Vogi, au găsit 
cele mai bune metode de an
trenament și cea mai bună 
formulă de echipă pentru fie
care meci din cadrul prelimi
nariilor C.M.

Din cele expuse, cred că 
reiese clar explicația decala
jului existent între perfor
manțele echipei naționale și 
comportările formațiilor de 
club.

Desene de AL. CLENCIU

club?
bune în jurul echipei națio
nale. Presa și-a adus con
tribuția sa la această at
mosferă și, totodată, ia în
jghebarea unei adevărate 
echipe, cu toate că jucătorii 
provin din mai multe for
mații ;

• Anumite preocupări spe
ciale au dus la dezvoltarea la 
maximum a simțului patrio
tic, la dăruirea fără rezerve 
a jucătorilor. De asemenea, un 
spirit de exigență sporit a 
determinat un maximum de 
randament în preliminariile 
campionatului mondial.

Cu regret trebuie să spun, 
insă, despre echipele noastre 
de club, chiar despre cele 
fruntașe, că nu sînt omogene 
din punct de vedere valoric, 
că prezintă mari diferențe de 
concepție de joc și că au con
diții inegale de pregătire. E- 
chipele de club nu sînt încă 
pregătite pentru un efort de 
lungă durată (40—50 de jocuri 
pe an), și din această cauză 
jucătorii manifestă fluctuații 
de formă care explică poziția 
lor în clasamentul divizionar 
și comportarea în competițiile 
internaționale.

Lipsa de înțelegere din par
tea jucătorilor în ceea ce 
privește metodele modeme de 
instruire este o altă cauză a 
decalajului de care vorbim, 
în general, în cluburi nu 
există o preocupare pentru ri
dicarea măiestriei tehnice.

Toate acestea duc la plafo
narea multor jucători talen- 
tați și chiar a acelora care, la 
un moment dat, păreau de 
mare perspectivă.

Desigur că și unii antrenori 
dau dovadă de lipsă de exi
gență, tratînd cu ușurință 
abaterile unor elevi de-ai lor. 
Alți antrenori nu sînt preo
cupați de căutarea noului și 
aplicarea lui la antrenamente 
și jocuri.

Există și o orientare greșită 
în ceea ce privește valoarea 
echipelor ; la unele dintre ele 
munca antrenorilor este apre
ciată exclusiv prin locul ocu
pat în clasament și nu prin 
prisma jocului prestat. Aceasta 
face ca o parte din echipe, în 
special cele de la mijlocul 
clasamentului, să lupte mai 
mult pentru a nu pierde, de- 
cît pentru victorie. Și atunci 
se renunțăi la jocul de cali
tate, ofensiv, cu faze specta
culoase care aduc goluri ; în 
schimb, se caută, și uneori 
se reușește, să se copieze di
ferite sisteme defensive.

NUMAI PATRU EUROPENE...
• După euforie, crude realități • La un pas de 
„marea schismă" a fotbalului 94 Intr-un... pachebot
• Un veritabil „Turn Babei al arbitrajului"♦ Mltile 
speranțe ale românilor risipite de Almeido Rego • La

sfirșit, carnaval pe străzile din Montevideo

Cititorii au luat cunoștință. In numărul anterior, de ar
gumentele invocate de Uruguay pentru a primi organi
zarea primei ediții a Cupei mondiale. Viu susținuți de 
către colegii lor sud-americani, uruguayenii sînt autori

zați, la Congresul de la Barcelona, din 18 mai 1929, să orga
nizeze marea întrecere. Alegerea întrunise unanimitatea iar la 
sfîrșitul ședinței membrii congresului se despărțiseră fericiți, 
propunîndu-și să se revadă la... Montevideo.

Dar, odată stinsă această euforie au apărut, crude, realitățile. 
Cînd a sosit momentul înscrierilor s-a observat că federațiile 
europene, care susținuseră proiectul în modul cel mai călduros 
(in special cele ale Europei Centrale), au manifestat puțină în
țelegere. Ele erau seduse de ideea organizării unei asemenea 
întreceri cu caracter mondial, deschisă profesioniștilor, dar 
obiectau acum că această expediție în Uruguay necesită o ab
sență de mai bine de două luni, ceea ce va cauza perturbați! 
serioase în campionatele lor naționale. Și apoi — se punea 
întrebarea — cine-i va plăti pe jucători pe timpul acestei lungi 
perioade ?

c u două luni înainte de deschiderea întrecerii, fixată pen
tru ziua de 13 iulie, nici un angajament european nu 
parvenise l_a sediul F.I.F.A.-ei, de la ZUrich. Rînd, pe rînd* 
Italia, 

Elveția, 
Belgia 
cu un .. _______ _____ _____________ ,______
ța, după ce acceptase să efectueze deplasarea (recunoscătoare 
Uruguay ului pentru prezența sa la Paris, in 1924) se dezise 
și ea.

La Montevideo, stupoare printre organizatori, apoi... furtună. 
Preparativele sînt aproape gata, dar această primă cupă mon
dială nu se poate juca numai între americani. Se amenință 
cu părăsirea în bloc a federației internaționale și cu crearea 
unei asociații pan-americane. La

Spania,
Germania s-au 
tatonau încă.

an înainte,

Austria,
i eschivat.

Anglia 
federația

Ungaria. 
România, 

părăsise, 
internațională.

Cehoslovacia, 
Iugoslavia, 

din nou, 
Fran-

dezolare. SeF.I.F.A.

cere prelungirea termenelor de înscriere ; din birourile de 
la „Bahnofstrasse“, din Zurich, alarmate apeluri telefonice plea
că spre toate capitalele fotbalului european, dar recalcitranții 
rămîn pe poziții. La 18 mai, România, Iugoslavia și Belgia sînt 
singurele trei națiuni înscrise. A doua zi, la Paris, federația 
franceză de fotbal revine asupra precedentei decizii și votează 
participarea cu o lună înainte de data fixată pentru startul pa
chebotului reținut pentru puținele reprezentante ale Europei. 
Fotbaliștii români, belgieni și francezi — fiecare- din porturi 
diferite — se îmbarcă în ziua de 21 iunie pe pachebotul „Con
te Verde". Fotbaliștii iugoslavi se urcâ pe un alt vapor, din 
care cauză vor sosi la Montevideo cu o întîrziere de 3 zile.

Mzile mai 
video. Pe 
fotbaliștii 
de mici

tîrziu are 
cheiuri, 

europeni ;
drapele

i loc 
cei 

agită 
cu

la Monte- 
primească pe 

flori și mii 
patru re-

debarcarea 
sosiți să-i 
buchete de

____ _____________ culorile celor 
prezentante ale bătrînei Europe. Căci presa uruguayană, dacă 
a criticat cu virulență atitudinea țărilor absente, a preamărit 
în schimb cu entuziasm meritele acelora care au răspuns Invi
tației. Prin mulțimea care-i aclama pe oaspeți se agitau, de 
asemenea, și stegulețe braziliene, pentru că la escala de la 
Rio de Janeiro fotbaliștii brazilieni au luat și ei loc pe puntea 
lui „Conte Verde".

Brazilia era una dintre cele nouă națiuni americane angajate 
în competiție. Celelalte opt : Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, ---- - - —......................... ■ - — - vor 

zia-
Peru, Mexic, Statele Unite și, bineînțeles, Uruguay. „Ce 
face împotriva acestei formidabile coaliții** — se întrebau 
riștii europeni — România, Iugoslavia, Franța și Belgia ?

ETAPA a XVI-a,
15 MARTIE 1970

Petrolul Tîrgov.—T.U.G. Buc. 
I.R.A. Cîmpina—FI. roșie Buc. 
Unirea Cimpulung —

Carpați Sinaia 
Progresul Balș —

Comerțul Alexandria 
Prahova PI.—Progresul Corabia 
Caraimanul Bușteni—Dacia Pit. 
Autobuzul Buc.—Unirea Drăg. 
Sirena Buc.—Chim. Tr. Măg.

ETAPA a XVII-a, 22 MARTIE

Unirea Drăgășani—Caraimanul 
T.U.G.—Prahova
Progresul Corabia—I.R.A. 
Flacăra roșie—Petrolul 
Dacia—Unirea Cimpulung 
Carpați—Sirena
Chimia—Progresul Balș 
Comerțul—Autobuzul
ETAPA a XVIII-a, 29 MARTIE
I.R.A.—Unirea Cimpulung 
Sirena—Comerțul
Fel rolul—Progresul Balș 
Autobuzul—Carpați
Prahova—Chimia 
Caraimanul—Flacăra roșie 
Unirea Drăgășani—Dacia 
Progresul Corabia—T.U.G.

ETAPA a XlX-a, 5 APRILIE

ETAPA a XXII-a, 26 APRILIE

I.R.A.—Sirena
Comerțul—Petrolul
Progresul Balș—Autobuzul
Prahova—Carpați
Caraimanul—Unirea Cimpulung
T.U.G.—Unirea Drăgășani
Dacia—Chimia
Flacăra roșie—Prog. Corabia

Programul 
returului 

campionatului 
diviziei C- 

seria a IV-a,
Dacia—Progresul Corabia 
Progresul Balș—I.R.A.
Flacăra roșie—T.U.G.
Comerțul—Prahova
Sirena — Autobuzul
Unirea Cimpulung—Petrolul 
Carpați—Caraimanul
Chimia—Unirea Drăgășani

ETAPA a XX-a, 12 APRILIE

ediția 1969-1970
J

Chimia—Autobuzul
Petrolul — Unirea Drăgășani 
Unirea Cimpulung—Sirena 
T.U.G.—Caraimanul
I.R.A.—Carpați
Dacia—Prahova
Flacăra roșie—Progresul Balș 
Progresul Corabia—Comerțul

ETAPA a XXI-a, 19 APRILIE

Prahova—Progresul Balș 
Autobuzul—I.R.A.
Carpați—Petrolul
Sirena—Dacia
Comerțul—T.U.G.
Caraimanul—Chimia
Prog. Corabia—U. Cimpulung 
Unirea Drăgășani—Flacăra roșie

ETAPA a XXIII-a, 3 MAI

Progresul Corabia—Caraimanul 
Carpați—Dacia
Unirea Cimpulung—Prahova 
T.U.G.—Sirena
Petrolul—I.R.A.
Autobuzul—Flacăra roșie
Prog. Balș—Unirea Drăgășani 
Chimia—Comerțul

ETAPA a XXIV-a, 10 MAI

Unirea Drăgășani—Comerțul 
Autobuzul—Unirea Cimpulung 
Chimia—Progresul Corabia 
Petrolul—Caraimanul
Dacia—Flacăra roșie
I.R.A.—Prahova
Carpați—T.U.G.
Sirena—Progresul Balș

ETAPA a XXV-», 17 MAI
Progresul Balș — Carpați 
Flacăra roșie — Chimia 
Caraimanul — Autobuzul 
Comerțul — I.R.A.
Progresul Corabia — Petrolul 
T.U.G. — Dacia
Prahova — Sirena 
Unirea Drăgășani —

Unirea Cimpulung
ETAPA a XXVI-a, 24 MAI

Unirea Cimpulung — FI. roșie 
Carpați — Comerțul
Progresul Balș —

Progresul Corabia 
Autobuzul — Prahova 
I.R.A. — Unirea Drăgășani 
Sirena — Caraimanul 
Chimia — T.U.G.
Petrolul — Dacia

ETAPA a XXVII-a, 31 MAI
I.R.A. — Caraimanul 
Dacia — Progresul Balș 
Carpați — Chimia
Unirea Cimpulung — Comerțul 
Autobuzul — T.U.G.
Prahova — Petrolul 
Sirena — Flacăra roșie 
Unirea Drăgășani —

Progresul Corabia
ETAPA a XXVIII-a, 7 IUNIE
Unirea Drăgășani — Prahova 
T.U.G. — Unirea Cimpulung 
Caraimanul — Progresul Balș 
Flacăra roșie — Carpați 
Chimia — I.R.A.
Progresul Corabia — Autobuzul 
Comerțul — Dacia
Petrolul — Sirena

ETAPA a XXIX-a, 14 IUNIE
Progresul Balș — T.U.G. 
Comerțul — Caraimanul 
Sirena — Progresul Corabia 
I.R.A. — Dacia
Autobuzul — Petrolul 
Carpați — Unirea Drăgășani 
Chimia — Unirea Cimpulung 
Prahova — Flacăra roșie
ETAPA a XXX-a, 21 IUNIE
Progresul Corabia — Carpați 
Dacia — Autobuzul
Flacăra roșie — Comerțul 
Unirea Cimpulung —

Progresul Balș 
Unirea Drăgășani — Sirena 
Petrolul — Chimia 
Caraimanul — Prahova
T.U.G. — I.R.A,

Rapidul începe azi 
de pe

Reveniți în Capitală după 
o vacanță petrecută la mun
te, jucătorii Rapidului vor 
susține în perioada urmă
toare mai multe meciuri 
amicale. Azi, de la ora 15, 
pe stadionul Giulești, Rapi
dul va avea ca adversară for
mația bucureșteană Tehno- 
metal. Pentru duminică, tot 
pe stadionul Giulești, este 
prevăzut un cuplaj. în des
chidere, de la ora 9, echipa 
de tineret-rezerve va întîlni 
pe C.F.R. Pașcani. în meci- 
vedetă, de la ora 10,45, Ra
pid va evolua în compania 
formației Farul Constanța.

Săptămîna viitoare, miercuri 
4 februarie, stadionul Giu
lești va găzdui un nou cu
plaj. Cu această ocazie, for
mațiile Rapidului (tineret și 
seniori) vor avea ca adver-

serialul amicalelor 
Giulești»
sare echipele similare ale 
Metalului București. Meciul 
dintre echipele de tineret va 
începe la ora 13,30, iar cel 
de seniori la ora 15,15.

Progresul — 
Granitul 1-1 (0-1)

Ieri, în al doilea meci de 
verificare de pe stadionul 
din str. dr. Staicovici, Pro
gresul a terminat la egalita
te cu formația Granitul (cam
pionatul ..Onoare" al muni
cipiului București). Scor fi
nal 1-1 (0-1) prin golurile
înscrise de Simescu (Grani
tul) și Solomon (o nouă 
achiziție) pentru Progresul.

PAVEL PEANA — coresp.

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele i

Adresa: ... ..........

I. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim.- din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) î

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

GRUPA B ......................................................................

GRUPA C ......................................................................

GRUPA D .. • ••••.. ....«•*

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

u

Una din problemele care i-au preocupat, în 
mare măsură, pe organizatorii primei Cupe Mon

diale a fost aceea a arbitrajului. în 1930, fotbalul 
era un sport universal, dar punțile între diferi

tele continente abia fuseseră stabilite. Se juca, peste tot, după 
aceleași reguli fundamentale, însă subtilitățile și variantele lor 
erau interpretate de o manieră foarte diversă La Montevideo 
au 1’ost desemnați să conducă 15 arbitri : patru europeni, prin
tre care și românul Costel Rădulescu, și 11 americani, între 
care 6 uruguayeni, un argentinian, un bolivian, un brazilian, 
un chilian și un mexican. în concluzie, un veritabil „Turn Ba
bei al arbitrajului". A fost necesară o reunire a tuturor aces
tora înaintea deschiderii competiției, în dorința de a se obține 
o cît de mică unitate de vedere, de exemplu asupra delicate
lor probleme ale loviturilor libere, ofsaidului și penaltiului.

Echipa României a debutat promițător în jocurile
grupei a III-a cin care mai făceau parte selec

ționatele Uruguayului și Perului. Fotbaliștii noștri 
au, întîlnit, în ziua de 14 Iulie. formația Pe

rului pe care au întrecut-o cu scorul de 3—1. Meciul s-a
jucat pe terenul Penarol, iar la un moment dat echipa noastră 
a rămas în 10 oameni, deoarece fundașul Steiner și-a fracturat 
piciorul la o ciocnire cu un adversar. Cele trei goluri ale învin-x 
gătorilor au fost înscrise de Rudolf Wetzer, Stanciu și N. Co
vaci. România a evoluat în următoarea formație : Lăpușneanu 
— Steiner, Burger — Rafinschi, Vogi (actualul antrenor al na
ționalei), Fieraru — N. Covaci, Deșu, Wetzer, Stanciu, Barbu.

Următorul examen, și cel mai dificil, românii aveau să-l sus
țină (fără Steiner și Stanciu, grav accidentat și el în partida 
cu Peru), în fața formației gazdă, selecționata Uruguayului 
care, cu puține zile înainte, obținuse în fața Perului o victorie... 
ă la Phirrus, cîștigînd greu cu 1—0.

Dar speranțele românilor au fost repede risipite de către ar
bitrul brazilian Almeido .Rego care a acordat un gol fotbaliș
tilor uruguayeni. înscris din poziție clară de ofsaid și care, la 
puține minute după aceea, ne-a refuzat un punct perfect va-

capătul unei acțiuni spectaculoase.labil, înscris de Barbu, la capătul unei acțiuni spectaculoase. 
Astfel avantajați din start, fotbaliștii uruguayeni și-au putut 
impune în continuare cu mai mare ușurință superioritatea lor 
tehnică, învingînd cu 4—0.

în această partidă, România a aliniat următoarea 
Lăpușneanu — Czako, Biirger — Robe, Vogi, Fieraru 
vaci, Deșu, Wetzer, Rafinschi, Barbu.

formație 
— N. CO-

I cîștigătoarea seriei 
mai calificat Iugoslavia* 

Europei
Unite.

de către

n afară de Uruguay, 
pentru semifinale s-au 
gura reprezentantă a 
Argentina și Statele 

continent fusese salvată ____ _____ __o____________
dar și românii- și francezii se comportaseră de o manieră sa
tisfăcătoare. învingînd, cu același scor (6—1), pe Iugoslavia și 
Statele Unite, echipele Uruguayului și Argentinei s-au aflat 
apoi față în față în prima finală a lui „Campeonato del Mundo", 
o reeditare a celei olimpice, disputată cu doi în urmă la tur
neul de la Amsterdam.

Această mare finală, ‘care s-a disputat în ziua de 30 iulie, a 
declanșat în cele două țări un uriaș interes. De la Buenos Aires 
au plecat zece pacheboturi speciale pline cu suporteri argen
tinieni.

Meciul a avut o desfășurare pasionantă. La repriză, argen
tinienii conduceau cu 2—1, dar la cel de-al doilea gol, înscris 
în min. 37 de către Guillermo Stabile, căpitanul echipei urugua- 
yene, Nazzasi, a protestat vehement, reclamînd ofsaid. Arbitrul 
belgian John Langenus ’ “ “
poare ! „Tribunele" ' ' 
își ia zborul 
marcat golul 
trat în 
stingă Iriarte 
zitor, pentru 
grație cu cîteva minute înainte de sfîrșit. Echipa Uruguayului 
va confirma victoria sa de la Amsterdam asupra Argentinei, 
cîștigînd cu 4—2 prima tonală a cupei mondiale. Și în timp ce 
Jules Rimet, președintele F.I.F.A.-ei, înmînă căpitanului Nazzasi, 
Cupa în aur masiv, modelată de către francezul Lafleur. mul
țimea, în picioare, cînta imnul național. Miile de suporteri ar
gentinieni părăseau stadionul cu fruntea plecată. Străzile ora
șului Montevideo erau pline de lume. Claxoanele automobile
lor. sirenele vapoarelor ancorate în port, reflectoarele instalate 
ad-hoc, furnizau împreună un impresionant spectacol de su
net șl lumină... S-a dansat pe străzi toată noaptea și a doua 
zi a fost sărbătoare în tot Uruguayul...

rămasă 
Onoarea 
formația

noastre, 
i sin- 

în cursă, 
bătrînului 
iugoslavă.

a rămas, însă, ferm pe poziție. Stu- 
păstrează calmul. Nici o petardă nu 
Dar cînd interul-stînga, Pedro Cea, a 
în min. 57, vulcanul Uruguayan a in- 

Apoi, în min. 68, aripa 
și el, ,în mijlocul unul vacarm asur-

îșl
spre cer. 
egalizator,
erupție.
a înscris 

ca înaintașul centru Castro să dea lovitura de

Desene de MATTY
(Va urma)



Pettigrew și antrenorul

LA SAINT MORITZ
(Urmare din pag. 1)

manii au adoptat — 
yankeii nu au făcut 
tile jucătorilor de 
rugby.

S-a încheiat C. M. 
dar nu și controversa etimo
logică iscată aici, adică toc
mai în țara poliglotismului ofi
cial, ceea ce justifică discuția. 
Elvețienii și afișeie continuă 
să-i spună utilajului preferat 
de Floth : boblet. Noi am re
nunțat, de dragul lui Panțuru, 
care pretinde că la Comarnic 
și la Sinaia boblet se numește 
doar sania rudimentară cu vo
lan destinată copilandrilor. 
Congresul F.I.B.T., care începe 
vineri, ar trebui să lămurească 
lucrurile. ,.

Ceea ce nu mai are însă ne
voie de clarificări este naivi
tatea multor turiști anglo-sa- 
xoni de aici, care cred că bob 
derivă din diminutivul prenu
melui englez Robert, întrucit, 
chipurile, un Bob ar fi fost 
cel ce s-a dat pentru prima 
oară pe gheață cu un asemenea 
utilaj. Este adevărat că acela 
a fost un englez, dar îl che
ma Winston (și nu Robert) 
Smith. La sfirșitul secolului 
trecut comanda pentru mișcă
rile sacadate care preced lan
sarea săniei pe pistă suna așa : 
„un, doi. bob !” Pe vremea 
aceea, regulamentul cerea pre
zența . în echipaj și a două

ceea ce f ._  p ă c—
foot-ball-
de bob 2,

femei. Astăzi, ele își poartă 
maxi-blănurile doar in jurul 
boburilor, ca și pe străzile ele
gante ale stațiunii, doar-doar 
vor intra în cadrele filmate ale 
societăților de televiziune, din 
Elveția, Italia, R.F. a Germa
niei și S.U.A. (sistemul A.B.C.), 
care și-au trimis reprezentahții 
la C.M. de bob.

Soarele a început să stră- 
și pentru Panțuru. 

Poate chiar puțin prea mult 
— nu pentru echipajul român, 
firește, ci pentru starea pistei. 
La temperaturi care variază 
doar puțin cînd în jos, dar 
mai ales în sus în jurul punc
tului de îngheț, antrenamente
le atu fost fortuit reduse la o 
singură manșă pe zi, pentru a 
conserva integritatea pereților 
de gheață. Miercuri la prînz, 
cu un excelent start (5,42), 
echipajul lui Panțuru (care 
pare a se definitiva în formu
la Pascu — Focșeneanu — Zan- 
gor) a realizat al doilea timp 
al zilei (1:16,39), după italia
nul De Zordo (1:16,37, cu 
start 5,41) și înaintea ameri
canului Fortune (1:16,43), aus
triacului Dellekarth (1:16.68), 
suedezului Eriksson (1:16,73) și 
francezului Luiggi (1:16,78). „II 
vecchio leone" — cum l-a 
numit pe Panțuru președinte
le F.I.B.T., Amilcare Rotta — 
începe să-și arate colții. Dar 
asta nu mai este o excentri
citate !

lucească

Dupâ acordul L. I. H. G

în eventualitatea atribuirii 
dreptului de a organiza J.O.:

Bazele sportive 
din Moscova

(Ager
ea fi
se va
Jocu-
vară

vor fi perfecționate
MOSCOVA, 28 

preș). — în cazul 
rasului Moscova i 
atribui organizarea 
rilor, Olimpice de
din anul 1976, bazele sale 
sportive vor. fi. recon
struite și perfecționate 
pentru a răspunde celor 
mai înalte exigente — 
s-a precizat cu ocazia șe
dinței Comitetului Olim
pic al U.R.S.S. Reamena- 
jâri importante vor putea 
fi aduse 
Lujniki, 
rilor de . 
complex 
întreceri 
pe pistă și natație 
urma să se amenajeze în 
raionul Nagatino. în ceea 
ce privește competițiile 
de yachting, acestea ar 
putea fi organizate în lar
gul portului Tallin, iar 
pentru turneul de fotbal 
sînt prevăzute orașele 
Moscova, Leningrad, Kiev 
si Harkov.

vor

stadionului de la 
destinat întrece- 
atletism. Un nou 

sportiv 
de > volei, ciclism 

i și natație ar

Astăzi, la Mielecz (Polonia)

unui turneu
Astăzi, în micul si pito

rescul orășel polonez Mielecz, 
se vor disputa primele me
ciuri din cadrul untți mare 
turneu internațional de hand
bal masculin, la care si-au 
anunțat participarea^ repre
zentativele ROMÂNIEI, 
NORVEGIEI, CEHOSLOVA
CIEI și,, bineînțeles, cea a 
țării gazdă. Această compe
tiție este așteptată cu mult 
interes, ținînd seama de fap
tul că data de disputare a 
primelor partide din turneul 
final al campionatului mon
dial se apropie vertiginos și 
că, în aceste condiții, verifi
carea potențialului tehnic și 
tactic al formațiilor consti
tuie preocuparea principală 
a antrenorilor.

în această situație parti
dele ce vor avea loc la Mie
lecz reprezintă un bun mij
loc de rodare a elementelor 
selecționate în fiecare echi
pă si de apreciere corectă a 
stadiului pregătirilor. Echipa

Britanicii Freeman, Walls, Clifford,
Harrison (de la stingă' spre dreapta) nu par prea incintați 
de „comportamentul" patinelor in timpul antrenamentului...

pentru

• ftftftftftftftftftftftftftftftftftftTurneul de sah 
de la Wijk Aan Zee*

După disputarea a 12 run
de, în turneul de sah (grupa ® 
maeștrilor) de la Wijk Aan 
Zee (Olanda) conduce An
dersson (Suedia) cu 9 p, ur
mat de Honfi (Ungaria) — 
7%. Maestrul român Dolfi 
Drimer ocupă locul 7 cu 6 p. 
în runda a 12-a, Drimer (cu 
piesele albe) a remizat cu 
iugoslavul Sokolov.

în grupa marilor maeștri, 
pe primul loc se află Tai- 
manov (U.R.S.S.) eu 9% p, 
secondat de Hort (Cehoslo
vacia) — 9 p, Ivkov (Iugo
slavia) — 8 p etc.

/2

meci

internaționalJ
noastră, care a ajuns la Mie- 
lecz în cursul zilei de marți, 
este condusă doar de antre
norii N. Nedef și Eugen Tro- 
fin. Celălalt antrenor, Oprea 
Vlase, a rămas la București 
unde supraveghează în con
tinuare antrenamentele hand- 
baliștilor care nu au făcut 
deplasarea (portarul Penu,

Bir- 
acest

Dumitru, Bota, Coasă, 
tolom). Astfel că în 
turneu, cei doi antrenori 
menționați vor folosi urmă
torii jucători : Orban., Dincă 
(portari). Gațu, Moldovan, 
Samungi, Marinescu, Popes
cu. Lieu, Guneș. Chicici. 
Oțelea, Gruia, Goran și 
Nica.

Turneul handbaliștilor
vest-germani

în continuarea turneului 
de pregătire în vederea 
Campionatelor mondiale, se
lecționata masculină de hand
bal a R.F. a Germaniei a 
jucat la Porto, în compania 
echipei Portugaliei, de care 

■ a dispus cu 36—20. O zi mai 
târziu, la Zagreb, handbaliș- 
tii vest-germani au întrecut 
reprezentativa Iugoslaviei cu 
21—20 (10—12).• •••••••

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
Adevărul

SATISFACȚIE LA SOFIA, DAR • ••

echipa Bulgariei se află in fața unor probleme noi

• Uniunea luptătorilor profe
sioniști . din . Marea Britanie 

ft luptă pentru a asigura veni
turi mai mari membrilor ei. 
în mod obișnuit, eyoluțiile pe . 
saltea ale acestor luptători 
sint prezentate sub eticheta de 
„gale sportive". Dar aceasta 
nu poate să aducă sprijin cau
zei apărate de conducerea 
Uniunii. „în definitiv, ce sînt 
luptătorii profesioniști ?” a 
întrebat un reprezentant al 
Ministerului de Finanțe al Ma
rii Britanii. ~ " 
dat chiar de 
nii care, in 
ministerului 
rut ca luptătorii profesioniști 
să se bucure de aceleași con
diții de muncă și privilegii ca 
și. membrii... Uniunii artiști
lor. Și, astfel, a fost dezvăluit 
adevărul in legătură cu 
tura „muncii" lor.

ft

Răspunsul a fost 
conducerea Uniu- 
petiția înaintată 

respectiv, a Ce-

Ba

și F.C. Mezzovico, a oprit me
ciul la scorul de 2—1 pentru 
Lugano, deoarece jucătorii for
mației Mezzovico l-au amenin
țat. Grassi a fost înconjurat 
apoi de aproximativ 50 de per
soane. care l-au lovit cu atîta 
brutalitate, îneît a trebuit să 
stea opt luni în spital, ba 
chiar poartă încă un corset de 
ghips. Președintele completu
lui de judecată a ’ declarat că 
au fost aplicate aceste pedepse 
exemplare, Grassi fiind victi
ma

O
unor „lupi dezlănțuiți".

„Cupă mondială"
la tenis

retras de cîțiva ani din acti
vitatea competițională. i-a pro
pus italianului Nino Benvenuti, 
actualul deținător al titlului, 
să se întâlnească intr-un meci 
demonstrativ, care ar urma să 
aibă loc la 16 martie în orașul 
Los Angeles. Robinson a pre
cizat că încasările obținute vor 
fi vărsate fundației pe care o 
conduce și care-și propune să 
lupte împotriva delicventei ju
venile. în cazul în care pro
punerea va fi acceptată, cei 
doi pugiliști vor încrucișa mă
nușile într-un salon al unui 
mare hotel din Beverly Hills, 
suburbie 
geles.

a orașului Los An-

După cîteva săptămîni de 
incertitudini, telefoane, tele
grame, scrisori, știri contradic
torii, iată că lucrurile s-au 
lămurit și au fost depășite im
plicațiile „boicotului canadian": 
POLONIA ÎN GRUPA A. BUL
GARIA ÎN GRUPA B. ȘAPTE 
ECHIPE ÎN GRUPA C.

A stîrnit nedumerire faptul 
că o serie de formații (S.U.A., 
Austria, Italia, Ungaria), căro
ra li se oferise o nesperată 
posibilitate de a evolua într-o 
categorie superioară '(fără a 
mai susține în prealabil vreun 
examen), au renunțat la acest 
drept. Mai mulți cititori ne-au 
întrebat, de ce ?

Răspunsul este foarte sim
plu : aceste echipe s-au pre-

competiții de un 
și forță, iar cou- 
tehnice au apre- 

prea scurt timpul rămas 
la începerea întrecerii ca 
poată 
avea,

ȘTEFAN,Floretistul 
ciștigătorul

AUREL, 
individual de la
Sofia

gătit pentru 
anumit nivel 
ducerile lor 
ciat 
pină 
să-și 
și a 
la valoarea

Singurele 
mai sus, au fost selecționatele 
Poloniei și Bulgariei. Dar 
dacă polonezii alcătuiesc un 
team cu experiență, care a mai 
trecut prin „cataractele" gru
pei A, bulgarii — în schimb — 
dau dovadă de o mare cute
zanță, aventurîndu-se în seria 
secundă, considerată, pe bună 
dreptate, anul acesta, drept cea 
mai puternică din întreaga is
torie a competiției.

Este acesta un act de ha
zard sau unul de înțelepciune ? 
După părerea noastră, cea de 
a doua alternativă pare mai 
aproape de realitate. Evoluția 
în grupa B este o școală, o 
școală — adevărat — aspră, 
dar deosebit de utilă.

modifica programul 
deci, o comportare 
propusă.
care au rîvnit spre

Antrenorii echipei bulgare, 
P. Pantev și A. Mihailov, pe 
care i-am solicitat, ieri, tele
fonic, ne-au vorbit și ei în a- 
cest sens.

„Desigur, sintem conștienți 
dc responsabilitatea pe care 
ne-am asumat-o. Dar, o parti
cipare în grupa B, chiar dacă 
ai ocupa un loc codaș, valo
rează cit trei participări în 
grupa C. Mai ales anul aces
ta !”

Programul de pregătire a $ 
echipei va suferi și el modifi
cările de rigoare. între 31 ia- £ 
nuarie și 3 februarie lotul bul- w 
gar susține un turneu în Polo
nia, iar între 7 și 10 februa
rie în R.D. Germană. Probabil 
că vor fi contramandate cele 
două întîlniri solicitate în Ro
mânia. După 10 februarie, ho- £ 
cheiștii bulgari își continuă 
pregătirile în țară urmînd ca 
pe 22 februarie să plece spre 
București.

„Record"
Un nou „record" a căzut ! 

Meciul intre două echipe ame
ricane de baschet din Houston 
(Texas) a durat 40 de ore și 
a luat sfirșit cu rezultatul de 

1 062 în favoarea echi-

S-a făcut o nouă propunere 
pentru stabilirea campionatului 
mondial la tenis. După mode
lul „Cupei Mondiale” la schi 
alpin, s-ar putea organiza o 
întrecere pentru cei mai buni 
tenismani din lume. Proiectul 
a fost deja elaborat de Robert 
Abdessalam, președintele fede
rației franceze de tenis și mem
bru al prezidiului federației 
internaționale de tenis. în ve
derea stabilirii câștigătorului 
„Cupei Mondiale" ar urma să 
fie luate in considerare succe
sele obținute de tenismani la

Cu sau fără arbitru ?
mulți fotbaliști sintFoarte 

ferm convinși că se poate juca 
mult mai bine fără, decît cu... 
arbitri. în orice caz, meciul 
intre două echipe din orașul 
spaniol Lerida a adus o do
vadă în plus în sprijinul opi
niei lor. Prima repriză a fost 
marcată de diverse conflicte 
intre jucători și arbitru și chiar 
de mici ciocniri. Jucătorii au 
socotit că vinovat de această 
stare de lucruri a fost, în ex
clusivitate, arbitrul Josâ Ma-

în intilnirea cu scrimerii

juniori bulgari :

SUCCES NET
ȘI IA INDIVIDUALE

După întîlnirea dintre se- 
lecționatele de scrimă — ju
niori — ale României și 
Bulgariei, desfășurată Ia 
Sofia și cîștigată cu scorul 
de 4—0 de reprezentanții 
țării noastre, a avut loc, 
conform protocolului, și un 
turneu individual, la toate 
armele.

Din capitala tării vecine, 
conducătorul delegației scri- 
merilor noștri, prof. Florin 
Panaitescu, ne-a relatat pe 
scurt, prin telefon, filmul a- 
cestui turneu :

„Ca și la echipe, tinerii 
noștri trăgători au dominat 
cu autoritate. La floretă bă
ieți, de pildă, pe primele 
trei locuri s-au situat numai 
scrimeri români. în ordine 
Aurel Ștefan, Mihai Bănică 
(după baraj) și Gabriel Ur- 
sovici. La floretă fete, la fel : 
Magdalena Bartoș, Eva Len- 
ghel și Eva Fenies. Spada a 
revenit gazdelor, prin Boian 
Stoianov, urmat de Viorel 
Ștefănescu (după baraj), în 
fine, Ia sabie, Șerban Vlad 
a fost cel mai tenace si mai 
eficace, clasîndu-se înaintea 
bulgarului Ivan Hristov și a 
lui Adrian Crăițaru.

De remarcat organizarea 
bună a întîlnirii.

în linii generale, tinerii 
noștri scrimeri au dat satis
facție, concursul de Ia Sofia 
constituind o bună repetiție 
pentru Budapesta (n.n. Tur
neul speranțelor olimpice) și 
chiar pentru Minsk, locul de 
desfășurare a Campionatelor 
mondiale de tineret".

Hocheiștii iugoslavi au de apărat un prestigiu
(Urmare din pag. 1)

neul din capitala României, 
domnește o puternică animație. 
Niciodată pînă acum, din 1939, 
cînd Iugoslavia a debutat la 
C.M. de hochei, jucătorii nu 
au privit cu atîta seriozitate și 
responsabilitate examenul pe 
care-1 au în față.

Cu cîteva zile în urmă, a 
fost făcut public lotul de spor
tivi care se va pregăti și va 
susține, înaintea plecării la 
București, jocurile de verifi
care cu formațiile R.D. Ger
mane și Japoniei. Iată-1 :

Gale, Knez, Semședinovici, 
Sinanovici (portari), Ravnik, 
Ivo Jan, Rataj, Jug. Mihai- 
lovski, Bogo Jan, Lap (fun
dași), Tisler, R. Smolej, Be- 
ravs, Gojanovici, Fele. F. Smo
lej, Ancevici, Renaud, Mlakar, 
Hiti.

Antrenorul echipei este Ciril 
Klinar, care nu de mult a pă
răsit activitatea competițională, 
după o glorioasă carieră la 
Jesenice. Klinar este, de alt
fel, primul antrenor iugoslav 
căruia i s-a încredințat misiu
nea de a pregăti echipa națio
nală. Pînă acum, la conduce
rea echipei s-au aflat numai 
specialiști cehoslovaci, ultimul 
fiind V. Mloceh.

La București vor evolua și 
cîțiva jucători care și-au făcut 
stagii în străinătate. Astfel, por
tarul Gale și atacantul Fele 
au avut contracte în S.U.A., 
iar Tisler — unul dintre cei 
mai buni jucători din Jesenice 
— a activat, mai bine de un 
an, în R.F. a Germaniei.

în cadrul programului de * 
pregătire era prevăzut ca se- w 
lecționata echipei Iugoslaviei 
.să susțină cîteva meciuri in 
S.U.A. Zilele trecute, însă, a 
sosit răspunsul federației ame
ricane, care nu a putut fi de 
acord cu clauzele financiare 
ale contractului.

★
Am stat de vorbă, zilele tre

cute, cu cîțiva dintre cei ce 
vor face deplasarea la Bucu
rești.

Antrenorul CIRIL KLINAR 
ne-a declarat : „Socotesc că 
numai trei săptămîni repre- @ 
zintă o perioadă prea scurtă 
de pregătire in comun înain
tea unei competiții de aseme
nea anvergură. Din fericire, 
jucătorii se recrutează din nu
mai cîteva echipe, se cunosc 
bine, iar eu — nu de mult 
fiindu-le coechipier — le știu 
și părțile bune și părțile rele. 
Vom încerca să eliminăm cite 
ceva din deficiențe pînă la 
21 februarie, data plecării spre 
București.

ALVIN FELC : „Este o gru
pă foarte grea. Cea mai grea 
în care am jucat pînă acum. 
Totuși, sperăm să avem suc
ces".

în încheiere, cuvintele pre
ședintelui Federației de hochei 
a Iugoslaviei, A. BERC : .Du
cătorii iugoslavi au avut mult 
de cîștigat în urma antrena
mentelor și meciurilor susținu
te cu prietenii noștri români, 
in minunata localitate Poiana 
Brașov. Venim la București cu 
dorința de a confirma bunele 
rezultate obținute în anii din 
urmă“.

■

SE MAI tNTIMPLA ȘI AȘA ! 
Hobby Davies din Șath 
(West Virginia — S.U.A.) a fă
cut cunoștință cu podeaua 
ringului de box din Charles
ton intr-un fel neobișnuit, du
pă ce localnicul Mike Crlslip 
i-a „aplicat" în plin un u- 
percut. interesant este faptul 
că, In pofida aparențelor, Ic.o.- 
ul cu care s-a încheiat par
tida in favoarea lui Crlslip, a 
survenit nu in momentul imor
talizat de peliculă, ci cu două 
funduri mai ttrzlu, în urma 
unui (aparent) nevinovat cro
șeu de stingă.

după un program modificat 
față de actualele probep'^rt 
acestei discipline. Astfel, 
ba de pistol va fi irJocuitS^E 
o probă de tir cu arcul, la scw-V' 

vă fi folosită floreta în 
cursei

ma 
locul spadei, 
de natație va 
300 m la 150 
disputa pe un 
iar 
un parcurs mai ușor. Un club 
similar a luat ființă și în lan
dul Schleswig-Holstein. Ideea 
a prins și în alte părți : mult 
interes față de acest sport a 
fost manifestat și în cercurile 
feminine din Franța.

Primele 12 „amazoane" din 
Mtinchen au și început antre
namentele după ce au fost, mai 
întîi, supuse unui riguros con
trol medical. Pentru vara aces
tui an se intenționează și or
ganizarea unui campionat 1

distanța
fi redusă de la 

m crosul se va 
traseu de 600 m, 

pentru călărie va fi ales

SHOW" DE MARE SUCCES 11 va constitui, fără Îndoială, expoziția ambulantă da 
automobile destinate competițiilor, așa cum este cel din fotografie. Dar nu numai automobilele, 
tie ele cit de puternice, vor avea succes de public, ci și cel trei „prezentatori" pe care-i vedeți, 
in ordine, de la stingă la dreapta : Jackie Stewart, campionul mondial (formula I) pe anul 1969, 
Jochen Rindt, reputatul pilot austriac, precum și nu mai puțin celebrul Art Arfons, recordma
nul mondial de viteză.

in „Trofeul Doria"

pei „Kappa alfa". Coșgeterul 
întîlnirii a fost Charles Hod
ges, cu cocheta „sumă” de 501 
puncte. Maratonul baschetbalis- 
tic a luat sfîrșit însă numai 
după ce unul dintre (cei opt !) 
arbitri a fluierat, fiindcă ob; 
servase că majoritatea jucăto
rilor. .. ațipiseră pe teren !

Proces la Lugano
Pedepse pînă la trei luni în

chisoare au fost pronunțate de 
un tribunal din Lugano îm
potriva a 12 acuzați — jucă
tori, oficiali și suporteri ai 
clubului de fotbal F.C. Mezzo
vico — care au lovit grav un 
arbitru. Cazul s-a petrecut la 
7 mai 1969, cînd arbitrul Luigi 
Grassi, desemnat să conducă 
partida dintre Rapid Lugano

un număr de turnee interna
ționale. Ciștigătorul 
turneu va primi 20 de puncte, 
celălalt finalist — 15 puncte, 
iar restul de jucători — punc
te mai puține potrivit locului 
ocupat în clasament. Campionii 
marilor turnee de la Wimble
don, Forest Hills, Paris și ai 
campionatelor Australiei vor 
primi un număr mai mare de 
puncte decît la celelalte turnee.

fiecărui

Un meci de box
Robinson
Benvenuti ?

Fostul campion mondial de 
box la categoria mijlocie, ame
ricanul Ray „Sugar" Robinson,

teo și, drept pedeapsă, la pau
ză, l-au încuiat în vestiar. în 
a doua repriză, care s-a jucat 
fără arbitra, nu a avut loc 
nici o încălcare a regulamen
tului de joc...

Clubul de pentatlon 
modern

al amazoanelor
deDin inițiatrva unui grup 

studente, gospodine și a unui 
manechin de mode, la Mun- 
chen a fost constituit „Clubul 
de pentatlon modern al ama
zoanelor".
care au 
Federația 
pentatlon 
rea unei 
tenționează să se antreneze și 

„ să organizeze concursuri, însă

Membrele clubului, 
solicitat afilierea la 

vest-germană de 
modern, pînă la crea- 
federații proprii, in-

modeste!
în prima zi a concursului 

de patinaj viteză dotat cu 
„Trofeul Doria" la Cortina 
d’Ampezzo, 
Bolș 
cord

olandezul
a stabilit un nou 
mondial în nroba

3 000 m: 4:16,4 (vechiul
4:17,4 — îi aparținea

Jan
re
de
re-

cord 
norvegianului Dag Fomaess). 
în proba de 500 m, victoria 
i-a revenit japonezului Su
zuki cronometrat în 
Vest-germanul Keller 
clasat pe locul șase cu 39,8 
iar olandezul Schenk (învin
gător în recentele campionate 
europene de la Innsbruck) 
Pe locul 10 cu 40,1 !

39,3.
s-a

• Concursul de schi de la 
Spindleruv Mlyn a continuat 
cu proba de slalom uriaș. La 
masculin, primul s-a clasat 
M. Sohor (Cehoslovacia) în 
1:10,4, urmat de Flekl (Austria) 
— 1:13,03. Schiorii 
ocupat următoarele 
Bogdan — 17 în 
Ivănescu — 26 în
Bălan — 36 în 1:23,05. Proba 
feminină i-a revenit austriecei 

urmată
I. Neu-

români 
locuri : 
1:17,04 : 
1:19,04 ;

au 
A. 
P.

M.

G. Steger în 1:17,07, 
de compatrioata sa 
bauer — 1:17,39.
• Eberhard Scholler, 
de tenis de masă al R.F. a 
Germaniei între anii 1962— 
1969, a fost învins, la Frank
furt pe Main, în ediția 1970 
a întrecerii, de Wilfried Lieck, 
cu 1—3 (19—21, 16—21, 24—22, 
11—21). Titlul feminin i-a re
venit Dianei Scholler, iar pro
bele de dublu perechilor 
Scholler - Hendriksen (feminin), 
Lieck - Niess (masculin) și Si
mon - Lieck (mixt).
• Selecționata de fotbal a 
U.R.S.S., care se pregătește în 
Iugoslavia, a susținut alt joc

campion

7H£X- TELEX- TELEX-TELEX
de verificare, în compania e- 
ehipei Sibenik (divizia a Il-a), 
obținînd victoria cu 3—0 (2—0).
• In „internaționalele" de tenis 
„open" ale Australiei, proba 
masculină de simplu i-a reve
nit lui Ashe, care l-a întrecut 
pe Crealv în trei seturi: 6—4, 
9—7, 6—2.
• In concursul nocturn de la 
Bad-Wiessee (Elveția), proba 
.masculină de slalom a fost 
cîștigată de elvețianul Zingre 
in 80,54, iar cea feminină de 
canadianca Judy Crawford în 
86,55.
• A patra partidă a meciului 
pentru titlul unional masculin 
de șah, care se dispută la Mos
cova între Petrosian și Polu- 
gaevski, a fost cîștigată de 
Petrosian, care conduce cu 3—1.
• Competiția de sărituri cu 
schiurile dotată cu „Cupa Prie
teniei" a fost cîștigată de echi
pa R,D. Germane (Queck, R.

Schmidt, H. Schmidt, Wosipi- 
wo), care a totalizat în cele 
trei concursuri 2 001.6 
mat în clasament 
U.R.S.S. (Napalkov, 
Ivanikov, Sceglanov) 
p. în ultima manșă, 
hof, a cîștigat Queck cu 231,5 
p (95 și 108 m).
• La Santiago de Chile, echi
pa iugoslavă de fotbal Dinamo 
Zagreb a întrecut formația lo
cală Universitario cu 3—0 (1-0). 
o Intr-un concurs disputat la 
Albuquerque, atletul american 
Power l-a învins a doua oară 
In proba, de 60 yarzi garduri 
pe campionul olimpic Daven
port, obținînd 6,9 față de 7,0. 
La săritura cu prăjina Rails
back și Seagren au realizat 
5,18 m.
• La Crimmitschau (R.D. Ger
mană), reprezentativa de ho
chei a gazdelor a învins-o pe

cu 5—0 (0—0,

' la National 
întrecut pe 

roșie Belgrad
AZI VA FI DESEMNATA LA ZURICH

Tiparul ț L P. «IoforDuațj^, sir. Bmoianu or, 83—86, Batiitfeflti

p. A ur- 
formația 

Belousov, 
cu 1 866,9 
la Ober-

cea a Iugoslaviei
5—0, 0—0).
• Fotbaliștii de 
Montevideo i-au 
cei de Ia Steaua 
cu 3—1 (2—0).
• In „triunghiularul" de rugby 
XIII de ia Perpignan, Țara 
Galilor a învins Franța cu 
15—11 (8—2).
• Federația unională de fot
bal a atribuit medalii comemo
rative unor arbitri sovietici 
care au condus peste 100 de 
meciuri de campionat. Printre 
aceștia se numără Bahramov, 
Gavrilidi, Kazakov și alții.
e Pugilistul camerunez Joseph 
B&ssala, finalist la J.O. din 
Mexic, a repurtat o nouă vic
torie ca profesionist, întreeîn- 
du-1 prin abandon în rundul 3 
pe francezul Yvon Mariolle, 
la Paris.
• In campionatul unional de 
hochei pe gheață s-au disputat 
două meciuri. Iată rezultatele 
înregistrate : Avtomobilist 
Sverdlovsk — Torpedo Gorki 
4—7 : S.K.A. Leningrad — Di
namo Kiev 1—1.

ADVERSARA ECHIPEI DINAMO BACĂU
IN SFERTURILE C. E. T

Pentru a afla amănunte de ul
tim moment cu privire la trage
rea la sorți în „Cupa europeană a 
tlrgurllor" am avut o scurtă 
convorbire telefonică cu secreta
rul general al acestei competiții, 
dl. Peter Jorrich din Basel.

— Unde, cînd șl în ce mod 
se va face tragerea la sorți a 
meciurilor din sferturile 
finală ale C.E.T. ?

— Joi, la sediul F.I.F.A. 
Zurich va avea loc tragerea

de

din 
ia 

sorți. Ea va fi publică pentru in
vitați, delegații echipelor și presă. 
Comisia de competiții va hotărî 
în ședința de joi dimineața in 
ce mod se va face tragerea la 
sorți : pe grupe de zone geogra
fice sau toate meciurile șe vor 
fixa in urma sorților extrașl 
dlntr-o singură urnă. Se va evita, 
probabil, o tntllnlre între două

«
formații din aceeași țari. New
castle — Arsenal efe pildă.

— Curb și cînd vor avea 
meciurile ?

— Etapa sferturilor trebuie 
chelată pînă la 17 martie,
punctaj egal intră în vigoare
dublarea golurilor marcate în de
plasare.

— Care dintre adversari ar 
ti mai ușor pentru Dlnarno 
Bacău 7

— Vreau să vă spun că nici Una 
din echipe nu este comodă : 

Inter nazionble. 
. Newcastle. 

B.S.C. sau Anderlecht, 
formații cu renume.

★
Jaffa, în meci amical 
Olanda — Israel 1—o

nu 
Ajax, Arsenal, 
F.C. Carl Zelss Jena, 
Hertha B.S.C. sau 
toate sint

Ieri, la 
de fotbal, 
(1-0).

loc

in- 
'.,a
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