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Corespondență din Brazilia, de la Aurel NEACU

LA CURITIBA, NEAGU MARCHEAZĂ 
DOUĂ GOLURI ȘI... 2-1!

CURITIBA, 29 (prin telefon, 
de la trimisul special al re
vistei „Fotbal"). — Continuîn- 
du-și turneul în Brazilia, re
prezentativa de fotbal a Ro
mâniei a întîlnit, miercuri sea
ra (în nocturnă, cu începere 
de la ora 21, ora locală), la 
Curitiba, cunoscuta echipă cu 
același nume, campioana sta
tului Parana, formație acre
ditată cu cîteva performanțe 
de răsunet internațional, din
tre care cele mai importante 
sînt VICTORIILE, CU 1—0, 
ASUPRA SELECȚIONATELOR 
BULGARIEI Șl UNGARIEI.

In fața a 15 000 de specta
tori, pe un teren bun, dar 
pe o vreme răcoroasă, „trico
lorii" au obținut victoria cu 
2—1 (0—1), la capătul unui
meci de factură tehnică și 
spectaculară medie.

Prima repriză n-a avut 
istoric, mai ales datorită de
butului slab al românilor 
care, prezentînd cîteva „ino
vații" în formație (Dinu — 
fundaș central, Lucescu — 
extremă dreaptă, Dobrin —

vîrf de atac), s-au acomodat 
mai greu cu stilul rapid, 
combinativ al adversarilor. 
Timp de 45 de minute, fot
baliștii români nu reușesc să 
„lege" decit rareori jocul, 
neamenințînd, practic, nici 
o dată poarta gazdelor. In 
acest interval, jucătorii de

TELEX DIN AUSTRALIA,

la Curitiba deschid scorul, 
în min. 40, cînd Vernek 
transformă imparabil o lo
vitură de la 11 metri, acor
dată în urma unui fault co
mis în careu de Mocanu, 
asupra lui Pasarinho.

(Continuare în pag. a 3-a)

DE LA IOAN CHIRILA:

„OLIFIPlCir* NEÎNVINȘI: î-2 
Cl NEWCASTLE

MELBOURNE, 29 (prin telex, de 
la IOAN CHIRILA, trimisul spe
cial al revistei SPORT). Miercuri 
seara, la lumina reflectoarelor, în 
continuarea turneului de la anti
pozi, „olimpicii" români au întil- 
nit, la Newcastle, echipa locală 
cu același nume, una dintre for
mațiile de marcă ale fotbalului 
australian.

După un joc spectaculos, aflat 
în general, la discreția fotbaliști
lor noștri, REPREZENTATIVA O- 
LIMPICA A ROMÂNIEI ȘI-A ÎN
SCRIS ÎN PALMARES O NOUA 
VICTORIE î 7—2 (4—0).

O partidă excelentă a făcut li

nia de atac — Kallo, Oblemenco, 
Tufan, Grozea, Tătaru — care a 
surprins în permanență apărarea 
gazdelor, marcînd 7 goluri (Kallo 
2, Oblemenco 2, Tufan, GroTcă ți 
Tătaru) și ratînd... cel puțin tăt 
atîtea !

In' continuarea turneului, SIM- 
BATA SEARA, IN NOCTURNA, 
LA MELBOURNE, „OLIMPICII44 
VOR PRIMI REPLICA UNEI SE
LECȚIONATE A CLUBURILOR 
LOCALE.

Se anunță un meci interesant, 
dat fiind faptul că Melbourne este 
unul dintre cele mai puternice 
centre fotbalistice ale continentu
lui australian.

în preajma campionatelor europene de patinaj artistic

„ARTIȘTII GHEȚII“ IN FEBRA PREGĂTIRILOR
Peste cîteva zile, la Leningrad, se va da 'startul într-o 

nouă ediție a campionatelor europene de patinaj artistic. 
In această întrecere a elitei gheții, țara noastră va fi pre
zentă ca doi tineri sportivi, campionii republicani, Beatrice 
Huștiu și Gheorghe Fazekas. Deși nu aspiră la vreunul 
din locurile fruntașe, evoluția lor va fi cu siguranță re
marcată, ca a unor autentice talente. In rîndurile ce 
urmează, oferim cititorilor cîteva instantanee de la ulti
mele lor antrenamente dinaintea europenelor.

din trupșorul subțire care se 
modela docil în unduirea cercu
rilor, opturilor și spiralelor de
senate pe luciul gheții. Ochii 
au trădat-o, însă. Două lacuri 
cu limpezimi de cer, purtînd 
aceeași naivitate dezarmantă 
pe care o citim în privirea tu-

RlNDURl DESPRE BEATRICE...
Mihai BIRA

(Continuare In pag. a 4-a)
pana gazetarului alunecă in- A 
voluntar spre lirism, ocolind 
parcă reportajul adevărat. Este 
ceea ce ni se întâmplă acum, 
cînd scriem despre Beatrice 
Huștiu, atît de tînăra campioa
nă a patinatoarelor noastre.

Am găsit-o la Poiana Bra
șov, împreună cu antrenorul 
Victor Neagu, amîndoi cufun
dați in caligrafia figurilor im
puse, acei logaritmi care dau 
cheia tainelor patinajului ar
tistic. In timp ce eleva sa de
sena cu muchea patinei, antre
norul se arăta neîndurător cu 
abaterile de 1—2 centimetri, 
punind-o să reia totul de la 
început, de 10, 50 sau 100 de 
ori.

Era atîta seriozitate în ceea 
ce făceau amîndoi In colțul pa
tinoarului. pe care un public 
ocazionat încerca în ritmuri 
lente mirajul alunecării, încît 
pentru o clipă am avut impre
sia că întreaga copilărie fugise

FARUL CONSTANTA 
VA ÎNTREPRINDE UN TURNEU 

ÎN LIBAN, KUWEIT Șl TURCIA 
După cum am mai anun

țat, Farul Constanța va evo
lua duminică în Capitală, pe 
stadionul Giulești, în com
pania Rapidului, meciul con
stituind ultima verificare a 
formației constănțene înain
tea unui turneu pe care îl 
va întreprinde între 2—19 
februarie.

Luni, echipa constănțeană 
va pleca în Liban, unde va 
susține cîteva partide ami
cale. Apoi, Farul iși va con
tinua turneul în Kuweit și 
Turcia.
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PANORAMIC SPORTIV
BEATRICE HUȘTIU

De cele mai multe ori, în
tâlnind copii înzestrați, ce au 
realizat sau sînt în preajma 
realizării unor fapte deosebite, 
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|H CAMPIONATUL FEMININ 
UE HAHDBAl

„U" TIMIȘOARA
A ClȘTIGAT DERBIUL 
Șl ȘI-A CONSOLIDAT 
POZIȚIA DE LIDERĂ
CLUJ, 29 (prin telefon de la tri

misul nostru). In orașul de pe 
malul Someșului ninge cu fulgi 
mari. Peisajul nordic, frigul pă
trunzător de afară fac și mal 
plăcută atmosfera elegantei Săli 
a sporturilor care găzduiește cel 
de al treilea turneu de sală al 
actualului campionat feminin de 
handbal.

VOINȚA ODORHEI — PROGRE
SUL 18—14 (8—5). Victoria de as
tăzi lejeră, meritată, aduce echi
pei din Odorhei încrederea că 
rezistă In continuare în primul 
campionat al țării. Ea practică 
un joc modern, rapid, cu atacuri 
fulgerătoare și replieri imediate,

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Lecție de educație fizică. Studenții de la Institutul de 
petrol, gaze și geologie din București, împreună cu asistentul 
Dumitru Hazaparu, participă săptăminal, pe dealul Cocioc, 
la atractive lecții practice de schi. Fotoreporterul nostru, 
Vasile Bageac, a surprins acest instantaneu la startul unei 
coborîri. (Citiți în pag. a II-a, .Panoramicul intern" al săp- 
tămînii).
<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Sportivi români la internaționalele 
de tenis de masă ale Cehoslovaciei

Aseară au părăsit Capitala, plecînd la Bratislava, jucătoa
rele Magdalena Lesai și Viorica Ivan, precum și |ucătorii 
Gheorghe Teodor și Nicolae Stelian. Cei patru sportivi români 
vor participa la campionatele internaționale de tenis de masă 
ale Cehoslovaciei, care se vor desfășura în zilele de 31 ianua
rie, 2 și 3 februarie la Bratislava.

CITIȚI ÎN PAC. A 3-a

EUROPA
SE REVANȘEAZĂ!

ZBUCIUMATA

• Candidatura Italiei — pri
mită cu entuziasm

• Iugoslavia (eliminată de 
România) — o mare ab
sentă, Uruguayul — un 
forfait diplomatic

• România părăsește între
cerea cu fruntea sus

• Italia — Spania, un meci- 
maraton

• Triumful, plin de emoții, al 
lui „II Calcio"

In clișeu : Squadra Azzurra, 
campioană mondială in 1934, după 
finala cu Cehoslovacia. In picioa
re, de la stingă : Combi, Monti, 
Ferraris IV, Allemandi, Guaita. 
Ferrari ; jos (de la stingă) . 
Schlavlo, Meazza, Monzeglio, Ber- 
tolinl șl Orst.

Deși medaliat 
(în fotografie) are

; NOBLEȚE
I

I
I
I
I

șanse
al boburilor de 2, echipajul elvețian Caviezel-Candrian 
minime de a participa, fie și cu un singur... reprezentant, 

la întrecerile bolizilor de 4. •

Trimisul nostru la C. n. de ftoD din Elveția, Victor BĂNCIULESCU. transmite :

ANTRENAMENTELE SUB SEMNUL LUPTEI
CU SUTIMILE DE SECUNDA

I 
I 
I
I
I 
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I 
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u tot regretul, cu mîhnirea 
încercată nu o dată în fața 
unor similare, triste afirmații, 
ne vedem nevoiți să recu
noaștem că nu puțini sînt încă 
aceia care mai consideră spor-

Iful drept divertismentul cel mai sărac 
în trăiri, compartimentul acela, ultim 
și tolerat, al vieții sociale, aflat undeva 
la periferia acesteia, într-o zonă în 
care se procedează îndeobște la 
sancțiuni sau exilări...

I Sportul este, după unii, numai lupta 
aceea surdă cu mingea, cu secundele, 
cu. metrii, o luptă cel mai adesea chi- 
Inuitoare și dură, în care dacă izbîn- 

desc, într-adevăr, cei mai buni, atunci 
aceștia sînt — prin definiție — și ce> 

| mai vanitoși, mai indiferenți, oameni 
|. pentru care victoria a devenit de mult 

un fel de iubit scop în sine.
Alții, îndeosebi cel mai puțin dotați 

cu propensiunea ideilor teoretice, sînt 
gata să creadă — și cel mai adesea 
o fac, cu nesăbuință, călcînd în peri
metrul unei vădite penurii spirituale — 
că sportul nu reprezintă altceva decît 
materializarea unei violente intenții de 
căpătuire, și aduc în sprijinul unei ase
menea afirmații anumite dovezi, nu 
puține la număr, între care ultima nu este 
alta decît istoria aceea, dureroasă, a 
lui Georges Best, „beatles“-ul de la 
Manchester United, fost .ballon d’or" 
1968, care a acceptat, senin și zîm- 

! s cu mingea într-un 
.night club* pentru cîteva sute de lire... 
IȘi cine să-i contrazică pe aceștia...

...Nu de mult, într-un meci din cam
pionatul Spaniei, la Madrid, marele 
IReal, echipa aceea atît de blazonată, 

se chinuia să-si învingă una din eter
nele rivale, Sabadell, și scorul era încă 

consumase mai bine de 
............   r„. joc. Pe la mij
locul reprizei secunde, la un atac ame
nințător al oaspeților, portarul madri
len, Junquera, s-a înălțat peste capul 
atacantului Zaballa — pornit, romantic, 
într-o urmărire a balonului prea evi
dent sortită eșecului — a prins pentru 
o clipă mingea, apoi a căzut, îmbră
țișat cu ea, pe postavul terenului... în 
cădere, însă, s-a lovit la cap și a 
lăsat balonul din mînă, ridieîndu-se de 
pe gazon, cu ochii rătăciți, ca un 
somnambul... Arena a amuțit... Zaballa 
a luat mingea din interiorul careului 
mic și s-a îndreptat, fericit, spre 
poarta goală... A făcut cîțiva pași, de
cis, apoi s-a întors, s-a oprit, a arătat 
cu mîna spre portarul care parcă plu
tea, și a trimis alene balonul spre... 
linia de centru I

Și nu era decît 0—0, și se juca acolo 
pe multi, pe foarte mulți bani ! î...

La sfîrșitul partidei, încheiată de alt
fel cu minima izbîndă a Realului, 
100 000 de spectatori înghesui|i în tri
bunele de pe „Charmartin* au scan
dat, minute în șir, numele lui Zaballa, 
atacantul care într-o singură clipă își 
refuzase, deliberat, și glorie și bani...

lată, dragi prieteni, dincolo de irefu
tabilele voastre teorii lansate pe mar
ginea sărăciei spirituale a sportului, 
dovada cea mai peremptorie — una 
din multele, aleasă grin jocul întîm- 
plării — a nobleței lui.

Noblețea sportului — iată, într-ade- 
Văr, o .bună temă de reflecție...

11968, care a acct 
bitor, să jongleze -_ ....

10—0, deși se consumas 
jumătate din timpul de 
l<
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Montana-Crans. Portul ca-, 
nadian de pe coasta Paci
ficului, care pare la capătul 
păinîntului, nu are decît 
șansa ineditului, dar se lup
tă cu bărbăție pentru un 
loc sub soarele olimpic. Să 
nu anticipăm însă, 
Ies că vom reveni 
acestui subiect.

SAINT MORITZ, 29 (prin 
telefon). — înainte de a 
se angaja în luna mal la 
-Amsterdam;1 tn bătălia fi
nală, candidatele la orga
nizarea J.O. de iarnă 1976 
au început ofensiva aici, 
la St. Moritz, unde au gă
sit nu numai un public 
competent, ci și influent. 
Trei seri la rina, în recep
ții cu program aproape in
variabil compus din pre
zentări de filme, machete, 
prospecte și scurte dis
cursuri pentru captarea bu
năvoinței, orașele Denver, 
Sion și Vancouver au por
nit campania publicitară și 
este interesant de văzut cît 
efort și ce sume se chel
tuiesc în vederea obținerii 
unui vot atît de incert cum 
e cel al conclavului C.I.O.

Revanșa in al doilea meci

Americanii din Colorado 
evocă discret frumusețile 
regiunii Rocky Mountain, 
dar se sprijină, mai ales, 
pe faptul că 80% din in
stalațiile sportive aferente 
sînt de pe acum în folosin
ță și că totalul de 14 mi
lioane de dolari ar repre
zenta cea mai redusă chel
tuială cunoscută în ultimii 
ani ai istoriei olimpice. Ca
pitala cantonului elvețian 
Valais — care a pierdut, cu 
opt ani în urmă, un plebis
cit în rîndurile propriilor 
săi cetățeni — își prezintă 
acum candidatura cu depli
ne puteri, dorind să valo
rifice impozantele investiții 
din orașul Sion și în spe
cial instalațiile pentru spor
turi de iarnă existente la

mal a-
asupra I

★ I
singurăReunirea într-o 

stațiune a micii lumi a bo
bului — conștientă de ne
cesitatea expansiunii și de 
nevoia multiplicării activi
tății sale — prilejuiește fi
xarea unor contacte inter
naționale tot mai intense.

(Continuare In pag. a 4-a)
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BUCUREȘTI (A)-MOIOR CKKt illl UI.IIIVICL 6-4 (1-2,3-1,2-1)
GALAȚI, 29 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Par
tida revanșă dintre echipele 
București (A) și Ceske Bu- 
dejovice a fost o copie fi
delă a meciului din ajun, 
deși oboseala — căreia i s-a 
adăugat și o notă de ner
vozitate — i-a răpit cîte 
ceva, nu atît din frumusețe, 
cît, mai ales, din cursivi
tate. Și de data aceasta am 
urmărit o partidă crîncenă, 
spectaculoasă, încărcată de 
faze dinamice. Ca și miercuri 
seara, a fost un meci al por
tarilor, dar, de data aceasta, 
în afară de Planicka și Du
mitra? s-a distins și Crișan, 
care l-a înlocuit aproape tot 
jocul pe golkeeperul nostru 
nr. 1.

Meciul, condus de arbitrii 
FI. Gubernu și M. Presnea- 
nu, a debutat cu atacuri dez
lănțuite ale oaspeților, că
rora reprezentativa noastră 
le-a făcut față cu greu. 
Supuși presingului și hărțu
ielii^ permanente, hocheiștii 
români joacă confuz, fiind 
dominați fizic și tactic. în 
min. 5, după ce Neumaier 
deschide scorul, Dumitraș 
cere să fie înlocuit. Ratarea 

cîtorva ocazii de contra-
\\\\\\\\\\\\\\^

TURNEUL DE HANDBAL
DE LA MIELEC

atac face să crească enerva
rea echipei, dar în min. 11 
J. Szabo are o intercepție 
inspirată și readuce egalita
tea pe tabela de marcaj.

Golul acesta toarnă energii 
noi în vinele jucătorilor, care 
răspund cu aceleași arme

valoroșilor lor adversari, mai 
cu seamă cînd pe gheață se 
află linia fraților Szabo, cu 
Calamar sau Biro în centru, 
iar la oaspeți tripleta lor de 
aur, Parti—Marik—Prazak, 
una din liniile naționale B 
a Cehoslovaciei. In această

notă de egalitate pe gheață, 
Partl scapă în min. 15 și în
scrie.

Pauza a fost un bun sfet-

Romeo VILARA

(Continuare In pag. a 4-a)
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AMÎNAT CU 24 DE ORE!
KATOWICE, 29 (prin telex 

de la ziarul „SPORT”). Tur
neul internațional de handbal 
masculin ce urma să inceapă 
astă seară in localitatea Mie- 
lec a lost aminat cu 24 de ore 
din cauză că selecționata Nor
vegiei nu a putut ajunge la 
timp în acest oraș. In prima 
etapă a competiției — care 
va avea loc vineri (n.r. azi) — 
sînt programate următoarele 
partide : ORA 18: Cehoslovacia 
— Norvegia; ORA 19.30: Po
lonia — România. In continua
re, selecționata României se 
va întîlni sîmbătă cu Ceho- j 
slovacia și duminică diminea
ța cu Norvegia. I

în sferturile de finala ale „Cupei europene a tirgurilor"

Dinamo Bacău—Arsenal Londra
• PRIMUL JOC LA BACĂU

Ieri, Ia sediul F.I.F.A. din Zu
rich s-au tras la sorți * meciurile 
din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei europene a tirguriloi 
înainte de a se trece la tragerea 
la sorți, în prezența lui Sir Stan
ley Rous, președintele F.I.F.A.. 
comisia alcătuită din membrii fo 
rului de conducere al „C.E.T.” 
delegații cluburilor calificate pre 
zenți la Zurich au stabilit im păr 
ți rea celor opt echipe pe două 
grupe, p< ntru a se evita întîlmre! 
dintre formațiile engleze (Arsena» 
și Newcastle).

Reprezentanta țârii
Dinamo Bacău, va 7 
noscuta echipă eng'n 
nai Londra. F.i.u.. 
avea loc la BacțJl 
partide (ca 
ciuri din sfei 
ținute pînă
rnează ca 
fie stabilite

/

disputa piish)TVmartie

ta— Tcdinea meciurilor : Hertha 
Internazionale sau F.C. 

Barcelona; S.C. Anderlecht -* 
Newcastle United ; Dinamo Bacău 
— Arsenal Londra; F.C Cari Zelss 
lena — AJax Amsterdam.
• Meciul retur de la Milano, 

lintre Internazionale și F.C. Bar
celona, a fost întrerupt din cauza 
cețil, In min. 33, la scorul de 1—0 
pentru echipa gazdă. Partida se va 
rejuca la 4 februarie, la Milan > 
(tn tur, 2-1 pentru Inter),

• TOATE MECIURILE S

; Prim^’S Arse’ 

■
X^țelelalfe me 

_ jriuri) trebuie sus- 
la 18 martie. Ur- 

fdaiele exacte sc 
, de comun acord.
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Atentat la propria misiune
Urmărind o cale de impune

re personală, Stelian Ștefănilț, 
antrenorul echipei de judo a 
Universității Craiova, a ales-o 
pe cea mai puțin recomanda
tă : aceea a unei obstrucții la 
tot ceea ce a fost instaurat 
bun în judo, a unui perma
nent atentat la ordine, ce 
mergea de la violentarea dis
ciplinei de concurs pină Ia al
terarea relațiilor cu propriii 
discipoli și cu federația 
specialitate.

Permanenta admo
nestare a conducători
lor de 
puțin 
rea și 
rea

de

joc (cu aprecieri PE 
amabile), jigni- 
uneori molesta- 

sportivilor săi HC 
care-și... permiteau să UL 
părăsească careul de 
luptă învinși, perturbarea at
mosferei in aproape toate 
competițiile în care evoluau 
judoka de la Universitatea 
Craiova, colportarea de vești 
și aprecieri negative la adre
sa Federației de judo, i-au 
creat, desigur, — după cum 
însuși autorul căuta — o anu
me faimă. O faimă care nu 
a avut, insă, darul să-l re
comande și să-I consacre 
din contra, să-1 împingă 
afara curentului, excluzindu-l, 
in final, din lumea judo-ului. 

Comportarea sa — cu nuan
țe frapante de erou negativ — 
manifestată fervent în de
cursul ultimilor doi ani, s-a 
întors, ca un bumerang, îm
potriva lui însuși, antrenorul 
Ștefănuț fiind acum îndepăr
tat din rindul specialiștilor, 
deși pregătirea sa profesiona
lă îl cataloga printre antreno
rii capabili, necesari în aceas
tă perioadă cînd judo-ul în
cearcă să-și impună ființa și 
să cîștige teren. (Consecventă, 
însă,, în a nu face rabat dis
ciplinei, federația a preferat 
unifi specialist turbulent, li
niștea).

'Aspectul cel mai regretabil 
al cazului il reprezintă, însă, 
fafptul că sus-numitul avea în 
misiunea lui, pe lingă forma
rea unor performeri în spor
tul respectiv, și pe cea de a 
educa și dirija caractere, Ste
lian Ștefănuț fiind, în primul 
rînd, un cadru universitar. 
Chemat să vegheze la menți
nerea disciplinei, el s-a dezis 
de propria-i misiune, între-

TEME
ETICĂ

ci, 
in

să

ge- 
a-

prinzînd asupra ei un vio
lent atentat.

Și iată că, Ia numai cîteva 
zile de la înregistrarea acestui 
regretabil divorț, un volumi
nos dosar trimis ziarului de 
către C.J.E.F.S. Dîmbovița ne 
descoperă un alt caz de gravă 
indisciplină, manifestată de 
un alt slujitor al legilor spor
tului : profesorul Mihai So- 
rescu, de Ia Liceul din Găești.

Desconsiderînd — prin uti
lizarea expresiilor din zona 

inferioară a limbajului 
— tot ce reprezintă au
toritate și ierarhie in 
destinele sportive ale 
acestui județ, persiflînd 
colegii și molestînd pe 
unul dintre conducă
torii de joc chemat 

dirijeze partidele din
„Cupa Dîmbovița" (la vo
lei) — competiție locală la or
ganizarea căreia participase și 
numitul profesor — Mihai So- 
rescu a primit oprobriul 
neral, etichetare care va
trage, desigur, și ulterioara Iui 
sancțiune. Sancțiune ce 
cere cu atît mai categorică, 
cu cît violentul profesor s-a 
declanșat (iar ieșirea sa nu 
este o întîmplare, ci o recidi
vă) în fața propriilor elevi 
care, fapt cu atît mai regre
tabil. s-au asociat „rebeliunii" 
iscată de dascălul lor, gene- 
rind o adevărată busculadă, 
aspru sancționată <le marto
rii din sală.

Revolta împotriva acestui 
atentat Ia sportivitate și-a gă
sit, de altfel, expresia în bla
mul pe care jucătorii echipei 
Petrolistul Cîmpina (prezenți 
în concurs) l-au dat profeso
rului Sorescu și grupării con
duse de acesta: „Niciodată 
nu ne-am închipuit că vom 
întîlni asemenea copii ; că o- 
echipă de elevi poate da do
vadă de atîta lipsă1 de respect, 
și bun simț. Vinovatul prin
cipal este, desigur, profesorul 
de la care au deprins aseme
nea atitudini".

Și care — se cere subliniat 
— recrutat fiind să educe o 
generație și s-o mobilizeze în 
spiritul loialității și devoțiu
nii, s-a dezis de propria-i mi
siune, comițînd, în contra ei, 
un violent atentat.

se

Nușa MUȘCELEANU

V

In slalom, printre porțile (închise)
ale schiului din Piatra Neamț
O singură pîrtie amenajată pe Valea Bistriței • Bocanci de alpine pentru fon- 

diști și... invers • Nu mai fabricăm nici ceară, nici legături de schi...
Povestesc mai vârstnicii că, 

în urmă cu mulți ani, primele 
lecții de alunecare pe schiuri 
în Piatra NeamJ le-ar fi pre
dat un tînăr vinător de mun
te — CONSTANTIN HEROI.D 
In entuziasmul lui, marele poli
sportiv, acum antrenor emerit, 
organizase și o grupă de o- 
rășeni începători care, după- 
amiezile, veneau pe cimpul de 
antrenament al militarilor, spre 
a afla tainele mersului plutit 
prin zăpadă. Se pare că en
tuziasmul a fost molipsitor, 
deoarece — mai tîrziu — vom 
întilni și alți entuziaști ai schi
ului în Piatra Neamț.
de promoție ai acestor iubi
tori ai pîrtiilor rămîne, insă, 
profesorul emerit VLADIMIR 
LAȘCU. La școala sa a în
vățat alunecarea elevul CON
STANTIN SAVINESCU, azi 
profesor de educație fizică, di
rectorul Școlii sportive 
„Piatra". La școala 
dascăl de sport, iar 
a tinărului profesor 
s-a inițiat în taina 
și elevul DUMITRU TERBES- 
CU, azi, și el profesor ăe e- 
ducație fizică la aceeași școală 
de sport, președintele comisiei 
județene de schi — Piatra 
Neamț. Au mai purtat cu mîn- 
drie și dragoste ecunosul „Ș.S. 
PIATRA NEAMȚ" elevii: 
GHEORGHE OLTEANU, GEOR- 
GETA DORNICI, GHEORGHE 
LAȘCU — junior, OVIDIU 
ȚOC, FLORIN DUDIC1 — a- 
cum toți profesori de educa
ție fizică la același prestigios 
lăcaș de sport.

De ce am povestit 
cestea ?

Simplu, pentru a 
entuziaști ai schiului 
județ montan al țării au fost 
și mai sînt. Nu în număr ex
traordinar de mare, dar cu o 
pregătire și de o cutezanță 
exemplară. Căci, cutezanță se 
cheamă 
pentru 
atît de 
poziții, 
cedezi, 
aici,

Șeful

din 
bătrînuhii 

mai tîrziu 
Savinăseu, 
„alpinelor"

toate a-

arăta că 
în acest

a fi solitar tn lupta 
promovarea unui sport 
frumos, a rămîne 
știind că dacă și 
totul se destramă,

apriga încleștare de

pe 
tu 

De 
a

ÎN CONCURSUL DE SALĂ AL JUNIORILOR MICt
zx

K DOAR CITEVA SCLIPIRI
Numărul masiv (250) de ju

niori mici prezenți în finala 
concursului republican de la 
Cluj și rezultatele mediocre 
— în multe cazuri slabe și 
foarte slabe — înregistrate de 
aceștia în aproape toate pro
bele atletice au imprimat con
cursului un caracter de masă, 
foarte depărtat de noțiunea 
de performanță.

Astfel, cu rare excepții, plu- 
toanele de la Cluj (le numim 
așa fiindcă probele au fost a- 
bordate de foarte mulți con
curenți) s-au... remarcat prin- 
tr-o luptă exasperantă de îm-

plinire a haremurilor, obiec
tiv realizat, însă, de foarte 
puțini dintre juniori. Perfor
merii acestei... nereușite au 
fost concurenții de la probe
le de 50 m plat băieți (unde, 
din 88 de juniori prezenți la 
start. 75 — deci peste 85% — 
au obținut rezultate inferioare 
standardului stabilit), 50 m 
plat fete (din 66 de junioare, 
44 au realizat timpi sub nive
lul baremului), lungime fete 
(unde, din 26 de concurente, 
numai 5 au reușit să depă
șească 5 m). De asemenea, 
probe total deficitare au fost

Stutații■ ■ de la C. A. U. au dominat
concursul republican
ediție a con-lA recenta 

cursului republican, studen
ții de ia Centrul atletic u- 
niversitar București s-au im
pus categoric, obținînd vic
torii sau clasîndu-se pe locuri 
fruntașe în majoritatea pro
belor. în cadrul celor 12 pro
be din program, 24 de stu- 
denți de la C.AU. s-au situ
at pe primele trei locuri. 
Succesul se explică, în pri
mul rînd, prin însuși faptul 
că universitarii din Capitală 
se pregătesc în cadrul unui 
centru atletic. Se înțelege că 
existînd un asemenea nucleu, 
în activitatea lui au fost a- 
trași cei mai buni atleți. Du
pă cum ne spunea Marin 
Păun, «organizator al C.AU., 
studenții au la dispoziție o 
bază materială corespunză
toare, precum și antrenori 
cu înaltă calificare. Unul 
dintre acești specialiști este 
prof. Andrei Nagl'.i — care 
a pregătit, printre alții, pe 
campioana la 50 m garduri, 
Anamaria Vitalyos.

O bună pregătire au dove
dit și studenții Facultății de 
educație fizică din Oradea, 
precum și acei ai Institutului 
politehnic din Brașov.

— Deși sîntem abia în al 
patrulea an de existență 'a 
facultății specializate, noi am 
reușit să formăm o serie de 
atleți valoroși ne spunea lec
torul universitar Aurel Encu- 
țescu. decănul Facultății de 
educație fizică a Institutului 
pedagogic din Oradea. Cu 
contribuția studenților și a 
profesorilor am reușit să ne 
amenajăm o sală de atletism, 
precum și terenuri de fotbal, 
Handbal, volei, baschet. Anul 
acesta vom amenaja o pistă

va- 
de 
la 

an-

cu tartan, ceea ce va avea 
darul, desigur, să apropie 
loarea studenților noștri 
aceea a studenților de 
C.A.U. București, care se 
trenează pe „Republicii".

Dintre studenții orădeni 
s-au remarcat Magda Coșa, 
pentru a doua oară consecu
tiv campioană universitară 
la săritura în lungime, Mihai 
Niculescu, clasat pe locul I 
la săritura în înălțime, pre
cum și Cornelia Gheorghieș, 
Zeno David și Olga Fuliaș, 
ocupanta locului doi la să
ritura în înălțime.

Brașovenii de la Politehni
că au cucerit un loc trei la 
triplu salt, prin Eremia Ro
taru, și au lansat un nou 
campion județean (cu 5,8 la 
50 m plat) în persoana stu
dentului Miron David.

— Toate recordurile stabi
lite la acest concurs sînt sus
ceptibile de îmbunătățiri i- 
mediate — ne spunea tov. 
Eugen Stăniciu din Ministe
rul învățămîntului — deoa
rece la jumătatea lunii fe
bruarie studenții vor partici
pa la Campionatele naționale 
de seniori, iar în ultima de
cadă a aceleiași luni la „eu
ropenele" de la Sofia.

Nu știm — și nici organi
zatorii nu au știut să răspun
dă — care au fost cauzele ab
senței de la startul acestui 
important concurs al atleților 
din centre universitare ca 
Pitești și Suceava ? Poate că 
Ministerul învățămîntului va 
întreprinde investigații și ne 
va comunica și nouă răspun
sul.

Ion GAVRILESCU

prăjina și greutatea, fete și 
băieți.

Cifrele modeste realizate de 
mica pepinieră se datoresc — 
așa cum remarcau mulți din
tre specialiștii prezenți la în
treceri — uriei suite de cau
ze, cea mai importantă rămî- 
nînd, însă, selecția. S-au evi
dențiat, astfel, multiple cazuri 
de atleți care nu demonstrea
ză nici un fel de aptitudini 
pentru probele la care concu
rează (și, în același timp, în
registrează o vîrstă înaintată), 
dar care continuă să fie men
ținute în Ioturi și obligate să 
„insiste" în probe la care nu 
au dat pînă în prezent nici un 
randament. în alte cazuri, re
zultatele slabe s-au datorat 
faptului că mulți dintre ju
niorii participanți nu se a- 
flă decît la începutul activi
tății lor (unii avînd sub un an 
de pregătire), cauză care ex
plică atît tehnica lor rudimen
tară, cît și tracul care i-a do
minat de-a lungul concursu
lui.

Indiferent de cauze, consi
derăm, însă, că prezența, în- 
tr-o competiție republicană, 
a multor atleți fără nici o va
loare a fost total nemotivată, 
cum, demotivate rămîn și e- 
normele cheltuieli pentru de
plasare.

în altă ordine de idei, ra- 
portînd locurile fruntașe, ob
ținute în tele 11 probe' atle
tice, la cluburile și asociați
ile sportive ce și-au trimis 
concurenți la această întrece
re, sesizăm că cel mai bine 
s-au prezentat S.S.A. ~ 
rești (5 locuri I și 4 
II—III), Liceul nr. 8 
locuri I și 2 locuri 
C.S.S. București și 
Cluj (cite un loc I și - 
secund), unități care 
marcat, de altfel, în 
mai tuturor concursurilor re
publicane.

Și, în ordinea evidențierilor, 
trebuie subliniat numele sprin
terei Eleonora Monoranu 
(C. A. Roman) — noua re
cordmană la 50 m. plat, cu 
6,5 sec. — și a 
Sanda Cubleșan 
Cluj), — realizatoarea 
5,41 m la lungime și George- 
ta Păcurariu (Liceul 8 Cluj), 
atleta care a egalat recordul 
național, sărind peste ștache
ta ridicată la 1,57 m — nu
me care au confirmat și de 
care ne legăm multiple spe
rați țe.

Bucu- 
locuri 

Cluj (2 
II—III), 
Șc. sp. 
cite unul 
s-au re- 

cadrul

săritoarelor
(Liceul 8 

unui

N. Mț.

GALA DE BOX LA
«IVITA ROȘIE"

EKu.minică la ora 
10 va aikșa loc în 
sala clubuh.ji „Gw- 

~ )“ o ga
lă de box în ca
drul căreia vor e- 

volua unii juniori ce vor par
ticipa în campionatul repu
blican. Vor urca în ring, prin
tre alții, Ristea (Viitorul), Do
robanții, Bătănaș (Dinamo) 
Stăncescu. Niță (Grivița Ro
șie) Aliuță (Voința). Se vor 
disputa 14 meciuri.

/X vHa Roșie'
• lă de box

MEDITAȚII LIMBI STRĂINE
Cooperativa ,,DESERVIREA" București organizează 

la sediul cooperativei și al întreprinderilor și institu
țiilor 

larg
meditații pentru învățarea limbilor străine de 
circulație.
pele funcționează în cicluri de 6 luni, diferen- 
ntru începători și avansați.Hat p

Cooperativa garantează calitatea predărilor, me
ditațiile iițjd susținute de profesori cu înaltă califi
care profesională și îndelungată experiență.

Informații si înscrieri zilnic între orele 10 17,30,
in sir. Filiti n)r. 10, telefon : 13.54.69.

păstra unica secție de schi a 
județului — Școala sportivă; 
de a lucra în continuare cu 
elevii pe o pîrtie mai puțin 
amenajată (tot unică în județ) 
pe Cozla, fără putința de a 
pregăti undeva, la cit de cit 
adăpost, un ceai fierbinte, dar 
stând Ore in șir pe zăpadă 
(dimineața, de serviciu, un 
profesor, după-amiază altul) și 
visind ta mult 
schi-lift, care 
sprijine lupta 
tru ridicarea
își face veacul odihnind prin 
caiete.

Și totuși, urmînd frumoasa 
tradiție, tinerii schiori din 
Piatra Neamț se bat pentru 
întîietate cu omologii lor (mai 
înzestrați materialicește) 
Brașov, de 
Prahovei, 
chiar trofee 
echipați cu 
punzătoare.
canei, de fond, in loc de pro
be alpine, unitățile comerciale 
neaflînd încă... specialitatea 
schiorilor locali. Noroc că Vatra 
Dornei nu este chiar atît de în
depărtată și se mai pot face li
nele schimburi: cei de acolo, fon- 
diștii, primind numai bocanci 
de alpine! Cu ceara pentru 
schiuri se pare că lucrurile 
s-au rezolvat: nu mai fabri
căm și aducem (cînd și cind) 
din import !:.. Din import se 
aduc și legături de schi, tot 
din același binecuvintat mo-

discutatul bâby- 
nu mai vine să 
și munca pen- 

performanței ce

din 
pe toată Valea 

Uneori cucerind, 
de prestigiu deși 

materiale necores- 
De pildă, cu bo-

S-au încheiat
întrecerile

copiilor
TUȘNAD, 29 (prin 

telefon, de la trimi
sul nostru). — Joi, 
la ora stabilită în 
program, au conti
nuat întrecerile pen
tru cucerirea titlu
rilor de campioni, 
rezervate copiilor și 
juniorilor mici. Cor

pul de arbitri, întărit cu foștii 
campioni de patinaj Eva Farcaș, 
Vladimir Bulat, Zoltan Szekely, a 
funcționat mal bine decît’ în pri
ma reuniune. Organizatorii, in 
dorința de a oferi patinatorilor 
seniori o gheață de calitate su
perioară și sperînd că vremea 
se va îmbunătăți, au amînat pen
tru vineri probele acestora.

tn ceea ce privește confruntă
rile „puștilor", ele au plăcut, re- 
levîndu-se Eugen Imecs, Victor 
Ciolacu. Sanda Frum, Dan lones- 
cu și Carmen Dragoman, care 
marchează progrese, de la un 
concurs la altul O notă specială 
pentru primii doi tineri, care bat 
la porțile lotului național de ju
niori.

Rezultatele reuniunii de joi. Co
pii II, ido m (b) 1. D. Ionescu 
(Constr. Buc.) 12,7; 2. C. Toth 
(C.S.M. Cluj) 12,9: 3. R. Dordea 
(înv. Sibiu) 13,0. 300 m (b) 1. D. 
Ionescu 35.5 și C. Toth , 35,5: 3. N. 
Terzeanovlcl (Constr Buc.) 36,7. 
300 m (f) 1, Carmen Dragoman 
(înv. Sibiit) 33.0; 2. Anca Virbă- 
nescu (înv. Sibiu) 38,5; 3. Viorica 
SocolHic (Mureșul Tg. Mureș) 42,1.

Ciolacu 
Kantor 
Adrian 
1:53.4.

Copii 1, 1000 m (b) 1. V.
•(înv. Sibiu) 1:48,6: 2. Ion 
(C.S.M. Cluj) 1:52,3: 3.
Vîrbănescu (înv. Sibiu) 
1000 m (f) 1. Sanda Frum (înv. 
Sibiu) 2:05.4; 2. Adriana Pleșan 
(Mureșul Tg Mureș) 2:09.5: 3.
Enico Glligo (Mureșul Tg. Mureș) 
2:10.2. Juniori II, 500 m (b) 1. Eu
gen imecs (Agronomia Cluj) 51.0; 
2. Ștefan Koronko (Mureșul Tg. 
Mureș) 52,2; 3. Andrei Șimon 
(C.S.M. Cluj) 52.6. 500 m (f) 1. Cla
ra Mike (C.S.M. Cluj) 63,0; 2. Eli- 
sabeta Gal (C.S.M. Cluj) 65.8; 3. 
Eva Balint (Mureșul Tg. Mureș) 
66,6

Consemnăm lăudabila inițiativă 
a ADAS-ului, care oferă sportivi
lor clasați pe primele trei locuri, 
la flecăre probă, premii constînd 
în asigurări de accidente „Tu
rist".

întrecerile continuă.

Tr. IOANIJESCU

SPADASINII ROMÂNI:
7-9

9-6
CU ITALIA I

CU ITALIA II
revenit în Capitală spa-teri au .

dasinii români care au participat 
la Cupa Spreafico, disputata la 
iVIrlano cu participarea a 133 spor
tivi din 10 țări. Dintre reprezen
tanții noștri, cea mai bună com
portare a avut-o Iosif Sepeșiu, 
calificat pînă în semifinale in care 
a Învins pe ciștigătorul competi
ției vest-germanu) Hehn. 
scrimeri români (Iorgu, 
și Al. Istrate) au 
turul II.

Spadasinii noștri 
apoi două intilniri 
Italia I 7—9 și cu

ajuns

Ceilalți 
Pongraț 
pînă în

susținut 
cu

au 
amicale :

Italia II 9—6.

plă- 
oa- 

ciur 
sus-

tiv: nu mai fabricăm. Cineva 
poate că ar fi tentat să crea
dă că tinerii din „Piatra" stau 
mai bine la capitolul schiuri. 
Eroare, l-am văzut umblind 
prin oraș, de la un magazin 
la altul, după aceste „scule" de 
sezon. Parte din ei căutînd 
schiuri de performanță, cei mai 
mulți, însă, mulțumindu-se cu 
orice.

Cum spuneam, partea 
cută a lucrurilor este că 
menii rămîn entuziaști, în 
da faptului că nu există o
ținută activitate la schi și a- 
ceasta într-un județ cu o alti
tudine medie peste 1000 metri, 
cu excelente condiții naturale 
pentru practicarea sporturilor 
de iarnă, dar și cu o rămînere 
în urmă, la capitolul respectiv, 
ce explică in mare i 
refluxul de turiști în 
îneîntător anotimp 
Unde ? 
zonă subalpină si 
începe din municipiul Piatra 
Neamț, prdlungindu-se pînă la 
Borca, cuprinzînd înălțimi de 
basm ca Cernegura (cu Poiana 
Căprioara și Pițigoi), Durău 
(Poiana Schitului și Viaturi), 
Pietricica, Izvorul Muntelui etc 
— toate fără o pîrtie de schi 
amenajată, fără o cit de u- 
șoară instalație mecanică de 
urcat. Reamintind singura sec
ție de schi din județ (Școala 
sportivă Piatra Neamț), să 

consemnăm și excelenta bază 
umană: 15 școli generale, 3 
licee, 5 școli profesionale în 
Piatra Neamț. 2 licee la Bicaz 
și Borca, alte 10 școli gene
rale pe Valea Bistriței.

Să consemnăm, de asemenea, 
faptul că Piatra Neamț se nu
mără printre județele cu • cei 
mai mulți profesori de edu
cație fizică (specializare schi), 
dar și printre județele rămase 
in urmă la capitolul centre 
de inițiere. In entuziasmul lor 
(solitar, din păcate) profesorii 
Brinzei și Vlasa — de exem
plu — cred chi tărie în des
chiderea unor asemenea cen
tre de schi. Dar inactivitatea 
continuă să-i țină la respect. 
De ce ? Poate, doar, fiindcă 
au specializarea în schi și au 
fost repartizați într-o zonă 
montană I Și totuși...

Totuși, încercăm să fim op
timiști, la gindul că — în cu- 
rind — s-ar putea să înregis
trăm luarea unor măsuri ope
rative, care să promoveze schiul 
pe Valea Bistriței la locul pe 
care îl impune entuziasmul ce
lor puțini și poziția favorabilă 
a regiunii. Speranța nu este nu
mai a 
torilor 
Neamț.

măsură 
acest 

de iarnă. 
In această splendidă 

alpină, ce

noastră, ci și a iubi- 
schiului din Piatra

Vasile TOFAN

MONDIALE Șl A
A existat, începînd din 1955 

și pînă prin 1964, manifestîn- 
du-și caracteristicile atît în 
jocul naționalei, cît și în a- 
cela al echipelor fruntașe o 
școală românească de volei. 
(Dali le citate trebuie luate, 
firește, eu un coeficient de 
aproximație). Ni se pare utilă 
o evocare a acestui moment 
în perspectiva unor confrun
tări care într-un viitor destul 
de apropiat (sau, cine știe, nu 
destul de îndepărtat) vor cer
tifica poziția noastră în ierar
hia acestui sport.

In perioada conturării a- 
cestei școli, și mai tîrziu, exis
tau două maniere de joc dis
tincte, exemplificate clar de 
două din echipele de elită ale 
voleiului mondial : jocul în 
forță, atletic și — în apărare 
— acrobatic, practicat de so
vietici ; și jocul lent, dar sub
til, economic în desfășurarea 
de forță, dar sigur și eficace, 
pe care îl practica echipa Ce
hoslovaciei.

Particularitatea stilului de 
joc al românilor a fost tocmai 
îmbinarea elementelor de joc 
ale echipelor citate, prin care 
se asigura atît eficacitatea cît 
și spectacolul, dînd astfel sa
tisfacție specificului tempe
ramental al jucătorilor ro
mâni, înclinației lor spre com
binațiile tactice. O serie de 
observatori au apreciat, în 
perioada la care ne referim, 
maniera completă de joc a 
românilor, multilateralitatea

Starturile competiționale 
ale noului sezon continuă să 
fie timide, fără capete de afiș 
spectaculoase, dar eu multe 
suspense-uri I Continuăm să 
așteptăm vești de la federa
țiile de NATAȚIE, CĂLĂ
RIE, VOLEI, BASCHET și 
altele. în rest, pregătiri in
tense, meciuri amicale, tur
nee de verificare.

• Hocheiul, sport de se
zon, aproape de startul mon
dialelor tși îngăduie un „re- 
lache".' Ca și schiul, de alt
fel, sport în care la obișnui
tul weekend săptămînal pu
tem consemna doar progra
marea campionatelor națio
nale de copii la probele alpi
ne și fond în Paring și, res
pectiv, la Azuga. De ce, însă, 
această vacanță pentru se
niorii specializați in probele 
alpine și de fond 2

• Fără îndoială, cea mai 
consecventă disciplină spor
tivă în organizarea unei ac
tivități competiționale de 
mare atracție și utilitate în 
perioada de 
handbalul. Nu 
baschetul 
exemplu, 
acest an 
nale, dar 
deosebire

iarnă rămîne 
știm de ce 
voleiul, de 

găsit nici în
sau 

n-au 
soluții competițio- 
este cert că spre 
de ele, handbalul

își rezolvă în condiții mai 
mult decît mulțumitoare ne
voile unui calendar compe- 
tițional 
care de 
rîndurile 
cătorilor 
re a 
mîine, sala Sporturilor din 
Cluj (din nou menționăm 
binemeritata recompensă a 
strădaniilor din ultima vre
me) 
două 
iarnă 
țional 
programată partida Universi
tatea Timișoara — Confecția 
București, care poate decide 
cîștigătoarea trofeului. Im
portant, însă, ni se pare fap 
tul că federația de speciali
tate a găsit mijlocul de a-i 
face pe suporterii handbalu
lui să nu simtă... hibernarea 
De ce nimeni (respectiv, ce
lelalte federații de la jocu
rile sportive) nu învață din 
aceasta ?

• După ce Cornelia Po
pescu a sărit 1,76 m la înăl
țime, iar alergătoarea de gar
duri Bufanu a realizat un 
valoros 7,2 sec în concursul 
seniorilor, 
așteptarea 
prevăzute

fără acele pauze 
obicei seamănă în 
antrenorilor și ju- 
sămînța neroditoa- 

inactivității. Astăzi și

este gazda ultimelor 
etape ale turului de 
al campionatului na- 
feminin. Mîine este

tată ne acum in 
celor 12 probe 
in campionatele

In paring și la azuga;

COPIII IȘI DISPUTĂ TITLURILE 
DE CAMPIONI NAȚIONALI

• SCHIORI! ROMANI PARTICIPA LA IMPORTANTE CON
CURSURI INTERNATIONALE •

Șl NEMOTIVATE •
Capul de afiș al 

activității com
petiționale a aces
tui sfîrșit de 
săptămînă îl con
stituie 

natele naționale 
pii, la probe alpine și la 
fond. Alpinii își vor disputa 
întîietatea la Paring, iar fon- 
diștii la Azuga. întrecerile 
vor avea loc duminică, pe ur
mătoarele categorii de vîrstă: 
slalom special băieți și fete: 
categoria I născuți în 1956— 
1957, categoria a II-a născuți 
în 1958—1959, categoria a 
IlI-a născuți în 1960 și mai 
tineri; fond: categoria 1 (3 
km băieți, 1,5 km fete) născuți 
în 1955—1957; categoria a 
II-a (2 km băieți, 1 km fete) 
născuți în 1958—1960. De re
marcat că, în afara clasamen
telor individuale, vor fi alcă
tuite și clasamente pe repre
zentative de județ, acestea 
fiind formate din echipe de 
cite șase concurenți. încă o 
mențiune: la această etapă 
finală vor putea lua parte 
numai copiii care au partici
pat la etapa județeană a 
competiției, precum și o serie 
de schiori invitați de F.R.S.B.

CONCURSURI PESTE
HOTARE

campio- 
de co-

Șase juniori români iau 
startul, în aceste zile, în pro
bele celei de a treia ediții a 
campionatelor europene la 
probele nordice rezervate a- 
cestei categorii de schiori. 
România va fi reprezentată 
la fond de Vasile Papuc, Ni- 
colae Veștea, Gheorghe Gir- 
niță. Elena Bășea, Rodica 
Clinciu și la sărituri de 
Gheorghe Gerea. Disputele, 
găzduite de stațiunea austria
că Gosau, reunesc pe cei mai 
talentați schiori din Norve
gia, Suedia. Finlanda, U.R.S.S. 
Cehoslovacia, Polonia și din 
alte țări. Probele campiona
tului : băieți 10 km, 3X10 km, 
combinata nordică, sărituri de 
la trambulină; fete: 5 km și 
3x5 km.

Biatloniștii participă 
campionatele naționale,
fapt internaționale, ale Ceho
slovaciei, cu scopul de a e- 
fectua o severă verificare a 
pregătirilor în vederea cam
pionatelor mondiale din Sue
dia. Simbătă și duminică, la 
Banska Bistrica, alături de e- 
lita biatloniștilor cehoslovaci, 
vor lua startul C. Carabela, 
Gh. Cimpoia, D. Soiu, I. Mîr-

la 
de

AMINARI MULTE, NEDORITE 
BULETINUL ZĂPEZII

zea, V. Fontana (reprezen
tanți ai A.S.A. Brașov, invi
tați de clubul praghez Dukla), 
N. Horga, I. Șovăială, I. Savu, 
V. Dihoi (din lotul de tineret 
al României) și Gh. Vilmoș.

In sfîrșit, alpinii Dan Cris- 
tea, Gh. Vulpe și V. Brenci 
vor concura în Italia, la Ma
donna di Campiglio, la ma
rele concurs internațional cu
noscut sub denumirea ,.3-Tre* 
(slalom special și slalom u- 
riaș în două manșe).

DAR CEILALȚI SCHIORI?

Pentru acest sfîrșit de săp- 
tămînă, erau programate în 
țară, inițial, o serie de con
cursuri rezervate seniorilor și 
juniorilor. Din păcate, însă 
constatăm că e'e au fost a- 
mînate sau contramandate. 
Este vorba de : „Cupa Postă
varul la probe alpine și 
„Cupa 16 Februarie" la fond 
și la sărituri. Adăugind a- 
cestora alte amînări petrecute 
săptămînile trecute („Cupa 
Dinamo" la probe alpine, 
„Cupa Tractorul" la sărituri 
pentru juniori), constatăm că 
ne aflăm, de fapt, în fața u- 
nei avalanșe nedorite de „de
rogări" de la calendarul sta
bilit la începutul sezonului. 
Care să fie cauza? Lipsa d» 
zăpadă? Ne îndoim. Obișnui
tul Buletin al zăpezii, pe care 
îl publicăm în rîndurile de 
mai jos, este suficient de clar 
în această privință.

zApada în toate
MASIVELE

Ieri dimineață, Serviciul 
Prevederi de scurtă durată, 
din cadrul Institutului meteo
rologic, ne-a informat că m 
zona de munte stratul de ză
padă avea următoarea grosi
me: Vf. Omul (Bucegi) 80 cm. 
Paring 16 cm, Păltiniș — Si
biu 19 cm. Sinaia — Cota 
1500 40 cm, Fundata 14 cm, 
Semenic 54 cm, Predeal 29 
cm, Țarcu 46 cm, Rarău 48 
cm, Vf. Toaca 27 cm, Băi- 
șoara 24 cm. Pentru zilele 
următoare, se prevede vreme 
în răcire, mai ales în nor
dul țării unde cerul va fi 
mai mult acoperit și vor 
cădea ninsori temporare. 
Posibil viscol trecător. In 
rest ninsori slabe pînă la 
moderate, iar vlntul va sufla 
potrivit- din sectorul Nord- 
Est.

D. STANCULESCU

0 SUGESTIE ÎN PERSPECTIVA CAMPIONATELOR
PESTE BLOCAJ

JOCURILOR OLIMPICE
jocului lor, unii preferind e- 
chipa noastră, pentru aceste 
considerente, în confruntările 
pentru primele locuri în ie
rarhia europeană (pe atunci și 
mondială) a voleiului.

Lucrurile nu au rămas, fi
rește, 'neschimbate ; și din 
nefericire, evoluția ulterioară 
ne-a dezavantajat.

Noii îndrumători ai lotului 
au adoptat, cam prin 1964, o 
concepție nouă a jocului, iar 
voleiul românesc a fost, trep
tat, modelat după prescripți
ile acestor noi concepții. îna
inte, echipele românești jucau 
întotdeauna sigur și eficient, 
iar atunci cînd condițiile jo
cului (în primul rînd, stilul 
adversarilor) o permiteau, ju
cau și spectaculos ; dar de la 
data amintită, latura specta
culară a devenit obiectul pri
mordial, în detrimentul efi
cienței, iar fantezia a devenit 
calitatea cea mai apreciată a 
unui jucător. Spectacularul, 
însă, nu poate fi realizat în 
serie, indiferent de adversar 
și, după cîtăva vreme, a în
ceput să se vadă faptul că, 
dacă echipele românești erau 
capabile să ridice săli în pi
cioare la anumite faze, nive
lul performanțelor lor scădea 
continuu.

Florile virtuozității apar mai 
rar, fantezia (calitate în care 
românii nu sînt, Doamne fe
rește. deficitari) nu este sufi
cientă pentru a susține o echi
pă în confruntarea severă cu

reprezentantele de frunte ale 
voleiului actual. Cultivarea cu 
orice preț a spectacolului a 
avut ca efect deteriorarea pal
maresului echipei României, 
reflectînd just scăderea nive
lului la care se practică acest 
sport la noi.

Poate că nu-i prea tîrziu să 
ne dăm seama că această o- 
rientare nu a fost și nu are 
cum să fie rentabilă. In pre
zent se joacă rapid, cu mingi 
trase puternic; s-a impus pre
tutindeni serviciul ca armă de 
atac, iar preluarea mingii, di
rijarea ei nu pot fi totdeauna 
perfect controlate pentru a 
iniția un atac spectaculos ; în 
sfîrșit, există numeroase ar
gumente împotriva primordia
lității laturii spectaculare, iar 
atunci cînd le-am epuiza, nu 
ne-ar rămîne decît sâ amin
tim — ca efect concludent — 
rezultatele obținute în ultimii 
ani cînd am cultivat această 
prioritate.

Ar fi bine, deci, ca pregă
tirea de perspectivă să impli
ce formarea unor echipe si
gure, care să meargă la cîștig, 
cu trăgători de o constantă și 
verificată eficiență, 
cători capabili să 
mingile în punctele 
de trăgători. Nu
renunțarea la fantezie, dar 
nici nu credem dă e indicat 
să continuăm a miza oe ea 
în măsura în care am fă
cut-o pînă acum.

Morcei RUSESCU

cu ridi- 
diri.ieze 
cerute 

pronunem

ESTE, DAR NU PREA
naționale ale juniorilor mari. 
Simbătă și duminică, in sala 
de atletism de la „23 Au
gust", peste 200 de tineri 
atleți vor încerca să-i con
vingă pe antrenori și, intr-o 
oarecare măsură, pe specta
tori că n-au stat degeaba in 
perioada așa-zisei vacanțe de 
toamnă și iarnă.

• După cum se știe, ulti
mele speranțe de reprezenta
re ale baschetului nostru 
în competițiile europene s-au 
spulberat. Rămîne să ne gîn- 
dim, așteptînd cu încredere 
evoluția dinamoviștilor din 
Bacău, dacă fotbalul va pu 
tea să ne facă să uităm eli 
minarea echipelor reprezen
tând alte sporturi 1 Dar, re 
venind la panoramicul in 
tern, să acordăm cîteva rîn- 
duri în plus, de altfel bine 
meritate, acelui pasionant 
duel dintre Ciocâltea și Szabo, 
care urmează să desemneze 
campionul țării la greaua 
probă a inteligenței. După 
două manșe disputate (exce
lentă inițiativa federației — 
la Satu Mare), barajul con
tinuă sub semnul incertitu
dinii, la București. Interesant 
este faptul că toți cunoscă
torii (și necunoscătorii șahu
lui) i-au acordat lui Ciocâl-

tea prima șansă, cu excepția 
lui.,. Ciocâltea, care ne-a de
clarat că meciul de baraj cu 
I. Szabo este mult mai greu 
decît îl consideiă 
lui și că nu 
un pronostic 
remize.

• In lipsa 
petiții pe care le-am fi 
prezente în 
acestei ediții (la volei doar 
o etapă în campionatele șco
lare și de juniori, la bas
chet — nimic, in scrimă și 
gimnastică aceeași pauză 
plictisitoare și neețicientă) să 
notăm startul in amicalele 
de fotbal, care cu excepția 
F. (3. Argeșului — partici
pantă la turneul din Ghana 
— angrenează aproape toate 
divizionarele A și, fapt îm
bucurător multe din echipe
le de diviziile B și d, ce 
și-au propus pînă la relua
rea campionatelor disputarea 
a 10—15 meciuri de verifi
care.

• Ce se întîmpJă, însă, cu 
patinajul și cu alte sporturi 
de sezon, care de astă dată 
nu se pot plînge de condiții 
nefavorabile ?

supe eterii 
poate face nici 
după cele două

unor alte com- 
dorit 

„Panoramicul"

nimic, in scrimă și 
J aceeași pauză

Silviu FLORESCU



ÎNTREBĂRI (ARE
AȘTEAPTĂ RĂSPUNS
Timpul care a mai rămas 

pînă la începerea returului 
campionatului republican de 
fotbal oferă tuturor pasiona- 
ților acestui sport — jucători, 
antrenori, conducători — un 
bun prilej de analiză, de me
ditație. Din noianul de pro
bleme pe care le oferă fotba
lul. subsemnatul am luat spre 
analiză una singură, dar, cu 
toate eforturile, singur nu am 
reușit să-i dau de rost, fapt 
pentru care cer și public aju
torul Colegiului central al ar
bitrilor.

Despre ce este vorba ?
Sînt in posesia unor „nor

me" privind sancționarea aba
terilor săvirșite de arbitri. Ele 
sint stabilite de Colegiul cen
tral al arbitrilor, la începutul 
campionatului, și parcă nu-mi 
vine să cred că acest organ 
care le-a distribuit tuturor co
legiilor din țară, tocmai el să 
fie acela care le ignorează ca 
pe niște petice de hirtie fără 
Valoare.

Dar. să intrăm în subiect. 
La capitolul I „Abateri și 
sancțiuni", articolul 5 alinia
tul f. precizează suspendarea 
de la 6 luni la un an a ar
bitrului care prin una din a- 
baterile de mal jos compro
mite total spectacolul spor
tiv, dind dovadă de insuficien
tă cunoaștere a regulamen
tului de joc, influențînd rezul
tatul partidei :

— Acordarea unui punct 
marcat în condiții neregula
mentare.

— Nu acordă un punct mar
cat în condiții regulamentare.

— Acordă in mod neregu
lamentar o lovitură de pe
deapsă din eare s-a marcat un 
punct... ș.a.m.d.

Să vedem acum care sînt 
„eroii", sau o parte dintre ei, 
care au comis asemenea aba
teri și cum le-au fost aplicate 
^normele” de către Colegiul 
cehtral al arbitrilor.

OCTAVIAN COMȘA—Craio
va. La jocul Sportul Studen
țesc—Progresul Brăila a a- 
cordat 2 goluri neregulamen
tare. unul la care mingea nu 
depășise linia porții și altul 
după ce mingea ieșise în pre
alabil in afara terenului de 
joc, cu circa 30 cm. Sancțiuni: 
O LUNA SUSPENDARE.

ANDREI RADULESCU—Bu
curești. A fost sancționat cu 
O LUNA suspendare în urma 
arbitrajului necorespunzător 
prestat la întîlnirea Petrolul— 
Crișul din 23.XI.1969. Andrei 
Rădulescu nu acordase o lo
vitură de la 11 m pentru Pe
trolul la un fault clar, ca apoi, 
„mustrat de conștiință", să-i 
acorde una în compensație, a- 
tunci cînd nu era cazul. La 
stabilirea sancțiunii, de către 
Înaltul for al arbitrilor, să i se 
fi. acordat oare „circumstanțe 
atenuante”, apreciindu-se că ar 
fi cumva obosit după cele 6 
turnee făcute în străinătate 
(Turcia, Italia, Grecia, Iugo
slavia etc.), unde a avut de 
arbitrat jocuri grele ? Nu știu! 
Să mai medităm.

VALENTIN BUIMISTRUC— 
Iași. La meciul Politehnica 
Galați—Progresul Buc. a anu
lat un gol perfect valabil pen
tru Progresul și a acordat unul 
nevalabil pentru Politehnica. 
Sancțiune : 3 LUNI SUSPEN
DARE.

PETRE SOTIR—Mediaș. La 
jocul Dinamo Buc.—Petrolul nu 
a acordat 11 m pentru echipa 
ploieșteană. la un fault clar în 
careu. SANCȚIUNE : o stea în 
„Sportul" și trimis să arbi
treze meciul internațional Iu
goslavia—U.R.S.S. ! ?

NICOLAE CURSARU—Plo
iești. La data de 19.10.1969, în 
meciul Dinamo Buc.—Univer
sitatea Craiova, la scorul de 
1—0 pentru Universitatea, re
fuză să acorde 11 m în fa
voarea acesteia la un fault clar 
în careu. Colegiul central al 
arbitrilor, drept sancțiune. îl 
programează în continuare la 7 
jocuri consecutive, din care trei 
ÎNTR-O SINGURA SAPTAMI- 
NA. timp în care cei mai buni 
•rbitri din țară (aprecierea a-

parține FIFA-ei și Colegiului 
central) ca A. Bentu, V. Du
mitrescu, Gh. Popoviei, Z. 
Drăghiei, C. Petrea (ca să-i 
reținem doar pe aceștia) sînt 
„omiși" de la programare.

Să vedem acum ce spun — 
puse față în față — ei leva 
exemple.

Nu trebuie să fii mare ex
pert în ale fotbalului pentru 
a-ți da seama că este mult 
mai grav și mai dăunător să 
viciezi un rezultat, să dez
avantajezi o echipă, sau să a- 
plici pe dos regulamentul de 
fotbal, decît să completezi un 
raport al unui joc pe care l-ai 
arbitrat în mod corect și in 
limitele regulamentului. Vrînd, 
însă, să fie cit se poate de o- 
riginali, poate chiar „prea ori
ginali", tovarășii care drămu
iesc pedepsele in cadrul Co
legiului central de arbitri sint 
cu totul de altă părere. Numai 
astfel se poate explica de ce 
arbitrul GHEORGHE VASI- 
LESCU I djn București, pen
tru „aplicarea eronată a re
gulamentului de joc”... la me
ciul Progresul Brăila — Portul 
Constanța, a fost sancționat cu 
o suspendare de două săptă- 
mîni, în timp ce cu aceeași 
pedeapsă a fost sancționat ar
bitrul ZAHARIA DRAGHICI— 
Constanța — doar pentru „ne- 
completarea corectă a rapor
tului de arbitraj" ! ?

Sînt de acord că arbitrii care 
prin comportarea lor întinează 
titlul de „cavaler al fluierului" 
trebuie să fie sancționați dras
tic. In această ordine de idei, 
consider justă măsura luată 
cu arbitrul AUREL PASCU 
din Galați — scoaterea lui din 
lot — pentru faptul că, ucor- 
dînd un gol înscris în mod 
neregulamentar, a viciat rezul
tatul jocului I.M.U. Medgidia— 
Tehnometal București.

Dar ce te faci cînd pentru 
aceeași greșeală constați că ar
bitrul OCTAVIAN COMȘA— 
Craiova (intre noi fie vorba, 
a comis două greșeli asemănă
toare la jocul Sportul studen
țesc—Progresul Brăila) a fost 
sancționat doar cu o lună sus
pendare ! !

Sau arbitrul ADRIAN MA- 
COVEI—Bacău — pentru ar
bitraj neeorespunzător la jo
cul Petrolul Ploiești—Politeh
nica Iași este retrogradat din 
lotul A în lotul B (măsură 
justă). în timp ce colegul său 
PETRE SOTIR — Mediaș — 
pentru abateri asemănătoare 
este trimis in etapa următoa
re să arbitreze în străinătate.

Un alt exemplu la fel de 
edificator îl oferă sancțiunile 
primite de arbitrii V. LIGA— 
Galați Și ANDREI RApULES- 
CU—București.

Pentru faptul că nu a dic
tat o lovitură de 11 m, care 
conform regulamentului tre
buia acordată, la jocul Dinamo 
Buc.—A.S.A. Ta. Mureș arbi
trul V. LIGA—Galați — a fost 
sancționat în mod just cu re
trogradarea de la lotul A în 
lotul B, în timp ce pentru o 
abatere identică, așa cum ară
tam la început, la jocul Pe
trolul Ploiești—Crișul Oradea, 
arbitrul ANDREI RADULESCU 
a fost sancționat cu o h:nă 
suspendare ! !

Contraste, contraste, con
traste !

La o simplă lectură a sanc
țiunilor dictate de către sub
comisia de disciplină te izbeș
te faptul că, in aplicarea lor, 
s-a procedat la ocrotirea u- 
nor nume sonore, a unor ar
bitri cu experiență, față de 
care ar trebui să avem preten
ții și mai mari. De ce tocmai 
aceștia beneficiază de clemen
ță ? De ce ? Pentru ce ? ! Iată 
întrebări care-și așteaptă răs
puns și nu numai răspuns...

St. CONSTANTINESCU 
arbitru republican de fotbal 

București

N.R. Intrucît în presă au mat 
apărut observații Critice in 
această problemă, ele trebuie 
să constituie obiectul unei 
analize temeinice din partea 
Colegiului central al arbitri
lor. O așteptăm.

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele : . ......................

Adresa • .....................................................

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

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

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

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

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

I. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU

LA CURITIBA, NEAGU MARCHEAZĂ
(Vrmare din pag. 1)

După pauză, aspectul jocu
lui se schimbă. ROMÂNII 
PAR MAI INSPIRAȚI, atacă 
mai insistent și mai lucid, 
în special pe centrul terenu
lui, unde Neagu și Dobrin. 
bine „serviți" de bătăiosul 
Dumitru, sînt tot mai greu 
de deposedat.

în min. 56, „cade" golul 
egalizator : Sătmăreanu
sprintează pe dreapta, 
centrează cu boltă în fața 
porții și Neagu — în 
aceeași manieră în care a 
marcat cu Atletico Belo 
Horizonte — trimite balo
nul. cu capul, în plasă : 
1—1.

Dominarea fotbaliștilor 
noștri continuă, ea mate- 
rializindu-se pe tabela de 
marcaj printr-un nou gol

înscris de același Neagu, 
în min. 77 : Domide șu- 
tează slab spre poartă de 
la 20 de metri, Neagu, 
aflat pe traiectorie, opreș
te balonul și, din întoar
cere, îl „înfige" sub bară : 
2—1.

Finalul aparține echipei 
române : Dobrin este faultat 
în careu (min. 80) dar arbi
trul nu acordă, iar Neagu 
ratează, de la 4 metri, o 
mare ocazie de gol (min. 86).

In general, O VICTORIE 
MERITATA, datorată jocu
lui bun din repriza secundă, 
și în special aportului lui 
Răducanu, Dumitru, Dinu 
și Neagu.

Angelo Niculescu, în in
tenția de a rula cît mai mulți 
jucători, a folosit la Curiti
ba următoarea formație : 
Răducanu — Sătmăreanu, Lu-

pescu, Dinu, Mocanu, Gher- 
gheli, Dumitru, Lucescu (min. 
46 Domide), Dobrin, Neagu, 
Dembrovschi (min. 74 Radu 
Nunweiller).

★
Delegația română va pă

răsi sîmbătă dimineața 
orașul Curitiba îndreptîn- 
du-se spre Porto Allegre, 
unde „tricolorii" vor sus
ține duminică un meci 
de antrenament „în fami
lie", pentru ca la data de 
3 februarie să întîlnească 
cunoscuta formație locală 
Gremio.

în sfîrșit, o veste care, 
sînt sigur, va bucura pe 
toată lumea : toți jucăto
rii se simt bine, doctorul 
Dumitru Tomeseu avînd 
trusa de medicamente 
încă... nedesfăcută !

EUROPA SE REVANȘEAZĂ!

ROTUND
EVOLUȚIE CICLICĂ IN FOTBALUL MONDIAL

S-au publicat în 
„Sportul** intere
santele declarații 
ale doctorului An- 
dreevici în legătură 
cu „surpriza" elimi
nării din calificări 
a unor reprezenta

tive naționale de mare prestigiu, 
ca Argentina, Portugalia, Unga
ria, Spania, Iugoslavia ș.a.

îl cunosc pe dr. Andreevicl 
încă din anul 1930, cînd îndepli
nea funcția de secretar general 
al federației Iugoslave. Septua
genar astăzi, pare la fel de neo
bosit și activ în calitatea sa de 
membru al Comitetului Executiv 
F.I.F.A.

El consideră că eliminarea ță
rilor citate nu constituie nici un 
fel de surpriză. Teza sa este 
aceea că în fotbalul fiecărei țări 
există anumite epoci de ascen
siune și afirmare, corespunzînd 
perioadelor în care abundă în
tr-un loc sau altul jucători 
„mari“.

Să reluăm și să adîncim puțin 
această idee.

într-adevăr, raportîndu-ne chiar 
la ultimul campionat mondial, 
trebuie să admitem că în 4 ani 
pot să apună multe „stele", 
fără ca altele să le ia locul. 
Echipa Portugaliei, clasată a 
treia din lume în anul 1966. avea, 
în măruntul și negriciosul Co- 
luna, un căpitan de echipă și 
coordonator de joc ideal, un 
Augusto imbatabil și un Torres 
strălucitor. Ca să nu mai po
menim pe Eusebio și faima sa. 
Lusitanii nu mai posedă astăzi 
acest „careu de ași". Chiar Eu
sebio — destul de tînăr încă — 
se află într-un declin constant, 
care adesea anticipează finalti- 
rile de carieră.

Această fază crepusculară a glo
riei apare foarte repede în sport, 
mult mai repede decît în alte 
domenii, producînd forme de 
criză și scăderi de nivel valoric 
pe perioade întregi.

Uruguayul a deținut suprema
ția între anii 1924—1930, cucerind 
în prima ediție „Cupa Jules Ri- 
met", apoi din nou — peste două 
decenii — în 1950, cînd a învins 
în finală pe eternii lor rivali, 
brazilienii.

Perioada 1934—1938 a fost do*- 
minat'ă de fotbalul italian cu 
faimoasa sa „Squadra azzurra", 
de două ori consecutiv campi
oană mondială.

Anul 1954 aduce o mare sur
priză, pe primul plan plasîn-

du-se echipa R. F. a Germaniei, 
căreia îi revine „Cupa Jules Ri- 
met" după ce dispune în finală 
de marea favorită europeană a 
competiției, Ungaria.

America de Sud revine puter
nic la supremație prin Brazilia, 
(campioană mondială, succesiv 
în 1958 și 1962), care îi egalează 
din acest punct de vedere și pe 
Italieni, pentru ca 4 ani mai 
tîrziu Anglia, patria fotbalului, 
care se considera întotdeauna, 
cel puțin pînă la dubla înfrîn- 
gere în fața Ungariei, campioană 
mondială neoficială, să-și do
rească și o recunoaștere „de 
jure1* a superiorității ei. A atins 
acest țel în anul 1966, — pentru 
cît timp, e greu de spus, dar 
e mai ușor de presupus că și 
de data aceasta va funcționa 
implacabila lege a evoluției ci
clice din fotbalul internațional.

Căci, am avut un ciclu Uru
guayan, unul italian, un ciclu 
german (R.F.G.), apoi un altul, 
mai mare, brazilian. Astăzi, ne 
mai aflăm încă în faza ciclului 
englez, iar la Mexic s-ar putea 
să asistăm la afirmarea unui 
nou „centru de forță“ din fot
balul mondial, sau recrudescența 
celor care au mai fost.

Dar de ce se întîmplă — și 
se repetă cu regularitate aproape 
matematică — asemenea feno
mene ?

Pentru că perioadele în care 
fotbalul unei țări dă randamen
tul maxim sînt strîns legate de 
apariția (spun apariția și nu spun 
formarea) unor jucători de va.- 
loare excepțională, de super- 
clasă.

în epoca de ,^aur“ a echipei 
Ungariei au existat — printre 
alții — Hidegkuti, Bozsik, Kocs'is 
și Grosics, Uruguay a trăit și 
excelat prin Andrade, Nasazzi, 
Scarone și Iriarte,. iar britanicii 
s-au impus prin valori ca Bobby 
Charlton, Moore, Hurst, Hunt 
și Ball.

Succesul acestor mari „team“-uri 
a fost hotărît nu- de sisteme de 
joc, ci de super-clasa jucători
lor respectivi.

Criza din fotbalul unei țări ca 
Ungaria, de exemplu, nu are altă 
explicație decît faptul că jucă
torii maghiari de astăzi nu-i mai 
poț egala pe cei din trecutul 
măi îndepărtat și chiar pe cei 
din trecutul apropiat sau pe 
propriii lor colegi vestiți — să 
zicem Albert și Szucs —. a că
ror indisponibilitate a contribuit 
în mod substanțial la elimina

SE CÎSTIGĂ SI CU 3 NUMERE 
DIN TOATE NUMERELE DE LA 
AMBELE EXTRAGERI________

rea din calificările pentru Me
xic.

Probabil că nici promovarea 
noastră n-ar fi fost posibilă 
dacă nu s-ar fi afirmai, în anii 
din urmă, cîteva talente excep
ționale.

Lipsa unor jucători înzestrați 
cu calități deosebite nu poate fi 
atribuită nici antrenorilor, nici 
conducătorilor de cluburi și nici 
federației de fotbal.

Jucătorii mari apar, ca și oa
menii mari, la anumite perioade, 
și în număr limitat, răsfirați pe 
diferite intervale și meridiane, 
în virtutea unor legi demogra
fice care nu fac concesii...

Un lucru este sigur : o echipă 
națională nu poate fi cu adevă
rat „mare" dacă nu posedă cel 
puțin 4—5 jucători de mare clasă. 
Ceilalți componenți ai formației 
pot fi numai foarte buni !

Și mai este sigur încă un lu
cru, din păcate confirmat de 
cifre, de experiență și de viață: 
acela că marii jucători, întocmai 
ca marii artiști, sînt născuți și 
nu făcuți — iar venirea lor pe 
lume și în sport nu poate fi 
planificată !

Petre STEINBACH

P. S. In materialul precedent, 
„Lecția băcăuană11, la rîndul 11 a 
apărut : veritabilul adevăr, în loc 
de : verificatul adevăr.

„El Mundial '70“

POȘTA CUNCIJIiSULUl
o Numărul de plicuri sosi

te la redacție sporește conti
nuu. Așadar, „EL MUNDIAL 
’70“, cîștigă mereu teren.

Dar, iată mai sînt încă ne
lămuriri. Tov. Ion Hubate din 
Beștepe — Tulcea ne întrea
bă dacă într-un plic poate 
trimite mai multe cupoane. 
Desigur. Numărul nu e limi
tat. O singură condiție se pune: 
cupoanele să fie decupate din 
ziar. Așa au procedat iov. 
Gh. Pană din Poiana Mărului, 
care ne-a trimis 8 cupoane 
într-un plic, G. Vlădescu din 
București — 10 cupoane, I.
Buștea din București — 25. 
Acesta din urmă vrea să știe 
dacă le-a completat bine. Răs
puns afirmativ. Deci, fiți li
niștit tov. Buștea pînă la des
fășurarea meciurilor din gru
pe. Apoi vom vedea. Dar să 
știți că recordul de cupoane 
trimise îl deține tov. A. Pîs- 
laru din Cernavodă can ne-a 
trimis acum cîteva zile... 61 
de cupoane.

• Sint valabile numai cu
poanele decupate din ziar to
varășe N. Lobodă din com. 
Gogoușu—Mehedinți. Ca și dv, 
tov. V. Cornea, com. Bucnin— 
Caraș Severin și S. Tudor din 
Oltenița ne-au trimis cupoane 
„confecționate" de dînșii. A- 
cestea, desigur, au fost anu
late.

• Ne-au sosit și primele 
participări de peste hotare : 
un plic (cu două ‘ cupoane și 
cu votul pentru România „în 
sferturi") din Dusseldorf — 
R.F.G., și un altul din Mos
cova (cu 5 cupoane). Deci, 
concursul nostru a luat star
tul și în afara hotarelor țării.

Ieri, in Giulești :

Rapid — Tehnometal

3-0 (2-0)
Feroviarii bucureșteni au 

întîlnit ieri după-amiază for
mația Tehnometal, de care au 
dispus cu scorul de 3—0. Go
lurile Rapidului au fost mar
cate de Straț, Dinu și Moraru.

N. TOKACEK, coresp.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C - SERIA A V a, EDIȚIA 1969-1970
ETAPA A XVI-a, 15 MARTIE 1976

Dunărea Calafat — U. M. Timișoara 
Vulturii Textila Lugoj — C.F.R.

Caransebeș
Furnirul Deta — Unirea Orșova 
Miner-ul Motru — Minerul Lupeni 
Minerul Bocșa — Victoria Tg. Jiu 
Metalul Topleț — Steagul roșu Ple- 

nița
Victoria Caransebeș — Energetica 

Tr. Severin
Electromotor Timișoara — Progresul 

Strehaia
ETAPA A XVII-a, 22 MARTIE

Unirea — Victoria Caransebeș 
U.M.T. — Minerul Bocșa 
Minerul Lupeni — Dunărea 
Energetica — Metalul
C.F.R. — Electromotor
Victoria Tg. Jiu — Vulturii Textila 
Progresul — Furnirul
Steagul roșu — Minerul Motru

ETAPA A XVIII-a, 29 MARTIE
Minerul Lupeni — C.F.R.
Furnirul — Vulturii Textila 
Progresul — U.M.T.
Electromotor — Dunărea
Minerul Motru — Unirea
Victoria Caransebeș — Steagul roșu 
Metalul — Minerul Bocșa
Victoria Tg. jiu — Energetica

ETAPA A XlX-a, 5 APRILTi
Minerul Bocșa — Energetica 
Dunărea — Victoria Caransebeș

Vulturii Textila — Metalul
U.M.T. — Victoria Tg. Jiu 
Steagul roșu — Minerul Lupeni 
Minerul Motru — Furnirul
Unirea — Electromotor
C.F.R. — Progresul

ETAPA A XX-a, 12 APRILIE
Electromotor — Minerul Motru 
Energetica — Furnirul
Steagul roșu — Victoria Tg. Jiu 
Progresul — Dunărea
Victoria Caransebeș — U.M.T.
Vulturii Textila — Minerul Bocșa 
Metalul — C.F.R.
Minerul Lupeni — Unirea

ETAPA A XXI-a, 19 APRILIE
Furnirul — Minerul Lupeni 
Minerul Bocșa — Electromotor 
C.F.R. — Unirea
Victoria Tg. Jiu — Victoria Ca

ransebeș
Metalul — Minerul Motru
U.M.T. — Steagul roșu 
Energetica — Progresul 
Dunărea — Vulturii Textila

ETAPA A XXII-a, 26 APRILIE
Unirea — Victoria Tg. Jiu 
Vulturii Textila — Energetica 
Electromotor — Minerul Lupeni 
Dunărea — Minerul Bocșa 
Progresul — Steagul roșu 
Furnirul — C.F.R.
Minerul Motru — U.M.T.
Victoria Caransebeș — Metalul

ETAPA A XXIlI-a, 3 MAI
Vulturii Textila — Progresul 
Electromotor — U.M.T.
Unirea — Metalul
Victoria Tg. Jiu — Minerul Motru 
Energetica — Dunărea
Minerul Lupeni — Minerul Bocșa
Victoria Caransebeș — C.F.R.
Steagul roșu — Furnirul

ETAPA A XXVI-a, 10 MAI
Dunărea — Steagul roșu
Minerul Bocșa — Furnirul 
Progresul — Victoria Caransebeș 
Metalul — Minerul Lupeni 
Energetica — Electromotor
C.F.R. — Victoria Tg. Jiu 
Minerul Motru — Vulturii Textila 
U.M.T. — Unirea

ETAPA A XXV-a, 17 MAI
Electromotor' — Metalul
Victoria Caransebeș—Vulturii Textila 
Unirea — Energetica
Steagul roșu — C.F.R.
Minerul Lupeni — U.M.T.
Minerul Bocșa — Progresul
Furnirul — Victoria Tg. Jiu
Dunărea — Minerul Motru

ETAPA A XXVI-a, 24 MAI
Unirea — Dunărea
Progresul — Metalul
Victoria Tg. Jiu — Electromotor
Minerul Lupeni — Energetica
Minerul Motru — Victoria Caransebeș 
U.M.T. — Furnirul
C.F.R. — Minerul Bocșa
Vulturii Textila — Steagul roșu

ETAPA A XXVII-a, 31 MAI
Progresul — Minerul Lupeni 
Electromotor — Vulturii Textila 
Steagul roșu — Unirea
Minerul Motru — Minerul Bocșa 
Energetica — C.F.R.
Dunărea — Victoria Tg. Jiu 
Victoria Caransebeș — Furnirul 
Metalul — U.M.T.

ETAPA A XXVIII-a, 7 IUNIE
Minerul Bocșa — Victoria Caransebeș 
Victoria Tg. Jiu — Metalul
U.M.T. — Energetica 
Unirea — Progresul
Vulturii Textila — Minerul Lupeni 
C.F.R. — Minerul Motru
Steagul roșu — Electromotor 
Furnirul — Dunărea

ETAPA A XXIX-a, 14 IUNIE
Energetica — Steagul roșu 
Minerul Bocșa — Unirea 
C.F.R. — Dunărea
Vulturii Textila — U.M.T. 
Metalul — Furnirul
Minerul Lupeni — Victoria Tg. Jiu 
Progresul — Minerul Motru 
Electromotor — Victoria Caransebeș

ETAPA A XXX-a, 21 IUNIE
Dunărea — Metalul
Victoria Caransebeș — Minerul Lupeni 
Unirea — Vulturii Textila
Minerul Motru — Energetica 
U.M.T. — C.F.R.
Steagul roșu — Minerul Bocșa 
Furnirul — Electromotor
Victoria Tg. Jiu — Progresul

I

• Candidatura Italiei — primită cu entuziasm
• Echipele britanice se complac ln..< splendida 
lor izolare # Iugoslavia (eliminată de România) — 
o mare absentă, Uruguayul —un forfait diplomatic
• România părăsește intrecerea cu fruntea sus
• Italia—Spania, un meci —maraton • Triumful, 
plin de emoții^ al lui „II calcio"

Candidatura Italiei pentru ediția a Il-a a „Cupei Mondiale** 
a fost primită cu satisfacție deoarece marile orașe ale 
peninsulei dispuneau de stadioane încăpătoare și bine 
amenajate, iar popularitatea de care se bucura „11 calcio” 

asigura, totodată, și succesul de casă, factor deosebit de Impor
tant într-o întreprindere atît de costisitoare cum este organiza
rea unui turneu final.

Pașii înainte făcuți, între timp, de sportul cu balonul rotund; 
precum și atracția pe care o prezenta, din totdeiauna, Italia; pa
tria lui Dante și a lui Michelangelo, au făcut ca numărul în
scrierilor să atingă o cifră impresionantă pentru vremea aceea. 
Din cele 32 de echipe reprezentative înscrise inițial, au confirmat 
participarea 29, astfel îneît pentru desemnarea celor „16 mari" 
au fost necesare grupe eliminatorii. Cîștigînd seria cu Iugoslavia, 
semifinalistă la Montevideo, și Elveția, echipa de fotbal a Ro
mâniei a obținut dreptul de calificare pentru faza finală, alături 
de reprezentativele Germaniei, Austriei, Bulgariei, Spaniei, Fran
ței, Olandei, Ungariei, Suediei, Elveției și Cehoslovaciei (peritru 
Europa), Argentinei, Braziliei, Statelor Unite (pentru Amertcl) 
și Egiptului (pentru Orientul Apropiat).

De data aceasta, în materie de participare — spre deosebire 
de ediția I uruguayană — bătrînul continent întrunea 
o mare majoritate. Doar echipele britanice refractare 
F.I.F.A.-ei se complac mai departe în izolarea lor. Astfel 

că, la turneul final, desfășurat în perioada 27 mai — 10 iunie, se 
înregistrează o singură absență europeană marcantă aceea a 
Iugoslaviei, scoasă din cursă, după cum am văzut, de fotbaliștii 
români. Dar forfait-ul senzațional este, desigur, cel al Uruguayu- 
lui care n-a făcut deplasarea în Europa pentru a-:Și păstra tro
feul cucerit acasă, cu 4 ani în urmă : „Răspundeam, cu aceeași 
monedă europenilor care au absentat în masă la .prima ediție 
a turneului final, găzduit de terenurile noastre", a’w motivat u- 
ruguayenii absența lor. Era o explicație mai mult diplomatică, 
întrucît în 1934 fotbalul Uruguayan nu siq mai simțea în stare-să 
reediteze succesele din trecut. Sportul cu balonul rotund Uru
guayan, ca și cel al celorlalte națiuni sud-americane\, începuse 
să sufere acut de „criza profesionistă", care a provnocat o sci
ziune în rîndul federației.

Făcînd serioase eforturi, echipele Braziliei și Argentinei au 
efectuat deplasarea, fiind fixate — in semn de omagiu a- 
dus fotbalului sud-american — capi de serii* onoare ce a 
revenit și Italiei, Austriei, Cehoslovaciei, Ungariei, Ger

maniei și Olandei. Dar, atît Brazilia cît și Argentina au fost eli
minate din primul tur (optimile de finală) de către Spania (3—1) 
și, respectiv, Suedia (3—2).

Tot din optimi, părăsește întrecerea și România, dar o va 
face cu fruntea sus, la capătul unei lupte epuizante cu Ceho
slovacia (care va juca, apoi, în finală), cîstigătoare la limită, cu 
2—1.

Meciul s-a disputat la Triest. Dobai a deschis scorni în stilul 
său. înscriind in poarta apărată de celebrul Planicka. printr-un 
șut-bombă, dar după pauză cehoslovacii au forțat etalarea și 
apoi și victoria pe care au obținut-o datorită golurilor marcat® 
de Puc și Nejedly.

Cele două echipe, conduse de arbitrul belgian John Lan- 
genus, au avut următoarea alcătuire :

ROMANIA : Zombori — Vogi, Albu — Deheleanu, Cotormani, 
Moraveț — Bindea, N. Covaci, Sepi, Bodola, Dobai.

CEHOSLOVACIA : Planicka — Zenicek, Ctyrocky — Kosta- 
lek, Camball, Kroil —. Junele, Silny, Sobotka, Nejedly, Puc.

Ceilalți 7 învingători ai zilei, calificați pentru sferturi,, erau 
Germania, Suedia, Austria, Ungaria, Spania, Elveția și 
Italia.

Jocul Italia — Spania, desfășurat la Florența, a fost cel 
mai interesant duel al sferturilor de finală. întîlnirea a avut două 
episoade : primul (joi 31 mai) a durat 120 de minute, după 
care cele două echipe au rămas epuizate... pe poziții. Fiecare 
dintre ele a marcat cîte un gol, ambele în aceeași manieră, din 
lovitură liberă, Ferrari înscriind pentru Italia și Reguelro pen
tru Spania. Aproape jumătate din competitori au fost inca
pabili să reia bătălia a doua zi, vineri 1 iunie, din cauza șocu
rilor violente din timpul primei partide și a căldurii înăbuși
toare. Italia va alinia 5 jucători proaspeți, iar Spania 7 însuși 
Zamora va fi înlocuit de către Noguăs. Și acest al doilea joc a 
fost un veritabil duel pe viață și pe moarte. Frumosul Giuseppe 
Meazza, supra-numit și Ballila, a înscris singurul gol al întîl- 
niril după un corner executat de către Orsi, în minutul 12 al 
partidei. Mîndra echipă spaniolă- a sucombat, Iar ambițioasa 
squadra azzurra s-a calificat pentru semifinale, împreună cu 
Germania, Cehoslovacia, și Austria, care a reușit să elimine, 
cu 2—1, redutabila echipă a Ungariei.
® f| d£ ore mai tîrziu, jtalia trebuia să susțină la Milano în- 
/sX tîlnirea semifinală cu Austria. într-o singură săptămînă, 
TrV ea se afla în fața celui de-al patrulea joc, iar 6 dintre 

azzurri aveau în picioare 210 minute de joc infernal, 
acela cu Spania.

60 000 de spectatori aflațl pe San Siro și-au încurajat fre
netic idolii. A fost un meci greu, încheiat cu victoria la limită 
a fQrmației gazdă, singurul gol fiind realizat de către Meazza.

Echipa Austriei prestase un fotbal mai fin, purtind emblema 
marii școli a Wunderteamului, dar și mai... puțin eficace decît 
acela al italienilor.

și iată-ne în ziua finalei, desfășurată la Roma între ItaljL 
și Cehoslovacia. Minutul 69 — lovitură de teatru : aripa stîn.gj 
a oaspeților, Puc, înscrie spectaculos, și mai bine de un sfefl 
de oră tabela de marcaj va indica Italia 0 — Cehoslovaci 
Squadra azzurra, care și-a cucerit locul în finală cu prețul 
tor emoții și atîtor eforturi, va eșua chiar pe linia de 
Nu ! Cu puțin timp înainte de sfirșit. mat precis în mMn| 
italo-argentinianul Orsi. cel mai bun om de nc teren. setj^Hg« 
egalarea pentru echipa sa... Azzurril sînt, salvați. Ei 
resursele lor atletice și credința lor de nezdrunclna|^^^^^O 
tone nu-i va t:âda in iimpui prclunqli :h>r. I,.i nun
• ;<• :.i rehiare. pleșuvul Srhi.i'. centru! îna’ntaș

victoria •'c!:.-;r‘. ::i v.np ce in tribune
; <!• .;v. p. -4S- I ’

st
’Mm■ H w V' 1 ® B ® J 'ceea



NU ARE NIMIC DE PIERDUT
De vorbă cu dl. ANTOINE FAURE,viceprefedintele
Federației franceze de sporturi pe gheata

„Sîntem tentați, cîteodată, în viață, să ne bucurăm 
de... insuccesele ■prietenilor noștri. Deși nu este prea cava
leresc. Hocheiul francez a etalat un zîmbet de superio
ritate (și de satisfacție) cînd fotbalul și-a văzut retezate 
speranțele de calificare în turneul final al campionatului 
mondial. Pentru că acest Moloh nesătul înghite totul și 
nu lasă altora nici măcar niște modeste resturi. Oricum, 
hocheiștii joacă în grupa C, dar dețin virtutea, atît de 
rară astăzi, de a-și cunoaște 
a-și măsura precis elanurile".

Ce statut au
cheiștii francezi ? între
băm noi.

ASALTUL SPRE 600 Kg A ÎNCEPUT

în lume
ARTIȘTII GHEIII” IN FEBRA PREGĂTIRILOR

pe deplin posibilitățile și de

i

— Sută la sută amator ! 
Aș spune chiar mai mult : 
sînt oameni care cheltuiesc 
din buzunar spre a putea 
practica acest sport.

SUB CELE MAI BUNE AUSPICII

Ne vorbea astfel, cu o notă 
de evidentă ironie în glas, 
dl. ANTOINE FAURE, vice
președintele Federației fran
ceze de sporturi pe gheață, 
organism, după părerea sa, 
eterogen, care înglobează nu 
mai puțin de șase discipline, 
apropiate ca anotimp și zonă 
geografică, dar despărțite ca 
specific și problematică : 
hochei, patinaj artistic, pa
tinaj viteză, curling, boblet, 
săniuțe. Schiul se află apar- 

, un senior al zăpezii.
Dl. Faure și-a dedicat via

ța hocheiului, regretă poziția 
modestă pe care Franța o 
ocupă în acest joc minunat, 
crede în viitorul pucului 
al crosei.

Convorbirea cu domnia 
este foarte instructivă, 
îndeamnă — pe alocuri 
să întoarcem capul ca 
mascăm un zîmbet, pe care 
interlocutorul 
avea, de unde 
amar.

— Marile cluburi 
sînt interesate în promo
varea hocheiului ?

nu

• Cine este Aleksandr Alekseev — omul care a depășit 
recordul lui Jabotinski ? • La numai 20 de ani, Rudolf 
Mang amenință marile performanțe • Trioul american 
poate avea un cuvînt de spus

Ultimele retușuri in programul
campionului

Și

sa 
ne

să

nostru 
să știe

n-ar 
că este

antrenament pentru

nu se află in pro- 
cluburilor. Or, pe 

patinoar particular o oră 
o

de gheață 
prietatea 
un

— Nu ! Hocheiul este foar
te costisitor, nu prea aduce 
beneficii și nici măcar glo
rie. Motiv pentru care în 
campionatul național avem 
numai 9 echipe, majoritatea 
activînd în centrele montane. 
De pregătirea lor se ocupă 
3 antrenori canadieni. 2 ce
hoslovaci naturalizați 
Franța, restul francezi.

Convocarea echipei națio
nale, programul de pregătire, 
jocurile de verificare, se fac 
toate cu greutăți și sacrificii. 
Spre a putea viețui, hocheiul 
are nevoie de sprijin, de su
port material. Deocamdată el 
este foarte fragil.

în

Cu doi ani în urmă, singurii 
halterofili din lume cu perspec
tive de a asalta limita celor 600 
de kilograme erau Leonid Jabo
tinski și luri Vlasov. Primul ob
ținuse 590 kg, iar Vlasov, despre 
care se spunea atunci că-și va 
relua activitatea, deținea o per
formanță de 580 kg Dar luri a 
părăsit pentru totdeauna sportul 
barelor cu oțel, lăsînd misiunea 
de a totaliza, cele șase chintale 
compatriotului său Leonid. Au 
urmat campionatele mondiale de 
la Varșovia, unde se aștepta ca 
uriașul din Zaporoje să încerce 
asaltul definitiv al celor „600“. 
Accidentat la smuls șl retras din 
întrecere, Jabotinski a consti
tuit pentru pasionații marilor 
performanțe o deziluzie. S-a co
mentat că acest insucces va în
semna un semnal de retragere 
a colosului de la tentativa marii 
performanțe. Va fi chiar așa ? 
Performantele sale din acest an

Demobilizat de insuccese, in 
1964 el nu mai participă la nici 
un concurs, rezumîndu-se la an
trenamente.

După o muncă titanică, Alek
seev reapare în 1965, cînd reu
șește 410 kg, Iar în 1966, 470 kg 
pentru ca în 1967 să treacă de 
500 kg.. Din 1908 și 1969 rezultate
le sale cresc la 540 și respectiv 
530 kg, insuficiente însă, pentru 
a se afirma pe plan unional. 
Dar iată că, recent, Alekseev a 
totalizat excepționalul 595 kg !

Proaspătul recordman mon
dial este singurul halterofil din 
lume care ,,aruncă" de la piept, 
de mai multe ori, la antrena
mente, 200 kg I Și, se pane ci 
va fi tot primul 
va depăși limita 
pini acum — a 
grame.

din lume care
— Inaccesibilă 
celor 600 kilo-

★
Un alt mare campion este vest- 

germanul Rudolf Mang. La nu-

— Ce vă propuneți la 
campionatul mondial ?

Ducem o 
bază

Antoine
există doar 16 patinoare ar
tificiale și numai 5 acoperi
te. Este puțin, foarte puțin ! 
Din păcate, această brumă

grea 
materială, 

Faure. în

penurie
spune

Franța

echipă costă peste 
franci noi. Fabulos ! 
rele municipale sînt 
tine — 3—4 franci

200 de
Patinoa- 
mai ief- 
pe oră 

de persoană (aproape un do
lar !) și 0,50 franci pentru 
școlarii veniți în grup. Dar 
ele nu rezolvă problema.

— Formația noastră bene
ficiază de privilegiul lipsei 
de pretenții. Nu putem ajun
ge mai jos de grupa C. 
Aceasta, însă, nu ne împie
dică să rîvnim mai sus, spre 
a demonstra celor mul ți, ne
încrezători, că sîntem capa
bili de ceva. O echipă care 
nu are nimic de pierdut poa
te cîștiga uneori foarte mult! 
Poate că o va reuși la Ga
lați.

Valeriu CHIOSE

PROGRAMUL JOCURILOR IN GRUPELE D ȘI C ALE 
CAMPIONATULUI MONDIAL DE HOCHEI PE GHEATĂ

în urma modificărilor survenite 
grupelor B și C ale campionatului mondial de ho- 
phei pe gheață, programul celor două turnee este 
următorul :

GRUPA B BUCUREȘTI

GRUPA C GALAȚI

(13—22 februarie 1970)
Vineri 13 februarie : Danemarca—Italia

Austria—Franța 
Ungaria—Olanda

SitnbâU 14 februarie :

Duminică 15 februarie :
Luni 16 februarie

Marți 17 februarie :
Miercuri 18 februarie :

Joi 19 februarie j

Vineri 20 februarie :
Sîmbătă 21 februarie î

Duminică 22 februarie :

Franța—Olanda
Belgia—Italia
Austria—Danemarca
Belgia—Olanda
Franța—Italia 
Austria—Ungaria
Liber
Austria—Belgia
Olanda—Danemarca
Ungaria—Italia
Belgia—Danemarca
Franța—Ungaria 
Italia—Olanda
Liber
Austria—Olanda
Belgia—Ungaria
Franța - Danemarca
Franța—Belgia
Ungaria—Danemarca 
Austria—Italia

(Orele de începere a jocurilor din această gru
pă vor fi stabilite ulterior).

• Ieri, la patinoarul artifi
cial „23 August" se lucra la 
montarea ultimelor fîșii de 
tablă ondulată ale acoperișu
lui. Dacă totul va decurge nor
mal, această aefiune deosebit 
de importantă a proiectului ar 
urma să se încheie în cursul 
zilei de astăzi. Și în celelalte 
sectoare ale marii instalații 
sportive ritmul a fost accele
rat. O mantinelă nouă îm- 
preimuiește suprafața pe care 

fi gheața. Urmează doar 
se instaleze 
IMPEX, adus 
urmă de la

va 
so 
rul
in
află în stadiul 
nologice.

Ziarul nostru

porțile. Score- 
cu cîteva zile 
Budapesta, se 
probelor teh-

își va informa

(24 februarie
Marți 24 februarie :

martie 1970)
Japonia—S.U.A.
Bulgaria—Elveția 
R.F.G.—Iugoslavia 
Norvegia—România

Miercuri 25 februarie

Joi 26 februarie *

Vineri 27 februarie :

Sîmbătă 28 februarie

Duminică 1 martie :

Luni 2 martie :

Marți 3 martie :
Miercuri 4 martie ;

Joi 5 martie :

FESTIVITATEA DE

AGENDĂ
zilnic cititorii asupra lucrări
lor de la patinoar.

• La Comitetul de organi
zare continuă să sosească lo
turile echipelor participante la 
campionatul mondial 
chei.

de ho-

Tigliani 
Verocai,

ITALIA : Viale,
(portari), Kostner, 
Mair, Gallo. Constantini, Brug- 
noli (fundași), Moroder, Raban- 
ser, Uberbacher, Savaris, Ru- 
datis, Mastel, Holzner, Benve- 
nuti, De Toni (înaintași), No- 
gler (rezervă). Antrenorul e- 
chipei — Whittal Brian.

DANEMARCA : Hansen,
Moller (portari), Sorensen, Jen-

17.00
19.30
17.00
19.30
9.30 

12.00 
17.00 
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30

9.30
12.00
17.00
19.30

9.00
11.30
15.00
17.30

Japonia---- R.F.G.
S.U.A.—Bulgaria
Elveția—Norvegia 
Iugoslavia—România
Bulgaria—Norvegia 
Elveția—R.F.G. 
Iugoslavia—S.U.A. 
România—Japonia
Bulgaria—Japonia
S.U.A.—R.F.G.
Norvegia—Iugoslavia
Elveția—România
R.F.G.—Bulgaria 
Norvegia—Japonia 
Iugoslavia—Elveția 
România—S.U A.

Liber
România—R.F.G.
Japonia—El veția 
Bulgaria—Iugoslavia
Norvegia—S.U.A.
Iugoslavia—Japonia 
S.U.A.—Elveția 
R.F.G.—N orvegia 
România—Bulgaria

ÎNCHIDERE

sen. Koch, Andersson, Olsen. 
Kikkenborg (fundași), Kynde 
Lauritsen, Nielsen, Bugge, Ger
ber, Jensen J., Maltesen, Erik
sen. Nielsen (înaintași), Mork 
și Kristiansen (rezerve), antre
norii echipei — Keld Vester- 
gaard și Oile Stenar.

• Echipa de hochei a Iugo
slaviei, care se pregătește pen
tru participarea în grupa B a 
C. M. de la București, a sus
ținut, în deplasare, un meci 
de verificare, întîlnind forma
ția R. D. Germane. Gazdele au 
ciștigat cu scorul de 4—2 (2—0, 
1—1, 1—1). Punctele iugoslavi
lor au fost marcate de Rav- 
nik și Smolej.
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REVANȘA ÎN AL DOILEA MECI
(Urinare din pag. 1)

nic și în repriza a doua, iar 
apoi într-a treia asistăm la 
un alt joc a) echipei române, 
sigur, omogen, matur. Gre
șelile din ajun, făcute mai 

.ales 
aflau 
rică.
după

•în min. 22, 
în avantaj 
trei minute 
toria <

Oaspeții
nire (Partl egalează în min.

omogen,
ajun.

atunci cînd oaspeții se 
în inferioritate nume- 
nu se
ce I.

mai repetă și 
Szabo a egalat, 
iar Bașa a adus 
echipa noastră
mai tîrziu, vic- 

se putea întrevedea, 
i mai au o singură zvîc-

33), apoi totul se desfășoară 
în nota de 
românilor :
4— 3, min.
5— ;3, min. 
min. 60 — 
(atunci cînd oaspeții încer- 
cînd să forțeze egalarea au 
înlocuit portarul cu 
tor de cîmp).

Se poate spune că 
tat la o victorie de 
a echipei noastre, care îi de
monstrează buna pregătire și 
o recomandă pentru apropia
ta competiție mondială de la 
București.

superioritate a 
min. 37 — Huțan

41 Calamar —
56 —Marik 5—4,
G. Szabo 6—4

un jucă-

am asis- 
p vestigiu

ANTRENAMENTELE. 1
(Urmare din pag. 1)

SUB SEMNUL LUPTEI
Din păcate, concursul pre- 
L Ac de la Sapporo, proiec- 
l^'oțru 7—15 februarie, nu 

oaie avea loc, intriicit 
.J^E’ii nu au ajuns <u lu- 

^koisiei in stadiul final, 
'imp. 111'â. spotlit ii 
lost invitați - ,\-

i I’. I .i

. ' 'J ' BEx 
■ *’ 5'-S.

tie. Adăugind nădejdea că pis
ta de la Sinaia se va bucura 
de condiții atmosferice favora
bile, se poate spune că bobul 
românesc NU VA ȘOMA anul 
acesta.

Congresul F.I.B.T., care 
incepe aici vineri, va fi su
pus, probabil, tirului fede
rației elvețiene de specia
litate, care prezintă cîteva 
propuneri REVOLUȚIONA
RE. dintre care reținem, 
deocamdată, pe aceea a cla
sificării hoherilor în trei ca
tegorii : 2LITA (SINGURA 

■tMISÂ SA PARTICIPE 
J.O. și C.M.). Clasa I 

^■rticipantă

și

'• ■ h’-.i!: in
.'iii i a II-;. 

SgH^Kanț i lor).
lament oficial

a

exclusivă la 
continentale, 

americane, cu 
promovării pri-

(Urmare din pag. I)

MANGRUDOLF
arăta, desigur, valabilitatea 

sau nevalabllitatea acestei pre
zumții.

ALEKSANDR ALEKSEEV 
ȘI R. MANG

La începutul acestui an s-au 
înregistrat două performanțe ex
cepționale : ele aparțin lui Alek
sandr Alekseev (U.R.S.S.) și ti- 
nărulul Rudolf Mang (R.F. a 
Germaniei). Primul a fost pînă 
acum cîteva lună necunoscut în 
arena mondială, la campionatele 
lumii de anul trecut, de la Var
șovia, nefăcînd nici măcar par
te din lotul echipei U.R.S.S. I Și 
lată că performanța realizată la 
Veliki Luki a apărut ca uh me
teor, care a stupefiat pur și 
simplu lumea sportivă : 595 kg (.'), 
CU CINCI KILOGRAME MAI 
MULT DEC1T RECORDUL LU
MII AL LUI JABOTINSKI și la 
numai 5 kg de limita celor 6 
chintale !

Să facem cunoștință cu acest 
nou personaj :

Alekseev s-a născut la 7 ia
nuarie 1942 în satul Șușklno re
giunea Riazan, în apropierea 
Moscovei. Apoi, împreună cu 
părinții săi s-a mutat în nordul 
Uniunii Sovietice, la Arhanghelsk 
unde a terminat liceul înscriin- 
du-se la Institutul de mine din 
Șahtî (regiunea Rostov).

Tlnârul Alekseev, se dovedește 
încă de la 16 ani un excelent 
polisportiv : aruncă greutatea la 
16 m, obține clasificarea de ca
tegoria întîi la volei, dar debu
tează cu o cifră minoră la hal
tere : 245 kg. Nici în anii ur
mători (1962 și 1963) nu realizea
ză, la haltere, performanțe mal 
bune, deși era excelent dotat 
din punct de vedere fizic: 1,85 m 
înălțime, 100 kg greutate.

mal 20 de ani (neîmpliniți) el 
deține toate recordurile mondia
le de juniori : 570 kg (200, 160, 
210) ! Pentru vîrsta sa, perfor
manța este deosebită, ca șl evo-

cele mai
MANȚE

BUNE PERFOR- 
MONDIALE.
ALEKSEEVAleksandr

(U.R.S.S.) 595 kg
Leonid JABOTINSKI 

(U.R.S.S.) 590 kg
Robert BEDNARSKI (S.U.A.) 

581 kg
luri VLASOV (U.R.S.S.) 580
Josef DUBE (S.U.A.) 577,5 kg
George PICKET (S.U.A.) 

572,5 kg
Rudolf MANG (R.F.G.) 170

kg.

luțla rezultatelor sale din ulti
mii ani : 1967 : 480 kg ; 1968 : 525 
kg ; 1969 : 540 kg.

,,Mă antrenez de cinci ori pe 
zi și sînt . foarte hotârit să-mi 
îmbunătățesc performanțele14 — 
spunea Mang după < 
zat acest record. Sub 
lui Tommy Kono și 
rului Josef Schnell, 
un candidat serios la 
dial și cel olimpic.

Care dintre acești 
(cărora li se alătură 
nii Bednarski, Picket 
cu state mai vechi pe lista ma
rilor performeri) va ajunge pri
mul la mult rîvnita cifră de 600 
kg ?

Marile concursuri din acest an 
vor da, fără îndoială, răspunsul 
mult așteptat.

ce a reali- 
îndrumarea 
a antreno- 
Mang este 

, titlul mon-
pretendenți 
și america- 
și Dube —

Ion OCHSENFELD

U“ TIMIȘOARA A CIȘTIGAT DERBIUL
(Urmare din pag. 1)

grație unei pregătiri fizice irepro
șabile. în meciul cu Progresul, 
fetele din Odorhei au acționat 
calm, s-au detașat net fructificînd 
aproape la fiecare atac. Obosită, 
resemnată, formația Progresul a 
dat o replică palidă. Au înscris : 
Teglaș (7), Mikloș (6), Marcoș (3). 
Maghiari (2) pentru Voința 
Oțelea (5)> Butan (4). Bogan , . 
Harghel pentru Progresul. Au ar
bitrat foarte bine V. Reissner și 
O. Leikep (Sibiu).

r’ijlmentul brașov — C.S.M. 
SIBIU 6—6 (4—3). Meci anost cu 
faze confuze, presărat cu multe 
iregularități atît în atac cît și în 
apărare. Sibiencele au condus cu 
6—5 pînă în ultimul minut dar, 
epuizate, n-au putut păstra infi
mul avantaj pe care și-l creaseră 
în min. 39. Au marcat : Brezaie 
(3), Dragoș, Walter, Birthelmer 
pentru C.S.M.S. și Boyte (2). 
Drasser, Prundaru (2), Oancea 
pentru Rulmentul. Au arbitrat 
bine P. Tîrcu (București) și 
Radvani (Cluj).

Și
(4).

p.

un climat optim, cu minus 6 
grade 
și cu 
ce a 
două 
către
nui strașnic record ai pîrtlei : 
1:13,92 ! Lupta se anunță ex
trem de disputată.

în manșa a doua, cu 
Panțuru a stabilit al 
timp după Fortune 
Echipajul românesc

Celsius la termometru 
un soare strălucitor, ceea 

permis desfășurarea a 
coborîri și realizarea de 
italianul De Zordo a u-

1:14,33, 
doilea 

1:14,32.
_ _ ________ a acumu

lat, după două manșe, 2:29,40. 
figurină pe locul 6 al zilei, 
printre fruntașii incontestabili 
ai probei.

Adversarii cei mai redutabili 
începînd de sîmbătă dimineață 
vor fi : De Zordo cu 2:28,31, 
Stadler (Elveția) cu 2:28,33 
care, însă, rănit la sosire, pro
babil nu va mai putea concu
ra), Vicario (Italia) cu 2:29,18, 
Vicki (Elveția) cu 2:29,21, Ba
lun ne (Spania) cu 2:29.36, For
tune (S.U.A.) cu 2:29,61 și 
Zimmerer cu 2:29,88 (echi
pajul lui Floth. răsturnat în 
prima manșă, a renunțat ulte
rior la antrenament).

CU

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA 13—11 (5—9). Studen
tele au cîștigat in extremis un 
joc pasionant atît ca desfășurare 
cit și ca evoluție a scorului. Este 
meritul lor de a fi știut să abor
deze cu mal mult aplomb par
tea a doua a meciului în care 
datorită unui joc calm în apărare 
și eficace în atac, au refăcut 
handicapul de 4 goluri din prima 
repriză și șl-au asigurat conduce
rea. Păcat că unele greșeli de 
arbitraj au influențat în final 
jocul. Au înscris : Băicoianu (5), 
Tomanischka (4), Mohanu (2), 
Bunea (2) pentru I.E.F.S. și Franz 
(5), Zeriu (3), Gavrilov (2), 
Kașparl pentru Constructorul. Au 
arbitrat cu scăpări : M. G'rebenl- 
șan (Tg. Mureș) și G Lungu 
(Deva).

CONFECȚIA — RAPID 15—12 
(6—9). Renăscută din propria-1 
cenușă, echipa din Giulești a 
făcut o primă repriză de joc ex
celent. înscriind din acțiuni pur
tate în viteză, realizînd faze de o 
rară frumusețe, Rapidul părea că 
va realiza surpriza etapei și poate 
a campionatului. In a doua pane 
a jocului entuziasmul rapldistelor 
s-a stins însă șl echipa prof. V. 
Gogîltan a început să se desfă
șoare și să acționeze la reala sa 
valoare. Au înscris : Ilie (7), Ma- 
tache (3), Constandache (2), Papa, 
Dincă și Nedelcu pentru Confec
ția și Petrache (5), Ștefan (4), 
Țopîrlan (2), Gheorghe pentru 
Rapid. Satisfăcător arbitrajul cu
plului craiovean V. Cojocaru — I. 
Mihăllescu.

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 17—12 
Campioana țării a 
și simplu cu dinții 
meci — veritabilă 
a disperării — încercind 
reușind să-și consolideze po
ziția de lider. După o repri
za de joc de tatonare. de 
uzură, cele două combatan
te s-au lansat într-o aspră 
bătălie. Cu Șramko 
mă execrabilă, cu 
de rezervă (titulara 
navă) Universitatea 
rești n-a rezistat acestui duel 
dur. Timișorencele au meri
tul de a fi găsit resursele ne
cesare pentru a se relansa 
după ce au fost egalate (min.

39:11—11) și de a fi speculat 
la maximum deruta din echi
pa prof. C. Popescu. Au în
scris : Metzenrath (8), Hriv- 
niac (4), Neghină (3), Rigo, 
Secheli pentru „U“ Timișoa
ra, Arghir (6), Furcoi (2), 
Scorțescu (2), Rotaru, Dobîr- 
ceanu pentru „U“ București. 
Au arbitrat bine C. Căpățînă 
și T. Ene (Buzău).

întrecerile continuă azi, în 
sala Sporturilor, de la ora 15.

MECIUL DE BARAJ
CIOCALTEA - SZABO

Meciul de baraj pentru de
semnarea campionului de șah 
al țării, dintre Victor Ciocâltea 
și Iuliu Szabo, se reia sîmbătă 
in Capitală, la ora 16, in sala 
Institutului de petrol-gaze- 
geologie. După cum se știe, 
primele două partide au fost 
remize.

Ț. 23—25, București

(8-6). 
tras pur 
de acest 

dispută 
Și

în for- 
portarul 

este bol- 
Bucu-

Pentru a afla a- 
mănunte asupra re
prezentantului nos
tru în întrecerea 
individuală mas
culină a europe
nelor de patinaj 
artistic, am che
mat Ia telefon sta
dionul de gheață 
din Fussen (RFG), 
acolo unde Gheor- 
ghe Fazekas, tînă- 
rul nostru cam
pion, își încheie 
seria de antrena
mente, purtate eu 
mult sirg.

Ne-a răspuns, 
de la celălalt ca
păt al firului, vo
cea lui Erich Hof
fer, cunoscutul 
antrenor de pati
naj, care l-a avut 
in pregătire pe 
sportivul român.

„Elevul meu a arătat o rîv- 
nă deosebită, spunea reputatul 
pedagog in convorbirea avută. 
Zilnic el a lucrat pe gheață 
5—6 ore, consacrate atît figu
rilor obligatorii, cît și progra
mului de libere. în ce privește 
desenul pe gheață, n-a fost 
vorba decît de consolidarea 
tehnicii pe care el și-a însu
șit-o într-un grad înalt și pînă 
acum. Este un capitol în care 
tînărul patinator excelează, 
de-a dreptul. Am avut oarecare 
dificultăți, în schimb, în de
finitivarea exercițiului de fi
guri libere, unde una din cele 
cinci sărituri duble cuprinse 
în program, trebuie corectată. 
Este vorba de dificilul dublu- 
Axel, la care am lucrat în

GHEORGHE FAZEKAS
Foto i V. BAGEAC

mod deosebit. Am reușit pe 
deplin, sînt convins. Progra
mul de libere al lui Gheorghe 
Fazekas este acum bine pus 
la punct și sper că el va fi 
redat în plenitudinea lui chiar 
sub handicapul inerent unei 
întreceri atît de dificile 
de la Leningrad, unde 
prezenți patinatori cu 
stagii de serviciu în 
competiții ale gheții”.

Rîvna cu care se pregătește 
talentatul patinator român se 
poate vedea și din faptul că 
ultimul său antrenament este 
prevăzut 
rului cu 
grad, cu 
reșteană

ca cea 
vor fi 

vechi 
marile

chiar în preziua zbo- 
arionul spre Lenin- 

o scurtă escală bucu- 
doar. (RD. V.)

Rinduri despre Beatrice...

turor copiilor, chiar a celor 
„minune”.

Lunecarea ei în ritm de dans 
avea să se arate de asemenea 
mai matură, mai echilibrată 
dovedind fără putință de gre
șeală că dacă patinatoarea a 
cîștigat în precizie, ea nu a 
pierdut totuși nimic din gra
ție. Pentru cei care n-au avut 
prilejul s-o vadă de curînd, 
vom spune că Beatrice este

acum mai înaltă, mai viguroa
să, mai energică, ceea ce dă 
exercițiului ei — în secvențele 
de figuri libere — o trăsătură 
acrobatică, deplin sportivă. Li
berate de chingile figurile im
puse, picioarele patinatoarei 
prind aripi și dansul ei se în
firipă melodios și încîntător.

Măiestria și grația sînt ar
monios reunite în evoluția a- 
cestei patinatoare, care promi
te că performanțele, chiar cele 
autentice, nu mai sînt atît de 
departe.

TAIMANOV Șl ANDERSSON LIDERI LA WlJK AAN ZEE
In turneul masculin de șah 

de la Wijk Aan Zee (Olanda), 
după 13 runde, Taimanov 
(U.R.S.S.) conduce în grupa 
marilor maeștri cu M)1/, p, ur
mat de Hort (Cehoslovacia) cu 
SVî P, Kurajica (Iugoslavia) 
cu 81/, p etc. în grupa maeștri-

lor conduce suedezul Andersson 
cu 9‘A p, 
(Spania) - 
(Ungaria) 
cu cîte 8 ] 
mer, care 
a 13-a la 
cui șapte i

, urmat de Medina 
— 8Va p, Forintos 
șl Hartoch (Olanda) 
p etc. Românul Dri- 
a pierdut în runda 
Forintos, ocupă lo- 

cu 6 p.

FOTBAL MERIDIANE
PERU ÎNVINGĂTOARE la limita

Selecționata Perului, care se pregătește tn vederea campionatului 
mondial din Mexic, a susținut o nouă partidă de verificare in compania 
echipei Spartak Trnava (Cehoslovacia). Fotbaliștii peruvienl au obți
nut victoria cu scorul de 3—2 (2—0), prin punctele marcate de Cublllos 
(2) și Gallardo. Pentru echipa cehoslovacă a marcat Kuna.

galitate 2—2 (1—2) cu cunoscuta 
formație braziliană F.C. Santos. 
Au marcat : Novak (min. 23), Ro- 
ra (min. 57) și respectiv Rildo 
(min. 28) șl Coutinho (min. 36). 
Partida a fost urmărită de peste 
40 000 de spectatori.
TURNEUL FINAL

F.C. SANTOS, LA EGALITATE 
CU DINAMO ZAGREB

In cadrul turneului hexagonal 
de la Santiago de Chile, echipa 
Dinamo Zagreb a terminat

DI STEFANO
la e-
DESPRE
televizat, fostul internațional de fotbal D!In cadrul unui interviu _ .

Stefano a declarat că pe PRIMUL PLAN ÎN MEXIC VA CONTA CON
DIȚIA FIZICA A JUCĂTORILOR ȘI NU TACTICA. Celebrul jucător a 
adăugat că trofeul „Jules Rimet“ va fi cîștigat de echipa care va avea 
medici buni. El a specificat că în situația altitudinii medicul echipei 
va juca un rol primordial și că SUCCESELE VOR FI LEGATE DE 
FELUL CUM EL VA ȘTI SA STABILEASCĂ PROGRAMUI. DE ACLI
MATIZARE ȘI DE ALIMENTARE. Anul trecut, Di Stefano a activat 
ca antrenor Ia Boca Juniors (Argentina) și acum intenționează să-si 
continue cariera de pedagog în Spania, unde a jucat multi ani Tâ 
Real Madrid.

CAMPIONATE
ANGLIA. în campionatul englez 

s-au disputat alte meciuri. West 
Bromwich Albion a învins cu 
scorul de 3—1 pe Sunderland, iar 
Conventry City a cîștlgat în de
plasare cu 1—0 In fața formației 
Sheffield Wednesday. Peste 60 000 
de spectatori au urmărit la Man
chester partida dintre echipele 
Manchester United și Leeds Uni
ted. La capătul unui joc echili
brat, scorul a fost egal : 2—2. In 
urma acestui rezultat, pe primul 
loc tn clasament se află Leeds

United cu 45 p (din 30 de jocuri), 
urmată de Everton — 44 p (29).

OLANDA. In etapa a 18-a 
Feyjenoord a învins cu 2—0 
itormația Telstar. Alte rezul
tate : N.A.C. Breda — D.W.S. 
Amsterdam 2—0: Holland Sport 

— Go Ahead 2—2 ; Haarlem — 
Sparta Rotterdam 0—2: P.S.V.
Eindhoven — M.V.V. Maastricht 
2—4. Partida Ajax — G.V.A.V. a 
fost amînată. Tn clasament condu
ce Feyjenoord cu 32 p, urmată de 
Ajax Amsterdam 31 p, (un meci 
mal puțin) etc.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
• „Internaționalele4* de tenis pe 
teren acoperit ale Bavariel 
au luat sfîrșit la Miincben cu 
finala probei masculine de du
blu, în
(Franța), 
dispus de 
(R. F. a
(Austria) cu 6—3, 
6—3.

patinai 
Cortina 
olande- 
totalizat

Doria“ la 
încheiat, Ia 
cu victoria 

a 
la tetratlon 168,070 p. Au urmat 
în clasament norvegienii Stensen 
169,193 p și Tveter — 169,430 p. 
In ultima zi de întreceri, olan
dezul Schenk a cîștigat proba 
de 1 500 m în 2:03.5. urmat de 
norvegianul Thomassen — 2:04.2 
și de Bols — 2:06.0. Cursa de 
5 000 l-a revenit lui Bols — 7:14.7. 
secondat de Stensen

„Trofeul 
s-a 

i»
viteză 
d’AmpezzOj 
zului Jan Bols, care care perechea Barclay 

Hombergen (Belgia) a 
cuplul Gottschalk 

Germaniei), Pokorny 
3—6, 6—4, 4—6,

I

7:18.6.

• La Moscova, după două tururi, 
selecționata feminină de șah a 
U.R.S.S. conduce cu 7*/î—3’/2 p 
în întîlnirea cu cea a Iugoslaviei.

• In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Anglia, 
echipa de rugby a Republicii 
Sud-Africane a întrecut la Glou
cester o selecționată regională cu 
13—0 (0—0).

• Curtis Cokes (S.U.A.). fost 
campion mondial de box la ca
tegoria semimijlocie. a debutat 
cu succes în categoria mijlocie. 
învingîndu-1, la Fort Worth (Te
xas), pe mexicanul Roberto 
Pena prin k.o. în rundul 5.

LA ilVCHIDERE/B EDIȚIEI
LUI ASHE I SE REFUZĂ VIZA DE INTRARE SUD-AFRiCANĂ!

CAPETOWN 29 (Agerpres). — 
Guvernul Republicii Sud-Afri
cane a refuzat să acorde viza 
de intrare în țară a cunoscutu
lui *ienisman american de cu
loare Arthur Ashe, a anuntat 
F. W. Waring, ministrul sportu
rilor. în declarația sa, el s-a re
ferit la criticile formulate cu 
diverse prilejuri de către Ashe 
la adresa politicii ~ 
Sud-Africane. 
sportivului ___ , ..
Waring, a fost făcută, potrivit 
declarațiilor lui Ashe, în scopul 
„deschiderii unei breșe In siste-

Republicii 
.. Cererea de viză a 
american, a precizat

mul rasist existent în această 
țară”, și nu numai pentru a juca 
tenis. Ministrul sud-african a 
anunțat totuși că în ceea ce 
ce privește politica autorităților 
de la Capetown in legătură cu 
desfășurarea întîlnirilor sportive 
in cadrul „Cupei Davis”, guver
nul va permite intrarea in R.S.A. 
a jucătorului american, 
acesta va face parte 
echipă.

Președintele Federației sud- 
africane de tenis, Alf Chalmers, 
a declarat, la aflarea respinge
rii cererii iul Ashe, că este de-

dacă 
dintr-o

hotărire va organizațiilor 
in momentul 
să stabilim 

toate țările”.

cepționat. „Această 
prejudicia tuturor 
sportive din U.S.A., 
în care încercăm 
relații normale cu 
a spus el.

Observatorii din 
publicii Sud-Africane 
că refuzul de a acorda viza de 
intrare lui Arthur Ashe ar pu
tea duce la excluderea acestei 
țări din competiția „Cupei Da
vis" și, poate, chiar din Federa
ția internațională de tenis de 
cîmp.

capitala Re- apreciază

<0368


