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PRIMII OASPEȚI
Al

INTERNAȚIONALELOR 
DE TENIS DE MASĂ

Săptămîna vi
itoare, de joi, sa
la Floreasca ' va 
găzdui Internațio
nalele de tenis de 
masă ale Româ- 

’niei. Primii oas
peți care și-au a- 
nunțat sosirea'sînt 

■'jucătorii sovie-" 
tici, Ei se vor a- 
fla cu începere 
de luni în Capi
tală, venind pe 
calea aerului de 
la Moscova.

t
Clacă... clasică a 
boberilor, de la 

■care românii (în 
fotografie) nu fac 

excepție

Participare masivă la campionatul
republican de sală al juniorilor mari

Astăzi, de la orele 15, ta sala Complexului sportiv „23 Au
gust* încep întrecerile campionatului republican de sală al ju
niorilor mari.

Aflată 
ticipare, 
curenți. 
trate în
ber, concursul 
poate anticipa 
tismulul românesc. întrecerile continuă mii ne dimineață, ta 
aceeași sală, de la orele 9.30.

la a n-a ediție, întrecerea se bucură de o largă par- 
chemlnd la startul celor 12 probe
Avînd
prima

peste 200 de con- 
rezultatele Inregis- 
obținute In aer 11- 
pe baza căruia se

ca elemente de comparație 
ediție, precum și rezultatele 
constituie și un eficient test, 
nivelul către care se Îndreaptă speranțele atle-

Ieri dimineață,
în

redacția noastră Ciocâltea (stingă) și Szabo comentează...
Foto : • N. DRAGOȘ

Ciocâltea și Szabo au făcut un schimb de complimente
Cu 24 de ore înainte de 

a-și relua pasionanta 
luptă pentru titlul 

de campion al țării, VIC
TOR cioc alte a și, iu- 
LIU SZABO, egali în tur
neul final, ne-au făcut o 
vizită la redacție, s-au a- 
șezat tacticos în fața unei 
table de șah și au început 
să comenteze cele două 
partide de la Satu Mare, 
încheiate — după cum se 
știe — remize.

„în ambele, Gyula a ju

cat excedent, spune Ciocâl
tea. Prima, o siciliană în 
care am avut albele, s-a 
caracterizat printr-o ino
vație teoretică interesantă, 
aplicată de adversarul 
meu și care dă negrului e- 
galitate deplină".

Intervine Szabo:
„Noutatea aparține prie

tenului și secundantului 
meu, Șerban Neamțu. El a 
încercat-o în campionat, 
împotriva lui Traian Stan- 
ciu dar nu a găsit apoi

continuările cele mai bune, 
și a pierdut. Apoi, împre
ună, am pus la punct sis
temul".

Un amănunt interesant: 
Stanciu este secundantul 
lui Ciocâltea. Așa că, în 
prima partidă a meciului 
de la Satu Mare s-a dat de 
fapt o luptă practică între 
competitori și una teoreti
că între sfătuitorii celor doi 
maeștri.

Ciocâltea are cuvinte e- 
logioase la adresa adver
sarului său :

„Szabo a progresat con
siderabil. Pînă nu de mult 
el era cunoscut ca un ju
cător de hazard care risca, 
intra, cu orice preț, în com
plicații. indiferent dacă. îi 
erau favorabile sau nu. îl 
regăsesc acum mult schim
bat în bine. Fără să re
nunțe la trăsăturile tactice

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. o 2-a)

Trimisul nostru special. Victor BĂNCIULESCU, transmite :

PANȚURU,
cu număr de start avantajos,

printre favorifi
SAINT MORITZ, 30 (prin tele- 

ton). _ peste 120 de ziariști din 
.12 țări șînt angrenați aici tn ceea 
;ce ar putea părea un sejur tu- 
Sristie, dar care este, de fapt, o 
^asiduă urmărire a noutăților le- 
kgate în primul rtnd de soarta 
(campionatului mondial de bob de 
14. Palmaresele slnt mai puțin 
[Importante atîta vreme cit antre
namentele oficiale lasă să se în 
jtrevadă noi ierarhii, cu tineri 
candidați, nu de mult aproape 

mecunoscuți, outsîderi surprinză- 
■tori, cum este automobilistul spa
niol din Malaga, Eugenio Batu- 
rone, sau cu veterani care nu 
încetează să-șl încerce șansele, ca 
americanul Fred Fortune (49 de 
ani, antreprenor de construcții 

. din Lake Placid). Din această 
F pricină, în zilele de antrenament 

spărturile pistei sînt aproape 
fel de populate ca în zilele 
concurs.

Pe garajistul Jean Vlckl 
Zilrich l-am lntllnit la , 
Veglia" („Casa Veche" în 
romanșă a localnicilor) cu prile
jul tragerii la sorți a ordinii de 
concurs. Era încintat că intra 
printre echipajele care vor efec
tua coborîri-pilot, tot așa cum 
Panțuru se bucura că nu le va 
face, pentru a nu risipi zestrea 
de energie nervoasă necesară In 
momentele culminante ale compe
tiției. Boberul elvețian era insă 
Intens preocupat de prînzul său 
de duminică, pe care vrea să 
știe dacă-1 va lua in familie cu 
medalia de aur pe tricou sau nu. 
Jean Vicki are motive speciale să 
gândească așa, el fiind ghinionis
tul învins de anul trecut de la 
Lake Placid, unde a condus de
tașat trei manșe, suportînd apoi

o răsturnare tn ultima ți, lăslnd 
titlul Iul zimmerer. Vlckl apre
ciază realist șansele concurențllor 
printre care ii consideră de mina 
tnttl pe italieni, pe deținătorul 
titlului și pe Xon Panțuru, la care 
admiră regularitatea curselor șl 
virtuozitatea pilotajului.

In Împrejurări mai calme, la

(Continuare tn pag. a 4-a)

la 
de

din
Chesa 
limba

SELECȚIONATA MASCULINĂ 
DE HANDBAL A POLONIEI 

EVOLUEAZĂ LA BUCUREȘTI 
Șl SIBIU

După participarea la tur
neul de la Mielec, jucătorii 
din reprezentativa de handbal 
® țării își vor continua pre
gătirile la București. Ultima 
lor verificare înaintea cam
pionatului mondial va avea 
loc în compania selecționatei 
Poloniei. Cu acest prilej se 
vor disputa două partide Ro
mânia—Polonia, prima la 13 
februarie la București, iar cea 
de a doua la 15 februarie la 
Sibiu.

MASA ROTUNDA CU TEMA:

„Probleme actuale ale activității 
de educație fizică și sport a maselor"

în organizarea Asociației 
Presei Sportive a avut loc 
Ieri, la sediul Uniunii Ziariș
tilor, o masă rotundă cu te
ma : „Probleme actuale ale 
activității de educație fizică 
și sport a maselor". Ca invi
tați la această interesantă 
manifestare au participat to
varășii Traian Pop, adjunct 
al ministrului învățămîntu- 
lui, Mircea Angelescu, se

cretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, Nicolae Gavriles- 
cu, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Marius Bîrje-

ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL

Rapidul-în revenire de formă- 
la un pas de a ține in șah 

Universitatea Timișoara!
CLUJ, 30 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Partidele 
din al doilea turneu de sală 
al campionatului național de 
handbal feminin au continuat 
vineri după-amiază în Sala 
sporturilor din Cluj, în at
mosfera interesului major pe 
care iubitorii sportului din a- 
cest oraș îl manifestă pentru 
jocul cu mingea mică. Au fost 
meciuri disputate cu ardoare, 
dîrzenia compensînd uneori 
lipsa handbalului pur, a ace
lui handbal care înseamnă 
valoare, premisă certă pentru 
ascensiunea echipei naționale.

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA—RAPID BUCUREȘTI 
14—13 (8—6). Dramatica con
fruntare dintre Universitatea 
și Rapid s-a încheiat cu vic
toria la limită, obținută în 
ultimele secunde de joc, a e- 
chipei campioane. Realizînd 
cea mai bună partidă a sa din 
actualul campionat, forma
ția din Giulești a ținut 49 de 
minute și 55 de secunde în 
șah pe lideră și numai o eroa
re copilărească în atac, de 
care a profitat Neghină (a re
cuperat mingea, a sprintat pe

contraatac și a înscris) i-a ră
pit șansa de a obține un „e- 
gal“ de prestigiu. Universita
tea Timișoara a fost condusă 
cu 5—3 (min. 8) și a menținut 
apoi cu dificultate echilibrul 
pe tabela de marcaj. Vom 
menționa că în min. 42 la o 
lovitură liberă de la propriul 
semicerc Buzaș (portarul e- 
chipei Rapid) a șutat puternic 
cu boltă, mingea a traversat 
tot terenul și a poposit în 
poarta Universității. Nu pu
tem încheia comentariul re
feritor la acest joc fără a pre
ciza că Rapid merita, față 
de felul în care a evoluat, un 
rezultat de egalitate. Punctele 
au fost înscrise de : Secheli 
(4), Hrivniac (3), Onofraș (2), 
Metzenrath (2), Rigo, Bratie, 
Neghină pentru Universitatea 
Timișoara, respectiv de Țopîr- 
lan (5), Petrache (4), Buzaș, 
Gheorghe și Oancea (2). Au 
arbitrat bine M. Grebenișan 
(Tg. Mureș) și P- Radvani 
(Cluj).

Hristacha NAUM

ffonttnuar* fn pap. • l-e)

I
! Liz Taylor în ring 
;M

ga, vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, Elena 
Poparad, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor.

Ca reprezentanți ai unor 
instituții șl organizații ob
ștești «cu atribuții directe în 
domeniul educației fizice și 
sportului de masă, invitații 
i-au informat pe ziariștii pre- 
zenți — redactori ai publi
cațiilor sportive, ai ziarelor 
centrale și județene — asu
pra rezultatelor obținute în 
ultimii ani, ca și asupra preo
cupărilor actuale și de per
spectivă pe linia acestei ac
tivități de* majoră importan
ță socială.

în continuare, Invitații au 
dat răspunsuri detaliate la 
întrebările ce 11 s-au adresat 
de către participanții la a- 
ceastă binevenită și utilă 
masă rotundă.

ergem la teatru să-l admirăm 
pe Radu Beligan, frecventăm 
sălile de cinematograf ca să-i 
vedem pe Liz Taylor si Richard 
Burton, călcăm pragul revistei 
ca să ne răsfețe Stela Po

pescu, citim .Contemporanul" căutînd 
Iavid tableta lui Geo Bogza.

Numai Federația română de box 
stăruie în a crede că ceea ce ne va 

lalele pugilistice sînt me- 
____  _____ I—-Voința. Federația crede 
în eficacitatea campionatului 
(într-un i, 
putem refuza dreptul opțiunii, finind 
seama de competența membrilor ei. 
Dacă federația consideră că proble
mele boxului românesc să rezolvă cu 
întîlniri inter-echipe (inclusiv căznelile 
formale ale antrenorilor de a alcătui 
formații complete), este treaba ei și 
nu ne putem amesteca. Vom menționa 
doar in treacăt că, în această situație, 
antrenorul care are doi cocoși buni 
în sală, îl va lăsa de o parte pe unul 
dintre ei, ocupîndu-se prioritar de gă
sirea unui prezumtiv bun semimijlociu 
care-i lipsește în formație. Unii soco
tesc că această împrejurare reprezintă 
un avantaj (moare neștiut, părăsit, un 
cocoș bun, dar se naște un semi- 
mijlociu despre care nu știm nimic)...

în conjunctura actuală, boxul româ
nesc are nevoie, în jurul său, nu nu
mai de spectatori întîmplători, ci și 
(mai ales) de suporteri fervenți, îneîn- 
tați de evoluțiile pugilistice, gata să 
colinde orașul pentru a nu pierde o 
gală, susținători similari cu abonații 
unei gazete. Cum se. pot obține ase
menea prieteni ai boxului ? Firește, nu 
cu reuniuni anoste, de rutină, bune 
doar de completat planuri de activi
tate sau bilanțuri.

Am mai sugerat și cu alt prilej mo
dalitățile de a capta interesul spec
tatorilor de box. Revenim, cu credința 
că într-o zi punctul acesta de vedere 
va birui. Am mai vorbit de gale cu 
vedete, de gale cu capete de afiș. 
A venit vremea să ne gîndim la ase
menea reuniuni cu două-trei meciuri 
de mare atracție, pentru care să se 
bată lumea la casele de bilete. Să 
reînviem rivalitatea sportivă (în sensul 
cel mai etic) pentru a cunoaște cori
feul unei categorii nu numai o dată 
pe an, la finalele campionatului na
tional. Să reluăm bătălia ambițiilor 
sportive (în sensul cel mai moral) pe 
plan local, între elevul antrenorului X 
și elevul antrenorului Y. Să reconside
răm vechile dueluri de megieșie (de 
tipul Brăila—Galați sau Timișoara—Re
șița). în sfîrșit, să studiem, repede și 
eficient, posibilitatea organizării unor 
gale cu meciuri-vedetă internaționale, 
cu revanșe pasionante ale campiona
telor europene. Cine n-ar veni la ase
menea gale ? De ce- qlergăm sâ o ve
dem pe Liz Taylor ?

1. MITROFAN

I atrage spre gi 
ciurile Metalul-

I
I
I
I
I
I
I
I

zitatea campionatului pe echipe 
sport strict individual) și nu-i

73 de juniori judoka 

in finalele republicane
73 de tineri judoka (ju

niori mari și mici) abordea
ză astăzi finalele celei de-a 
doua ediții a campionatelor 
naționale individuale. Cei 
mai mulți judoka provin de 
la Vagonul Arad (8), Gea
muri Mediaș, Metalul Roman 
și Cauciucul Or. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (cite 7). întrecerile 
încep la ora 9,30 în sala Fior 
reasca.

MONEA Șl ALEXE
In danemarca
Boxerii Ion Monea și Ion 

Alexe au fost invitați de fede
rația de specialitate din Dane
marca să susțină cîteva partide 
în această țară. Cei doi spor
tivi vor fi însoțiți de antrenorul 
C. Dumitrescu, și vor pleca la 
Copenhaga în ziua de 5 fe
bruarie.

TABLETE

AL. MIRODAN

VIRGIL LUDU

în pag. a 2-a

Foto AUREL NEAGU

Luptă crlncenă pentru puc In apropierea porții excelentului Planickft, gata să intervină — așa cum a ffteut-o 
de zeci de ori in cele două meciuri de la Galați.

După turneul de la Galați și înaintea C. M. de la București

Echipa națională de hochei a României
I

Uraa... Constantin Dumltraș 
nu-șl poate reține bucuria la go
lul al 6-lea marcat in ultimele 
secunde ale meciului de joi.

ITALIA-BIS! Gol înscris tn poarta lui Olivieri, dar Squadra 
azzurra va cîștiga, cu 4—2, finala disputată 
(tn 1938, la Paris) cu reprezentativa Ungariei

se prezintă la un bun nivel de pregătire
Deși pe programul tur

neului Internațional de 
la Galați mal figurea

ză un meci, cel de astă-seară 
dintre selecționatele A și B 
ale Bucureștiului, totuși de 
pe acum pot fi formulate u- 
nele concluzii cu caracter 
general care vizează In mod 
direct comportarea hocheiș- 

tilor fruntași, a celor care vor 
aborda, nu peste multă- vre
me, dificilele dispute ale gru
pei B a campionatului mon
dial.

Dubla întllnlre București 
A — Motor Ceske Budejo- 
vice a evidențiat din plin ca
litățile, dar șl defectele echi
pei noastre, arătlnd limpede 
că, la ora actuală, tricolorii 
dețin un potențial ridicat de 
luptă, că tehnica lor indivi

duală m prezintă Intr-n» 
sensibil progres, că sub aspec
tul tacticii au fost încercate 
cu succes unele scheme noi, 
că — tn sflrșlt — echipa se 
prezintă mai omogenă tn an
samblul ei, că s-a maturizat.
în acestă privință ni s-au 
părut semnificative aprecie

rile pe care antrenorul VLA
DIMIR HAJSMAN (cu ani în 
urmă unul dintre cei mai re
dutabili hocheiștj cehoslovaci) 
le-a făcut la adresa sportivi
lor români: „De mai bine de 
jumătate de an formația pre
gătită de mine n-a mai gus
tat din cupa amară a înfrîn- 
gerii, dominind cu autoritate 
întrecerile divizei B și fiind 
actualmente cu mai bine de 
un pas în prima divizie Pe 
români nu-1 cunoșteam decît

din auzite. Au fost o plăcută 
surpriză pentru mine, pentru 
modul modern, bătăios în 

care au abordat partidele. 
Ml-a plăcut ritmul lor de joc. 
atacurile cursive purtate în 
viteză, felul in care au repli
cat elevilor mei. Personal am 
crezut că Ia Galați nu vom 
avea probleme, că vom cîș
tiga lejer ambele meciuri. 
Dar, precum s-a văzut, n-a 
fost așa. Am cîștigat, ce e 
drept prima întîlnire dar tot 
atît de bine puteam s-o și 
pierdem și am fost întreruți, 
mai ales prin luciditate, în 
partea a doua a partidei de

Romeo VILARA

(Continuare tn pag. a 4-a)
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Pc pirtll, în plin sezon

LITERATURA SPORTIVA
îmi amintesc cu nostal

gie de primele noastre in- 
tilniri, dintre sportivi și 
scriitori, intr-un cantona
ment preolimpic clujean.

Atunci, după citeva zile 
de prietenești discuții, u- 
nul dintre 
mărturisit 
sa că ne-a 
trenamente 
tmpărtășlndu-ne convinge
rea că literatura sportivă 
cu adevărat tot noi spor
tivii va trebui s-o scriem.

De atunci sînt destui ani 
și lucrurile s-au schimbat 
mult. Demostene Botez șl 
Eugen Barbu 
ne-au dăruit ro
mane sportive 
dedicate oinei și 
fotbalului. Al. Mi
rodan și Dan De- 
șliu, George Sbâr- 
cea, Al. Căprariu 
și Fănuș Neagu 
au asaltat inteli
gent și devotat 
cronica sportivă, așa 
dinioară Camil Petrescu, in 
revista „Fotbal". Lui Dan 
Deșliu, îi datorăm chiar 
un volum de însemnări 
sportive, „Luminile arenei", 
și biografia lui Voinescu.

O parte din sportivi — 
Gh.. Epuran, Victor Bin- 
ciulescu, Ion Coman, Ema
nuel Valeriu — au pus mi
na pe condei și, pășind tn 
biblioteci, au pătruns apoi 
în vitrinele librăriilor. Nea
gu Rădulescu, cu penița st 
creionul său inspirat, șl-a 
reluat vechile pasiuni. Fot
balistul brăilean D. Mânu 
scrie romanul „Meciul în
cepe din tribună".

Poezia sportivă a devenit 
și ea ispită pentru scri
itori șl foști sportivi. Pro
fesorul Vasile Dlaconescu 
și fostul rugbyst Tudor 
George îi făuresc punți de 
aur.

Pe
s-au 
două 
teraturil sportive.

Și iată-ne la începutul 
anului de grație 1970, în- 
tr-o nesperată șl rodnică 
simbioză.

Scriitorii au invadat sta
dioanele și presa sportivă 
(dovadă pagina de selec
tivul din paginile magazin 
ale ziarului „Sportul"), iar 
sportivii, obișnulți cu re
vanșele, pătrund lent și 
ei, dar ferm, în lumea scri
sului. Cărțile lui I. CM-

scriitori ne-a 
tincer bucuria 
urmărit la an- 

concursuri,

A

rilă nu sînt numai sportive, 
ci și literare.

In „Secolul 20" rezer
vat sportului și literaturii 
(numărul din septembrie 
1967), într-o companie lite
rară copleșitoare, au a- 
părut și Lia Manoliu, Vic
tor Binciulescu.

Iar în recent 
Almanah literar 
afara materialelor 
terare semnate de 'scriito
rii noștri cei mai reprezen
tativi, iată îi puteți citi și 
pe V. Firoiu, V. Bănciules- 
cu, R. Balaban.

Să '

apărutul 
1970, In 
pur 11-

ARTA
ca o-

icurt, cam acestea 
întîmplat în ultimele 
decenii tn arena U-

mai numim foarte 
interesantul și 
îndrăznețul nu
măr al Secolului 
20 dedicat în în
tregime automo
bilismului și care 
ne-a reamintit e- 
seul publicat 
cîndva în revista 
„Azi", de Petru 
Comarnescu 7

Vedem curînd, strînse tn 
volum, „Duminicile unui 
nesportiv" ale lui George 
Sbărcea și „Cronicile" lui 
Al. Mirodan.

Se pare că scepticii nu 
mai au temeiuri de îngri
jorare. Ironicii vor zimbi 
mai puțin. Cei cu prejude
căți le vor arunca 
încet, peste bord.

Și de ce nu ar 
Homer n-a fost 
peile sale primul 
sportiv al lumii 7 
nu a scris ode olimpice 
cum nici un poet contem
poran nu a scris încă 7

Vedeți un istoric de va
loarea lui Xenofon scriind 
un tratat despre călătorie 7 
Nu avem prea din plin 
exemplele fără număr ale 
maeștrilor literaturii uni
versale Shaw, Montherlant, 
London, Giraudoux, He
mingway 7

Anul 1970 ne-a adus, așa
dar, surpriza și bucuria u- 
nui Almanah literar cu 
colaborări sportive și a u- 
nul Almanah sportiv cu co
laborări literare.

Cine știe, poate anul o- 
limpic 1972 ne va aduce 
încă mal mult: medalii de 
aur pentru performanțe 
sportive românești și pri
mele medalii pentru lite
ratura și arta românească 
inspirată de lumea plini 
de frumuseți și dramatism 
a sportului.

• în cadrul unui. concurs 
disputat la Passo di Costa- 
lungas (Italia), schiorii ro
mâni au obținut unele rezul
tate remarcabile. întreeîn- 
du-se alături de e serie de 
concurenți din R.F. a Ger
maniei, Austria și Italia, Ma
rin Focșeneanu s-a clasat pe 
locui 4 în cursa de slalom 
uriaș desfășurată în două 
manșe (în două zile, pe pîrtii 
diferite), tar Dinp Cezar pe 
locul 8. Cî.știgătorul probei: 
austriacul Heinz Stohl. In în
trecerea rezervată categoriei 
tineret, N. Dăscălescu a o- 
cupat locul 4, iar I. Țîrea lo
cul 6. Cîștigător: italianul 
Andreea Amplatz. în clasa
mentul pe echipe, primul loc 
a revenit selecționatei Aus
triei, urmată de cele ale Ro
mâniei și R.F. a Germaniei. 
Au participat 42 de seniori 
și 35 de schiori categoria ti
neret.

• Pe pîrtia Cozla, din Pia
tra Neamț, s-a desfășurat e- 
diția a Il-a a „Cupei ziaru
lui Ceahlăul". Au luat parte

Bucu- 
Vatra

96 de tineri schiori din 
rești, Brașov, Predeal, 
Dornei și Piatra Neamț, care 
s-au întrecut în două manșe 
de slalom special. Cîștâgătorîi 
băieți 8—10 ani: B. Mari
nescu (Brașov), 11—15 ani: 
VI. Olaru (Predeal), 16—18
ani: C. Ciobotaru (Predeal); 
fete 8—10 ani: Smaranda O- 
prescu 
Crăița 
16—18 
(Piatra 
feelor 
s-a mai decernat o cupă ce
lui mai tehnic concurent: 
Flonea Degeratu (Predeal).

• La Sibiu, în cunoscuta 
stațiune Păltiniș, pe pîrtia de 
la Oncești, au avut loc tra
diționalul concurs „Cupa me
talurgistului" și campionatul 
județean al copiilor. Cîștigă- 
torii probelor : slalom special 
seniori : E. Werner (Voința), 
senioare : Elfi Herbert (Voin
ța), juniori I: U. Krater (Vo
ința), junioare I: A. Crăciu- 
nescu (Metalurgistul), juniori 
II: L. Bischin (Metalurgistul),

(București), 11—15 ani: 
Marinescu (Brașov), 
ani: Doina Lașcu
Neamț). în afara tro- 
oferite câștigătorilor,

junioare II: Ingrid Swager 
(Metalurgistul), băieți I: G. 
Bresch (Mătasea roșie Cisnă- 
die), băieți II: A. Roșianu 
(Mătasea roșie),, fetițe: C. 
Bratel (Voința Sibiu); fond 
juniori I: I. Mohan (Șc. sp. 
Șoimii), juniori II: Gh. Să- 
deanu (Șc. sp. Șoimii). (GH. 
TOPÎRCEANU-coresp.).

• 66 de schiori au parti
cipat la un frumos concurs 
desfășurat la Colibița (jude
țul Bistrița-Năsăud). Printre 
cei mai buni s-au aflat la 
slalom special George Mooo- 
dean (juniori), Delia Po- 
binschi (junioare), Rosemarie 
Jauering (fetițe), iar la fond 
Silvian Crăciun (I. TOMEA- 
coresp.).

^ÎN PERSPECTIVĂ:

iConcurs intre
instructorii

încet,

aja 7 
epo-

fi 
in 
cronicar 

Pindar

STARTURI GHIȘIIt, STARTURI RATATE

La Sinaia, boberii s-au antrenai 
și sînt gata pentru primele starturi

de schi
din România

In ciuda timpului foarte 
capricios, 
multe 
lucrat 
pîrtia 
putut 
me antrenamentele numero
șilor sportivi aflați aici. Este 
drept, coborîrile s-au putut 
desfășura doar pe șase vira
je, dar în zilele următoare 
se speră ca pîrtia să fie 
amenajată pînă la virajul 9, 
urmînd ca boberii să poată 
efectua antrenamente și să-și 
dispute întîietatea în con
cursuri pe o distanță de circa 
1200 m.

Pînă acum, la pregătiri au 
luat parte membrii lotului 
național de tineret, coordo
nat de maestrul sportului 
Tita Rădulescu. Echipajele 
Stavarache—Juncu, Șandru— 
Gurgui și Bogdan—Mîinea au 
parcurs chiar și cîte șase 
manșe pe zi. în paralel, și-au 
desfășurat antrenamentele și 
boberii cluburilor și asocia
țiilor sportive din Sinaia și 
București. Astfel, am remar
cat prezența echipajelor re
prezentante ale Clubului 
sportiv orășenesc Sinaia 
(Bogdan—Panaitescu, Stoian 
—Mîinea, V. Bunea—Patru, 
Petre — I. Bunea, Neacșu— 
George, Georgescu—David), 
A.S. Armata București (San
du—Pușcaș, Cerniu—Lospă), 
Voința Sinaia (Vulpe—Efti- 
mie, Bilă—Sereș), Voința 
București (Stavarache—Cojo
caru, Căpitanu—Gurgui), Bu- 
cegi Sinaia (Benghiu—Pătraș-

care a provocat 
greutăți celor ce au 
Ia amenajarea ei, 

de bob din Sinaia a 
găzdui în ultima vre-

cu, Burbea—Turea, Oancea— 
Gavrilă, Priculescu—Tătuță), 
în ultimele zile și-au făcut 
apariția pe pistă și echipajele 
conduse de „veteranul" Dra- 
gomir I (pilot Moiceanu) și 
fiul acestuia, Dragomir II 
(pilot Cofaru).Mai sînt aștep
tate să sosească echipajele 
C.F.R. Brașov (pilot Beldiga) 
și Metalul Roman (pilot Maf
iei). De remarcat fapul îm
bucurător că majoritatea echi
pelor sînt alcătuite din ele
mente tinere, din rîndul că
rora se speră ridicarea viito
rilor performeri internațio
nali.

Dacă pîrtia va fi terminată 
și starea timpului va per
mite, comisia de specialitate 
a județului Prahova va or
ganiza chiar duminică di
mineață un concurs.

MIHAI BOTA, coresp.

si Franța
gg Miercuri este așteptat 
jg să sosească în Capitală, 

venind de Ia Paris, cu un 
g; avion special, un grup de 
0 102 turiști francezi (86 
g| adulți șl 16 copii) care vor 
g: petrece o vacanță de o 
g= săptămină la Poiana Bra- 

șov. Din acest grup de 
:g excursioniști, organizat prin 
|---------------------------------
I

MODIFICĂRI DE ESENȚĂ ADUSE
REGULAMENTULUI DE SCRIMĂ

Primii
campioni

la seniori și juniori
“8 Specialistul sprinturilor 
descalificat • Noi recorduri n

C.E.D.R.I. (Centrul de edu
cație și dezvoltare a rela
țiilor internaționale), fac 
parte o serie de activiști 
ai mișcării sportive din 
Franța, precum și nume
roși monitori (instructori) 
de schi, toți aparținind 
Inspectoratului de educa- 

| ție fizică din Paris.
Ș Cu acest prilej, monl- 
jg torii francezi iși vor dis- 

pută tradiționalul concurs 
sj de casă, care se desfă- 
0 șoară in fiecare an în 
jg altă țară, și vor efectua 
ș un schimb de experiență 
Js cu instructorii Oficiului
g: Național de Turism. Du- 
jg Pă toate probabilitățile,
g; instructorii români 
gl participa și ei Ia con- 
gs cursul monitorilor fran- 
s- cezi.

vor

Lumea sportului cunoaș
te din cînd în cînd (ceea 
ce vrea să spună cam a- 
desea) opintiri, întîrzieri 
stupide și opriri totale, 
care par foarte ciudate în 
contrast cu rapiditatea și 
dinamismul ce caracteri
zează congenital universul 
sus-amintit. S-ar părea, în 
cazurile la care ne re
ferim, că agregatul, alt
minteri foarte vioi în ra
port cu altele — al miș
cării sportive — înțepe
nește, rămînînd în pană 
sau, ca si utilizăm com
parații familiare, tn gro
pile de start.

Săptămînile trecute, de 
pildă, toată suflarea ho- 
cheistică a aflat cu ui
mire că patinoarul,, 23 Au
gust" care trebuie să găz
duiască cea mai mare 
competiție hivernală din 
cîte-au organizat vreodată 
Bucureștii, este departe 
(dar foarte departe) de a 
fi fost amenajat pentru 
mondiale, cu toate că ter
menul final se apropie 
vertiginos. De ce ? Nu 
se știa că, acuși, tn fe
bruarie, încep sau trebuie 
să înceapă campionatele 
mondiale de hochei 7 Se 
știa. Si nu de ieri, — pen
tru cil asemenea compe
tiție nu se convoacă peste 
noapte, prin telefon, ca 
o ședință fulger — ci de 
vreun an-doi. Sau poate 
nu se știa că hocheiul la 
acest nivel necesită un 
patinoar acoperit plus in
stalațiile de cuviință ? Ba 
se știau și astea, toate. 
Mai mult, planurile de 
rigoare se întocmiseră la 
vreme. Dar demarajul a 
fost greu, greu. Aprobă
rile au sosit tîrziu, tîrziu. 
Și constructorii au pornit 
în cursă cu un handicap 
de vreo șase luni. Acum 
ei aleargă gtfîind pe ulti
mele sute de metri, sco- 
țîndu-și sufletul și poate 
și trupul. Vor 
cursa, sigur, știm, 
minute înainte de 
rare toate vor fi 
punct. Dar cu ce preț 7 
Mă refer nu la moneda-

termina 
cu cinci 
inaugu- 
puse la

hîrtie, ci la moneda-nervi 
omenești. *) f

Acum vreo două tuni, 
trei sau cinci, „Sportul" 
s-a „ambalat" sufletește 
(viciu care ne traversea
ză din cînd în cînd) pro- 
punînd înființarea unui 
premiu anual al cărții 
sportive. Pentru că numi
ta carte sportivă și-a fă
cut apariția în cultură, 
înscriind probabil unul 
din fenomenele autentic 
noi ale scrisului contem
poran (dar despre aceasta 
cronicarii și universitățile 
vor lua cunoștință peste 
235 ani). Pentru că izbuc
nirea cărții sportive re
prezintă apariția scriitoru
lui de sport, categorie că
reia specialiștii — deran
jați tn habitudini — nu 
i-au găsit încă locul co
respunzător sub soarele 
esteticii. Și, pentru că a- 
semenea premii stîrnesc, 
invariabil, un plus de e- 
fervescență a ideilor. Dar, 
din păcate, G.N.E.F.S. sau 
nu știu cine, n-au găsit 
vreme, între două coktai- 
luri, să recepționeze ches
tiunea, care zace, de a- 
tunci, pe linia de start a 
inițiativelor. Care dema
rează greu, cancerigen de 
greu. Și care, de fapt, cam 
putrezește. ...Pe la anul 
nou, Belphegor a sucom
bat la rîndu-i acelui in
stinct al construcției care 
nu vrea să ne părăsească 
niciodată și a strigat să 
se înființeze, după înde
lung verificate experi
mente din alte locuri, un 
premiu pentru cel mai 
bun articol sportiv al a- 
nuluî. Unde-î ecoul stri
gătului ? Nu l-am auzit de 
fel. Chemarea șade tristă 
pe linia de plecare.

Precum altele, altele... 
Care, strînse la un loc, ar 
alcătui o mare 
a ideilor rămase

antologie 
In gropi.

aflat din*) Aseară am 
ziarul Capitalei că acopeA 
rirea patinoarului este 
încheiată. Dar, Un pati
noar nu înseamnă numai 
acoperiș...

Aflîndu-ne la începutul a- 
nului competițional, am con
siderat util să comentăm cele 
mai importante modificări de 
regulament, comunicate la 
sfirșitul lui 1969 de Federația 
Internațională de Scrimă. A- 
ceasta, deoarece o parte din 
eie n-au parvenit, încă, tutu
ror celor direct interesați 
în organizări de competiții și 
în prestări de arbitraje.

Cea mai importantă modi-' 
ficare este aceea în legătură 
cu dimensiunile terenului de 
luptă. Incepind de la 1 ianua
rie 1970 planșa va avea o 
lungime de 14 m pentru pro
bele de floretă și 18 m pen
tru probele de spadă și sa
bie, păstrînd în lățime ace
leași dimensiuni (1,80—2 m). 
Deci, la floretă o creștere, iar 
la celelalte arme o scădere 
a lungimii, fapt care impune 
măsuri corespunzătoare pentru 
o acomodare cit maj rapidă

Ciocâitea și Szabo
(Urmare din pag. I)

un 
joc

de-

ale stilului său, Gyula și-a 
pus la punct apărarea, deve
nind foarte de temut".

Si Iuliu Szabo răspunde cu 
un compliment:

„îmi pare foarte rău că la 
Tbilisi Victor n-a îndeplinit 
norma de mare maestru, 
titlu la care forța sa de 
îi dă dreptul".

Dar, ora schimbului de
licateți trece. De astăzi, de la 
ora 16, in sala I.P.GG., cei 
doi se vor afla în fata tablei 
ca adversari. lh caz că urmă
toarele două partide nu-i vor 
departaja, regulamentul 
vede să șe joace pînă 
una dintre părți obține 
toria.

La despărțire am urat 
cesul simpaticilor noștri 
peți.

pre
tind 
vic

suc- 
oas-

a trăgătorilor. Tot la acest 
capitol, trebuie reținut că li
nia de avertisment se va 
menține la 2 m distanță de li
nia de fund atit la floretă 
cit și la celelalte două probe, 
în rest, marcajele nu se 
schimbă. Trebuie, însă, de 
atras atenția celor ce prestea
ză arbitraje asupra a două 
detalii: trăgătorul o dată a- 
vertizat pentru 2 m nu va 
mai fi reavertizat, decît in 
situația în care a recuperat, 
în cursul luptei, terenul pînă 
la linia de gardă ; de ase
menea, trăgătorul care în 
cursul luptei a părăsit planșa 
lateral cu piciorul din spate 
va fi oprit și repus în gardă 
pe mijlocul planșei, de fie
care dată.

O altă prevedere importan
tă care se aplică de la 1 ia
nuarie a c. este aceea de a se 
organiza baraj pentru de
semnarea sportivilor clasați pe 
locurile 1, 2 și 3 în cazul în 
care ei se află la egalitate 
de victorii. Deci, nu numai 
pentru locul 1, așa cum era 
stabilit pină acum, ci pentru 
primele trei locuri. în schimb, 
se va trage un singur baraj, 
iar în situația în care egali-; 
tatea persistă se vor lua în 
considerație pentru alcătuirea 
clasamentului indicii realizați 
(în ordine) la victoriile și tu
șele realizate de-a lungul con
cursului, cu excepția primului 
tur eliminatoriu.

De asemenea, pentru cali
ficarea în faze superioare se 
vor lua în considerație indicii 
realizați, astfel > pentru cali
ficarea din primul în al doi
lea tur se iau indicii obținuți 
In prima grupă eliminatorie, 
de care mai tîrziu nu se mai 
ține seamă ; pentru tururile 
următoare, pînă la finală, se 
vor lua în considerare indi
cii obținuți, prin adiționare, 
în toate tururile desfășurate 
(cu excepția primului tpr 
eliminatoriu).

Precizez (pentru cei 
cunosc aceste detalii) 
dicii se obțin, pentru

nu 
in

ce 
că 
victo-

DACTILOGRAFA Șl STENOGRAFIA
se pot învăța prin grupe organizate de către Coopera
tiva „Deservirea" București, iu prețul de 5 Ici ora.

Lecțiile sînt susținute de specialiști cu înaltă califi
care profesională și îndelungată experiență, care folo
sesc metode moderne, rapide și eficace, cooperativa ga- 
rantind calitatea excepțională a predărilor.

Informații și înscrieri zilnic intre orele 10—17,30 in 
str. Filiti nr. 10, sectorul 4, telefon 13 5169.

împărțirea număru-rii, prin 
lui asalturilor trase la numă
rul victoriilor obținute, iar 
pentru tușe, prin împărțirea 
tușelor date la cele primite.

Aceste schimbări aduse sis
temului de calificare și de 
alcătuire a clasamentelor im
pun modificări structurale 
privind orientarea sportivilor 
în competiție. în primul rînd, 
ele vin să îngrădească, cu 
maximum de eficiență, posi
bilitățile de aranjament, care 
sînt — de altfel — în con
tradicție cu etica sportivă. în 
al doilea rind, obligă pe spor
tivi să tragă mult mai atent 
si susținut, sistemul neîngă- 
duindu-le să primească tușe 
sau să piardă cu ușurință, 
căci astfel ei își pot periclita 
calificarea sau rata obținerea 
unui loc mai bun în clasa
mentul final. Așa-zisul „tras 
economic" nu-și mai găsește 
loc decît eventual în primul 
tur, dar și acolo după obți
nerea unui număr minimal 
de victorii.

Deci : atenție, sportivi, cum 
vă orientați și vă dozați e-- 
fortul I Atenție, antrenori, 
cum realizați o pregătire fi
zică corespunzătoare și cum 
documentați elevii 1 Modifi
cările regulamentare reclamă 
o schimbare a concepției de 
evoluție în competiții.

Cornel GEORGESCU

de copii
TUȘNAD, 30 (prin 

de Ia trimisul nostru), 
temperatura coboară de Ia o zi 
la alta, făcînd din ce în ce 
mai bună de concurs pista de pe 
lacul Ciucaș, unde au loc campio.. 
natele naționale de patinaj vi
teză. Antrenorii, conducătorii 
de delegații, arbitrii și repre
zentanții organelor locale, in
tr-un efort colectiv, au lucrat 
în fiecare noapte la întreținefea 
pistei, curățind-o de zăpadă și 
pregătind-o pentru start.

Vineri, pe o vreme excelen
tă, au intrat în concurs senio
rii și juniorii mari. Primele 
probe, primele surprize. La 
500 m, specialistul probei, Vic
tor Sotirescu, a scurtat turnan
ta, tăind coama, și a fost des
calificat. Cel mai bun timp l-a 
realizat un vitezist pe care ni
meni nu l-a băgat în seamă pină 
în prezent : Viorel Ionescu 
(cronometrat cu 46,3). Juniorul 
Gheorghe Varga a cîștigat titlul 
pe aceeași distanță, cu același 
rezultat, iar duelul dintre ac
tuala campioană, Maria Tașnadi, 
și brașoveanca Crista Traher 
este, deocamdată, egal : 500 — 
Traher, 1 500 — Tașnadi. Iată 
rezultatele reuniunii de vineri : 
senioare, 500 m : 1. Crista Tra
her (Dini Bv.) 
Tașnadi (Din. Buc.) 
Anelise Ștefani 
1 500 m : 1.
2:47.8, 2.

telefon
— Aici,

(Urmare din pag. I)

"PROGRESUL-C.S.M. SIBIU 
15—9 (7—3). Intîlnirea a fost 
pentru formația bucureșteană 
un simplu galop de sănătate. 
Sibiencele nu au nivelul de 
pregătire tehnică necesar pri
mei divizii, astfel că ele nu 
pot pune probleme nici unei 
echipe care are cit de cit — 
periență, omogenitate, 
marcat Butan (5), Oțelea 
Constantinescu (2), Bogan 
Harghel, Bivolarii pentru Pro
gresul și Birthelmer (2), Wal
ter (2), Vintilă (2), Dragoș, Li- 
via Dînsul și Chiriță pentru 
C.S.M. Sibiu. Au arbitrat 
bine C. Căpățînă și T. Ene 
(Buzău).

ex- 
Au
(4),
(2),

Simonei Arghir l-a ferit pe 
prof. Constantin Popescu de 
un nou necaz. In prima parte 
a jocului Arghir a înscris toa
te cele 7 goluri ale formației 
sale, dovedindu-se o realiza
toare de clasă. In general se 
poate spune că a fost o par
tidă viu disputată, specifică 
de campionat. Au înscris : Ar
ghir (9), Leonte, Dobîrceanu, 
Schramko, Rotaru pentru U- 
niversitatea și Teglaș (4), Mi- 
cloș (3), Balint (2), Maghiari 
pentru Voința. Au arbitrat 
bine V. Cojocaru și I. Mihăi- 
lescu (Craiova).

ffCUPA DE IARNĂ" 
CU HANDICAP,
LA BASCHET

De sîmbătă, echipele bucu- 
reștene feminine divizionare 
A și B iau startul într-o in
teresantă competiție cu 
handicap, dotată cu „Cupa 
de iarnă’. lată parti
cipantele (în paranteze, 
handicapul acordat): Politeh
nica (—30 p), Constructorul 
(—10 p), Rapid (—30 p), Vo
ința, Arhitectura, Liceul nr. 
35, I.EF-S. II, Progresul 
(—10 p), Olimpia, I.E.F.S. I 
(—20 p). Programul prevede 
ca în etapa inaugurală, care 
se va disputa sîmbătă, să se 
desfășoare meciurile: sala
Constructorul, de la ora 17 : 
Voința—I.E.F.S. II, Construc
torul—Olimpia, Arhitectura— 
Liceul nr. 35 ; sala Progresul, 
de la ora 17,30: Politehnica 
—I.E.F.S- I, Progresul—Rapid.

O întrecere similară va 
începe pentru echipele mas
culine, săptămîna viitoare.

51,0,

jucătoarele sale au pus mult 
suflet. După o repriză egală 
(4—4), în care studentele au 
avut cinci bare, a urmat o 
pasionantă cursă de urmări
re. în min. 43, la 7—7, bene
ficiind de o lovitură de la 
7 m I.E.F.S. a ratat-o, prin 
Guță, spre regretul tuturor 
coechipierelor. Intr-o atmos
feră de maximă tensiune se 
irosesc atacuri și goluri ca 
și făcute, se pierd de ambele 
părți situații excelente de cîș- 
-tig. Handbalistele prof. V. Go- 
giltan au însă șansa de a con
cretiza cu mai puțin de 2 mi
nute înainte de încheierea 
partidei. Este 8—7 și maturi
tatea tehnică a formației Con
fecția își spune cuvîntul. Au 
înscris Dincă (2), Constanda- 
che (2), II ie (2), Matache, Ne- 
delcu pentru Confecția și 
Băicoianu (4), Bunea, Mihoc, 
Tomanischka pentru I.E.F.S. 
Au arbitrat foarte bine V. Pe- 
lenghian și P. Cîrligeanu 
București).

CONFECȚIA—I.E.F.S. 8—7 
(4—4). Meci de mare luptă, e- 
puizant, în care ambelor echi
pe le-a surîs pe rind victoria, 

într-o astfel de încrîncena- 
este într-un fel firesc să 
comită greșeli. Confecția, 
un punctaj mai mic de e- 

rori, și-a asigurat victoria cu 
1:35 secunde înaintea fluie
rului final, pentru care toate

Și 
re 
se 
Cil

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA—RULMENTUL BRA
ȘOV 12—10 (7—7). Brașoven- 
cele au ratat o prețioasă vic
torie. intr-un meci in care au 
dominat și au condus multă 
vreme. în min. 13 scorul le 
era net favorabil (6—3), iar 
în repriza a II-a au avut de 
mai multe ori avantajul (8—7, 
9—8, 10—9 min. 37). In fina
lul partidei (ultimele 7 mi
nute) n-au rezistat însă pre
singului efectuat detimișoren- 
ce și au pierdut. Au înscris : 
Franz (6), Kașpari (3), Ne- 
metz, Pavel, Ciutac, pentru 
Constructorul și Drasser (3), 
Oancea (4), Naco, Prundaru, 
Serb pentru Rulmentul. Au 
arbitrat bine A. Barabaș (Re
șița) și P. Tîrcu (București).

2. Maria
52,7. 3.

Bv.) 57,4.(Din.
Maria Tașnadi 

_____ Crista Traher 2:50,1; 
3. Ileana Antal 3:02,0. Seniori, 
500 m : 1. Viorel Ionescu (Din. 
Buc.) 46.3, 2. loan Roșea (Agro
nomia Cluj) 46.5, 3. Carol Ko- 
miatsegi (Agron. Cluj) 46.6. 
Junioare I, 500 m : 1. Roxana 
Salade (CSM Cluj) 54,6, 2. Eca- 
terina Bernard (Mureșul Tg. 
Mureș) 56.5, 3. Eva Marooși 
(Av. M. Ciuc) 57,1. Juniori I, 
500 m : 1. Gheorghe Varga
(Agron. Cluj) 46,3, 2. Ludovic 
Koros (Mureșul Tg. Mureș) 
47,2, 3. Ludovic Sraidorfer
(CSM Cluj) 48,9. Juniori II. 
1 500 m : Ștefan Simon (CSM 
Cluj) 2:43.0; junioare II, 1000 
m : Eva Foct. (Mureșul Tg. Mu
reș) 2:06.4 ; juniori II, 3 000 m : 
Eugen Imecs (Agron. Cluj) 
5:44,5.

Doi 
Petre 
Sibiu) 
unor 
de copii. 500 m (13—14 ani) 
Victor Ciolacu 50,9 (v.r. 51,3) ; 
300 m (11—12 ani) Carmen Dra
goman 37,1 (v.r. 37,3). întrece
rile continuă.

Tr. IOANITESCU

m :

dintre elevii profesorului 
Tivadaru (Invățămintul 
au realizat, în cadrul 

tentative, noi recorduri

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI—VOINȚA ODORHEI 
13—10 (7—3). Fetele din Odor- 
hei continuă să polarizeze In
teresul spectatorilor clujeni, 
în meciul cu Universitatea 
București s-au „bătut" de la 
începutul pînă 
tul întîlnirii cu 
re care merită
plaudată. în min. 
s-au apropiat la un 
ferență (9—10) de adversare 
și numai forma excelentă a

UNDE MERGEM?
SIMBATA DUMINICA

■ FOTBAL : stadionul Di- 
mamo (terenul III), ora 12 : 
Dinamo București (tineret- 
rezerve) — Electronica Obor.

■ ÎNOT : bazinul Floreas- 
ca, de la ora 9.30 : concurs 
pentru juniori și seniori.

■ JUDO : sala Floreasca, 
de la ora 9,30 și 17,30 (dumi
nică de la ora 9,30): finalele 
campionatelor individuale (ju
niori).

B ȘAH : sala I.P.G.G., de 
la ora 16 (duminică de la 
aceeași oră) ; meciul de ba
raj Ciocâitea—Szabo pentru 
desemnarea campionului ță
rii.

■ ATLETISM : sala 
August", de la ora 15 
minică de'la ora 9,30) : 
pionului republican <lc 
(juniori mari),

„23
(du-

cam-
sală

Tele-hochei
UN MAKE EVENIMENT SMIV IA T.V

CAMPIONATUL

MONDIAL

la
o

sfîrși- 
dărui-

gol di-

TELEVI

ia BOX : sala clubului Gri- 
vița Roșie, de la ora 10, gală 
amicală de juniori.

9 : Rapid (tineret) 
Pașcani, ora 10,45 : 
Farul Constanța; 

Progresul (str. Dr.

K FOTBAL : stadionul Giu- 
lești, ora 
— C.F.R.
Rapid —
stadionul
Staicovici), ora 9,30 • Progre
sul II — Constructorul; ora 
11 : Progresul — Sportul stu
dențesc.

■ ATLETISM : sala Flo
reasca, de la ora 9 : concurs 
pentru copii.

vă oferă întreaga 
desfășurare a competitivi

• De la 13 la 23 februarie 1970, meciurile din 
grupa C, transmisie Je la Galați

• De la 24 februarie la 5 martie 1970, meciurile din 
grupa B, transmisie de la București

Televizorul „Venus", receptor multicanal cu diagonala 
ecranului de 47 cm, are două calități esențiale :

— valoarea sa tehnică, cu o mare stabilitate în func
ționare, imagine și sunet;

— linia sa estetică, modernă.
Prețul este de 3 400 lei. Se poale cumpăra și cu plata 

în 12—18 rate lunare, cu un aconto între 510—650 lei.
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Continuăm dezbaterea în cadrul anchetei noastre publicînd astăzi interesan
tele opinii ale altor specialiști: antrenorul federal N. Petrescu și antrenorul forma
ției Universitatea Craiova, Șt. Coidum.

N. PETRESCU, 

antrenor federal:

In schimb, formațiile na
ționale ale R.F.G., U.R.S.S., 
R.P.D. Coreene au obținut 
succese mai mari decît echi-

face ceva din situația dificilă 
fizică ți psihică a celor se
lecționați.

Este o șansă In plus față de

nim aceste lucruri, totuși fap
tele dovedesc că încă există 
imponderabile șl necunoscu
te. De obicei, anumițl antre
nori, în anumite perioade și 
conjuncturi, pot stăpîni ase
menea imponderabile i Gloria, 
de exemplu, a făcut din Ben

fica și din echipa Portugaliei 
o mare... glorie... dar nu cit 
ar fi dorit el și compatrioții 
lui...

Decalajul exprimă — după 
cum se vede — unele insu
ficiențe, dar și unele circum
stanțe.

ITALIA
Z'

BIS!

INSUFICIENȚE
Șl CIRCUMSTANȚE

Se poate constata că deca
lajul ale cărui cauze încer
căm să le explicăm există 
în mai toate țările, deși în 
unele perioade pot fi înregis
trate rezultate valoroase 
formațiilor de club. Iată 
teva exemple:

Spania a avut pe Real,

ale 
cî-

ca

re a cîștigat de cinci ori „Cu
pa campionilor europeni", dar 
și echipa sa reprezentativă a 
cucerit „Cupa Europei" lnter- 
țări.

Italia a avut succese mai 
mari pe linia cluburilor Inter 
și Milan, dar și ea cucerit 
titlul european interțări.

Ansjia, pînă în 1966, deși 
avea rauburi puternice, nu a 
cucerit titluri în competițiile 
europene. Abia după ce echi
pa țării a cucerit campiona
tul mondial, Manchester U- 
nited a devenit campioana Eu
ropei ințercluburi.

pcle de club din aceste țări.
Sînt și cazuri cînd și echipa 

națională și echipa de club 
obțin, rezultate bune : de pil
dă, cazul Portugaliei (o anu- 

' mită perioadă).
In mod normal, echipe

le naționale ar trebui să 
aibă o valoare mai mare, 
căci ele pot selecționa pe 
cei mai buni jucători, care, 
chiar dacă sînt puțini și 
împrăștiat! pe Ia echipe, 
sînt suficienți pentru a al
cătui un „tcam“ valoros.

Pe de altă parte, chemarea 
în lotul reprezentativ stîmește 
sentimente stimulative, care 
dinamizează jucătorii. în a- 
cest fel, chiar dacă forma a- 
cestora lasă de dorit, pre
zența în echipa națională re
stabilește condiția și forma. 
Giaici, renumita extremă iu
goslavă, spunea următoarele: 
„în echipa națională evoluea
ză cei mai buni dintre cei 
mai buni și fotbalistul selec
ționat are un plăcut senti
ment de bucurie".

Este greu însă de afirmat 
că in echipa națională toți 
jucătorii vor evolua la ma
ximum de formă, deoarece 
la unii se poate manifesta o- 
boseala din campionat.

în mod normal, selecțione
rul îl poate alege pe cei mai 
buni, dacă are un simț dez
voltat și informații exacte. De 
asemenea, el mai poate re-

posibilitățile cluburilor. Dar 
și cluburile au unele avan
taje care se pot transforma 
în succese. Coeziunea, de 
exemplu, sau tradiția unei bu
ne comportări în anumite 
competiții constituie atu-uri 
de preț ale cluburilor.

De regulă, deci, decalajul 
între echipa națională și for
mațiile, de club reprezintă o 
realitate, dar în anumite pe
rioade el este anihilat de atu- 
urile care se evidențiază la 
diferite cluburi. In acest fel, 
succesele înclină balanța în 
favoarea lor.

AM PUTEA SPUNE CA 
PERSONALITATEA ANTRE
NORILOR POATE FI DECI
SIVA ÎN ACEASTA PRIVIN
ȚA, cu corectivul pe care îl 
dă ambianța în cele 
ipostaze: club mu 
lă. Conjunctura este 
atît de importantă, 
dus Brazilia în 1958 
și în 1966 la eșec...
juncture era alta! Herrera 
a dus pe Inter la apogeul 
succeselor în 1965 și apoi la 
insuccese, dar conjunctura 
era cu totul alta! Cauzele 
decalajului sînt deci diferite 
și țin de calitatea antrenoru
lui și de condițiile valorice 
ale echipei.

Deși pretindem că stăpî-

ȘT. COIDUM,

antrenor

la Universitatea

Craiova:

DIFERENȚE PREA MARI
DE CONDIȚII Șl CALENDAR

COMPETIȚIONAL

două 
naționa- 
șl ea tot 
Feola a 

la triumf 
dar con-

La poalele Caraimanului

In vizită la Ripensia (sau Politehnica!?)
...O zl splendidă de lamă. Deși 

mercurul termometrului a coborît 
sub zero, razele soarelui dau stră
lucire stratului proaspăt de zăpadă 
așternut peste frumoasa stațiune 
Bușteni.

Urcăm spre Căminul alpin. Ci
neva de la birourile I.Ș.B.C.-ului, 
bine „documentat” în ale fotba
lului. ne-a Îndrumat spre fru
moasa cabană, asigurindu-ne că 
în jurul orei 13, ta sala de mese, 
îi vom întîlnl pe jucătorii Ripen
siei Timișoara. „Altfel vă va fl 
greu să dați de ei pentru că se 
antrenează prin pădure, luincl 
pieptiș pantele. Doar i-am vă
zut..."

A
Iată-ne de citeva minute la Că

minul alpin. Pe ușă îșl fac apari
ția tineri ta treninguri sau pal
toane ; fețe cunoscute de noi de 
pe vremea cind „Pott" era în di
vizia A. Alături de „veteranii" P. 

Surdan șl Petrovici, vedem 
și jucători mal tineri, pro- 

^^^p'ați mai recent in Iot. Iar de 
în divizia B, echipa a de-

venit... Ripensia (deși încă nu e 
lămurită noua titulatură !?), celor 
de la „Poli" 11 s-au alăturat Se- 
celeanu, Panici șl Calinin, trio-ul 
ceferiștilor mereu de nedespărțit.

Intîmplarea a făcut ca în ziua 
In care am vizitat echipa să so
sească la Bușteni șl noul ei an
trenor, Tonta Jurcă. Șl iată-ne In 
camera nr. 2 de la etajul Vilei 
Jepilor. Acolo, la o țigară și un 
pahar de nescafA In prezența 
prof. Tudor Bompa (de Ia 7 ia
nuarie „secund" la Ripensia) și a 
medicului Ernest Mesinger (pe 
care nici un vint nu l-a schimbat 
de 10 ani de la echipă), am vor
bit aproape trei ore despre pregă
tirile și perspectivele Ripensiei.

— Ce-ați făcut, tovarășe Toma 
Jurcă, de cind v-a(i despărțit de 
Vagonul, în iarna trecută ?

neret pină In octombrie ’89, cind 
am trecut la cel mari pentru a. 
suplini Indisponibilitatea Iul Du
mitrescu.

— și lată, a venit solicitarea Rl- 
pensiei.

M-am bucurat, desigur, 
să fac pasul m-am gin- 
cu toate că și la Tlml-

— Da. 
dar pină 
dit mult,________
șoara sint tot acasă. Deocamdată, 
am decis să iau echipa in primi
re pentru 6 luni; ptnă se va ter
mina campionatul. Apoi, vom ve
dea.

— Ce condiții v-au pus cel de 
la Ripensia ?

LOTO

— M-am întors la vechea mea 
echipă, la UT.A., care m-a primit 
cum poate numai această formație 
știe s-o facă. Am lucrat aici la ti-

PRONOSPORT
Pentru concursul Pronosport de 

mîine, duminică 1 februarie a.c., 
numai astăzi mai aveți posibilita
tea să vă depuneți buletinele. Vă 
recomandăm ca, înainte de a vă 
fixa pronosticurile, să consultați 
„Programul Loto-Pronosport“ de 
marți 27 ianuarie a.c. care cu
prinde amănunte asupra meciuri
lor și echipelor incluse in progra
mul de concurs.

o Pentru a veni în sprijinul 
partlcipanților, publicăm mai jos 
programul concursului Pronosport 
de duminică 8 februarie 1970 : I : 
Bologna — Verona; îl : Brescia — 
Internazionale ; III : Cagliari — 
Fiorentina; IV : Lanerossi — Bari; 
V : Milan — Palermo; VI : Roma 
— Napoli ; VII : Sampdoria -- 
Lazio; VIII : Torino — Juventus; 
IX ; Atalanta — Reggina; X : Ca
tania — Como ; XI : Foggia — 
Pisa; XII : Mantova — Monza ; 
XIII : Perugia — Piacenza.

premiile în bani și autoturisme, 
excursii etc.

In cursul lunii februarie. In fie
care vineri puteți participa la 
Loto avlnd posibilitatea să cîști- 
gați : autoturisme DACIA 1100, 
MOSKVICI 403, SKODA 1000 M.B., 
la alegerea participantului, 
excursii in URSS (circa 15 zile), 
excursii in CUBA cu avionul (cir
ca 14 zile), premii in numerar de 
valoare variabilă și premii fixe lo 
bani.

— Să încerc să îmbunătățesc lo
cul formației șl, dacă e posibil, să 
promovăm în divizia A chiar anul 
acesta. Dacă nu, Ia anul (n.n. — 
numai să nu uite de aceasta con
ducerea Ripensiei). Lotul e destul 
de bun. Trebuie, însă, restrîns de 
la 23 Ia 18 jucători. De fapt, o 
mare greșeală care s-a petrecut 
la această formație, după cum re
marcă și Jucătorii, a fost instabi
litatea pe posturi, schimbarea for
mulei de echipă de la o etapă la 
alta. Apoi, să îmbunătățim jocul 
apărării. Ceea ce vreau să remarc, 
și e și punctul de vedere al co
legului meu, prof. Bompa, e fap
tul că tntregul lot lucrează cu 
mal mult sîrg. (SURDAN : „Ne 
pregătim cum n-am făcut-o nici
odată"; CALININ : ' -------
nici nu pot 
nele zile au 
trenamente.

Am febră, 
să mă mișc"). In u- 
loc șl cite două an- 
E ceva.

★
trece vremea După

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 30 IANUARIE

EXTBAGEKEA
70 90 43 80 34 61 
mii : 694 869 lei.

EXTRAGEREA

I :
60.

32 46 
Fond

26 53 68 
de pre-

a Incepînd de vineri, 6 februa
rie, la toate tragerile Loto obiș
nuite se va aplica o nouă formulă 
tehnică care va da posibilitate 
partlcipanților să obțină, pe lingă

II-A : 19 25 6 
359 828 lei.

premiilor se va face ast- 
Capitală incepînd de sîrn- 
februarie 1970 pină la 16 
1970 inclusiv : In țară în
de aproximativ marți 10 

------ martie

A
4. Fond de premii :

Plata 
fel : in 
bătă 7 
martie 
cepînd _ ____
februarie 1970 pină la 16 
1970 inclusiv.

Ce repede ------- ----------
odihnă, după somn sau studiu — 
17 dintre jucători sînt studențl și 
se pregătesc pentru sesiunea de 
examene — Ripensia a ieșit din 
nou la pregătire, tatr-o parte, an
trenorul secund lucrează cu por
tarii Popa și Vidac, iar pe o că
rare de munte, în desișul brazilor, 
se pierde ultima siluetă din gru
pul lui Surdan, Dobîndă. Bodro- 
jan. Panici, Seceleanu, Petrovici. 
Beneficiind de condiții de pregă
tire dintre cele mai bune, Ripen
sia poate împlini o dorință de 
mult exprimată de timișoreni, 
promovarea ta plutonul primelor 
noastre echipe. Dar, vom vedea.

Constantin ALEXE

Da, într-adevăr, există un 
decalaj 1 Eu consider că e fi
resc să fie așa.

La întrebarea de ce există 
o asemenea situație, de loc 
plăcută, atît pentru cei care 
activează direct în fotbal, cit 
și pentru toți amatorii spor
tului cu balonul rotund, voi 
răspunde cît mai scurt. In 
primul rind, datorită condi
țiilor. Este evident că condi
țiile pe care le au cluburile 
nu se compară cu cele asi
gurate pentru pregătirea echi
pei naționale. Cred că nu este 
cazul să intru în amănunte. 
Desigur, nu-i rău ca selecțio
natei să-i fie create condiții 
optime, dar diferența mi se 
pane a fi prea mare...

O altă cauză, dintre cele 
mai importante, este diferența 
dintre programul internațio
nal al formației reprezentati
ve ți cel al echipelor de club. 
Cînd se întocmește calendarul 
internațional se începe cu e- 
chîpa națională (și nu e rău 
că ea se află pe primul plan), 
iar apoi, dacă mai există po
sibilități, sînt luate în seamă 
și unele echipe de club. în 
acest fel, jucătorii lotului au 
avut și au posibilitatea să se 
înfrunte cu diverși adversari, 
uneori deosebit de puternici și 
astfel să se rodeze în meciuri 
tari, să-și îmbogățească expe
riența internațiolnală. Această 
practică a dus la situația ac
tuală : „tricolorii" au acumu
lat experiență și-ți pot etala 
adevărata valoare în partide
le internaționale, iar ceilalți 
jucători, de la cluburile care 
rareori au disputat cite un 
joc internațional, dau un ran
dament foarte scăzut cind se 
intilnesc cu fotbaliști din alte 
țări.

Mai există o problemă. Ori
ce jucător, ajuns într-o echi
pă de divizia A, tinde să îm
braci tricoul naționalei. E 
normal să fie așa. Dar, ce se 
întîmplă mai departe cu ju
cătorul care a fost selecționat 
în echipa națională ? Nu ne-a 
fost greu să constatăm că în 
comportarea sa sportivă se 
produc schimbări. In echipa 
națională el evoluează con
stant la nivel maxim, adică 
dă totul, iar în formația sa de 
club are oscilații de formă. 
Deci, el se menajează în me
ciurile din campionat pentru 
ca astfel să poată fi în pleni
tudinea forțelor sale fizice la 
partidele pe care le susține 
lotul.

Desene de AL. CLENCIU

CUPON DE CONCURS
Numele ți prenumele :

Adresa

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

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

D

2. CE ECHIPA VA CIȘT1GA CAMPIONATUL MONDIAL ?

• Dintr-o regretabilă greșeală de corectură, la Cuponul de 
concurs apărut în nr. 799, de vineri 30 ianuarie, cea de a 
doua întrebare a apărut eronat. Participanții la concursul 
nostru sînt rugați să completeze cuponul respectiv răspunzînd 
la această întrebare care este, astfel, corect formulată :

2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?
Cuponul publicat în nr. 799 rămîne, deci, valabil, cu această 

corectură.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C-SERIA A Vl-a, EDIȚIA 1969-1970
ETAPA A XVI-A, 15 MARTIE 1970
Minerul Bala de Arieș-Mlnerul Teliuc 
Minaur Zlatna—Independența Sibiu 
A.S.A. Sibiu—Victoria Călan 
Minerul Ghelar—Știința Petroșani 
Tehnofrig Cluj—Metalul Afud
Ind. sîrmei C. Turzii—Soda O. Mureș 
Arieșul Turda—Arieșul Cîmpia T. 
Aurul Brad—Mureșul Deva

ETAPA A XVII-A, 22 MARTIE
Arieșul Cimpia Turzii—A.S.A. 
Mureșul—Arieșul Turda
Independența—Minerul Bala de Arieș 
Minerul Teliuc—Ind. sîrmei
Victoria—Minaur 
Știința—Aurul
Metalul—Minerul Ghelar
Soda—Tehnofrig

ETAPA A XVIII-A, 29 MARTIE
Minaur—Știința 
Victoria—Soda
A.S.A.—Arieșul Turda 
Minerul Ghelar—Aurul
Ind. sirmei — Independența 
Mureșul—Minerul Baia de Arieș 
Tehnofrig—Arieșul Cîmpia Turzii 
Metalul—Minerul Teliuc

ETAPA A XIX-A, 5 APhILIE
Independența—Mureșul
Aurul—A.S.A.
Știința—Ind. sirmei
Minerul Teliuc—Tehnofrig 
Minerul Bala de Arieș—Metalul
Soda—Minaur

Arieșul Turda—Victoria
Arieșul C. Turzii—Minerul Ghelar

ETAPA A XX-A, 12 APRILIE
Tehnofrig—Victoria
Metalul—Soda
Minaur—Mureșul
A.S.A.—Ind. 6îrmet
Arieșul Cimpia Turzii—Aurul
Știința—Independența
Minerul Ghelar—Minerul Teliuc
Minerul Baia de Arieș—Arieșul Turda

ETAPA A XXI-A, 19 APRILIE
Arieșul Turda—Soda
Minaur—Minerul Ghelar
Victoria—Metalul
Minerul Teliuc—Știința
Mureșul—A.S.A.
Aurul—Minerul Baia de Arieș
Independența—Arieșul Cimpia Turzii 
Ind. sîrmei—Tehnofrig

ETAPA A XXII-A, 26 APRILIE
Arieșul Cimpia Turzii—Ind. sirmei 
Minerul Teliuc—Victoria
Minerul Baia de Arieș—Min. Ghelar 
Metalul—Mureșul
Tehnofrig—Minaur
Știința— ArieșUl Turda
A.S.A.—Independența
Soda—Aurul

ETAPA A XXIII-A, 3 MAI
Minerul Ghelar—Independența 
Aurul—Ind. sîrmei
Arieșul Cimpia Turzii—Minaur

Arieșul Turda—Tehnofrig 
Victoria—Minerul Baia de Arieș 
A.S.A.—Minerul Teliuc
Metalul—Știința
Mureșul—Soda

ETAPA A XXIV-A, 10 MAI
Minaur—Aurul 
Minerul Ghelar—Victoria
Știința—Tehnofrig
I ndependența—Metalul
Ind. sîrmei—Mureșul
Soda—Arieșul Cîmpia Turzii
Minerul Baia de Arieș—A.S.A. 
Minerul Teliuc—Arieșul Turda

ETAPA A XXV-A, 17 MAI
Metalul—Ind. sîrmei
Soda—Știința
Minerul Baia de Arieș—Minaur
Arieșul Cîmpia Turzii—Min. Teliuc 
A.S.A.—Minerul Ghelar
Tehnofrig—Mureșul
Arieșul Turda—Independența 
Aurul—Victoria

ETAPA A XXVI-A. 24 MAI
T ehnofrig—A.S.A.
Victoria—Arieșul Cîmpia Turzii 
Minerul Teliuc—Aurul
Independența—Soda
Ind. sîrmei—Arieșul Turda 
Știința—Minerul Baia de Arieș 
Minaur—Metalul
Mureșul—Minerul Ghelar

ETAPA A XXVII-A, 31 MAI
Minerul Baia de Arieș—Soda' 
A.S.A.—Minaur

Victoria—Mureșul
Arieșul Cimpia Turzii—Știința 
Aurul—Tehnofrig
Arieșul Turda—Metalul 
Minerul Ghelar—Ind. sirmei . 
Minerul Teliuc—Independența

ETAPA A XXVIII-A, 7 IUNIE

Tehnofrig—Minerul Ghelar 
Știința—Victoria
Minaur—Arieșul Turda 
Independența—Aurul
Ind. sîrmei—Minerul Baia de Arieș 
Soda—Minerul Teliuc
Metalul—A.S.A.
Mureșul—Arieșul Cimpia Turzii

ETAPA A XXIX-A, 14 IUNIE
Mureșul—Minerul Teliuc 
Minaur — Ind. sîrmei
Tehnofrig—Minerul Baia de Arieș 
Minerul Ghelar—Soda
A.S.A.—Știința
Arieșul Cîmpia Turzii—Metalul 
Victoria—Independența
Aurul—Arieșul Turda

ETAPA A XXX-A, 21 IUNIE
Arieșul Turda—Minerul Ghelar 
Soda—A.S.A.
Ind. sîrmei—Victoria
Metalul—Aurul
Independența—Tehnofrig 
Știința—Mureșul
Minerul Baia de Arieș—Arieșul Cim
pia Turzii
Minerul Teliuc—Minaur

• Austria ■> nevoită să forfaiteze • Alte două 
absențe marcante: Uruguayul și Argentina • La 
Toulouse, ROMANIA este eliminată de Cuba! • Cind 
antrenorul Braziliei II păstrează pe Leonidas pentru... 
finală! ® Vittorio Pozzo realizează eventul...

inci mari reprezentative de fotbal de pe glob (Spania, 
Austria, Anglia, Argentina; Uruguay) nu au luat parte, 
din diverse motive, la cea de a treia ediție a sCupel 
Mondiale". După jocurile eliminatorii, la turneul final

din Franța (4—19 iunie 1938) au obținut drept de participare 
următoarele 15 echipe naționale : Italia, Germania; Suedia, Nor
vegia. Polonia, România, Elveția, Ungaria, Cehoslovacia; Belgia, 
Olanda, Brazilia, Cuba, Indlile Olandeze șl Franța. Austria, ca
lificată și ea, a fost nevoită să forfaiteze din cauza evenimen
telor politice.

Presa vremii a descris cu lux de amănunte sosirea echipe
lor. Brazilia a debarcat la Le Havre aureolată de prestigiu 
(cucerit in competițiile sud-americane); mister și poezie. In 
absența Uruguayului șl Argentinei, ea era port-drapelul fotba
lului sud-ameriean. Prezența Braziliei a făcut ca turneul să 
merite calificativul de „mondial", deoarece echipele Indiilor O- 
landeze și Cubei au adus in Franța, o dată cu ele, doar elemen
tul... necunoscut și pitoresc. Vedetele selecționatei braziliene au 
fost prezentate ca niște personaje legendare; fenomene ale fot
balului : despre apărătorul Domingos da Gula, înalt de 1,92 m,- 
se spunea că este un uriaș care ciștigă zeci de mii de dolari, 
anual, în timp ce Leonidas da Silvas era supranumit ■„diaman
tul negru", „cel mal bun centru înaintaș din toate Amerlcile". 

ocurile primului tur au debutat sîmbătă 4 iunie cu me
ciul dintre Germania și Elveția, echipa Țării Cantoanelor 
obținînd victoria la Scorul de 4—2.

A doua zi. la Strasbourg, la sfîrșitul timpului regulamen
tar, Polonia se arăta egala (4—4) Braziliei! Fotbaliștii șud-amerl- 
cani conduseseră după 45 de minute cu 3—1, dar la reluare un ve
ritabil potop s-a abătut asupra terenului și rapizii brazilieni nu 
s-au mai simțit în largul lor. Pentru a alerga mal ușor, cen
trul Înaintaș Leonidas s-a debarasat de ghetele sale, pe car* 
le-a aruncat „cu un gest larg și spectaculos"; dincolo de linia 
de tușă, ta direcția antrenorului său Adhămar Plmenta ! Arbi
trul suedez. Eckling l-a făcut pe Leonidas să înțeleagă că el

a Încălcat regulamentul șl că trebuie să se încalțe din nou. In 
acest timp, echipa poloneză, care după pauză a exercitat o 
dominare netă, a obținut egalarea. In prelungiri Insă, Leonidas, 
„diavolul brun”, și-a tras; literalmente, echipa după el, Înscri
ind două goluri, unul mal frumos decît celălalt. Scor final 5 
8—5, ta favoarea Braziliei.

enzație In optimi șl" pe alte terenuri t Ia Marsilia, Italia 
abia a reușit să întreacă ta prelungiri,- cu 2—1, modesta 
echipă a Norvegiei ; la Le Havre, Cehoslovacia a depășit 
Olanda după timpul regulamentar; in sfîrșit; la Tou

louse cubanezii au produs marea surpriză a optimilor, reușind 
meci egal (3—3) cu echipa României, în rîndurile căreia evoluau 
trei 'jucători, BUrger, Rafinschl și Covaci, care cu 8 ani în 
urmă participaseră și la prima ediție a „Cupei Mondiale", ta 
Uruguay. Surpriza se va transforma, trei zile mai tlrziu, In 
element de senzație cînd, la rejucare, cubanezii au obținut vic
toria, cu 2—1. In acest al doilea joc, desfășurat, de asemenea, 
la Toulouse, în ziua de 9 Iunie, scorul a fost deschis de Dobai 
(min. 35) și se părea că fotbaliștii români nu vor mal rata oca
zia calificării in sferturi. Numai că, din păcate, cubanezii nu-și 
spuseseră ultimul cuvtat și cu resurse nebănuite au furnizat o 
repriză secundă entuziasmantă. La 5 minute după reluare, echi
pa Cubei a obținut egalarea prin golul înscris de Socoro. N-au 
trecut nici 7 minute și cubanezii au profitat de momentele de 
uluială din tabăra noastră majorînd scorul la 2—1, prin punctul 
înscris de Fernandez.

Modificările operate ta echipă după prima partidă nu se 
soldaseră cu rezultatul dorit, absența cel mai mult resimțită 
fiind aceea a lui Bodola, înlocuit cu Prassler. Atacului nostru 
i-a lipsit, de asemenea, șl fragilul, dar impetuosul extrem 
dreapta Silviu Bindea. Dar iată componența echipei României 
In cele două partide : Ia scorul de 3—3: Pavlovici — Burger, 
Chlroiu, — Vintilă, Rășinaru, Rafinschl — Bindea, N. Covaci. 
Baratkl, Bodola, Dobai ; la 1—2 : Sadowschl — BUrger, Fele- 
can — Andrei Bărbulescu, Rășinaru, Raflnsehi, Bogdan, ' 
veanu, Baratki, Prassler, Dobai.

Echipa României părăsea scena turneului final al 
Mondiale" pentru a n-o mai reîntîlni decît după 31 de 
Cît de imbatabilă era echipa Cubei la ora aceea 

să aflăm trei zile mai tîrziu, cînd suedezii i-au 
o severă lecție, învingînd-o cu scorul de 8—0 !

Recordul de afluență în sferturi s-a Înregistrat la meciul 
Cehoslovacia —. Brazilia. Dar, vorba proverbului, la pomul lău
dat, să nu te duci cu sacul. Cele două echipe au făcut o tristă 
impresie celor 25 000 de spectatori aflați în tribunele noului sta
dion din Bordeaux. Arbitrul maghiar Herska a trebuit să eli
mine trei jucători, pe brazilienii Machado și Jose și pe ceho
slovacul Riha. Alțl doi jucători brazilieni, Leonidas și Peracio

Moldo-

„Cupei 
ani 1 
aveam 
aplicat

au fost răniți. De -la cehoslovaci, portarul Planicka și Înaintașul 
Nejedly au luat drumul clinicii. A fost un meci fără goluri, dar 
cu multe victime. Două zile mal tirziu, brazilienii și cehoslo
vacii s-au revanșat in fața publicului din Bordeaux, furnizînd 
un joc clar, corect, entuziasmant. Brazilienii, care au apelat la 
9 jucători proaspeți (Cehoslovacii numai la... 6), au obținut o 
dificilă victorie cu scorul de 2—1, dar s-au calificat într-una din 
semifinale, unde urmau să întîlnească Italia, echipa campioană 
a lumii.

...La ora partidei, stadionul Municipal din Marsilia era arhi
plin, iar alte 5 000 de persoane se mulțumeau „să trăiască" me
ciul din stradă. Brazilienii aveau publicul de partea lor (un 
public avid de fotbal-spectacol), dar antrenorul lor a comis 
marea eroare de a-1 ține pe tușă pe celebrul Leonidas, dacla- 
rînd că are nevoie de el în... partida finală. înlocuitorul lui 
Leonidas se numea Romeo. El a reușit să păcălească o dată 
apărarea italiană, dar aceasta n-a fost de loc suficient, întrucît 
Coiaussl și apoi Meazza, ultimul dintr-un penalty discutabil, 
au reușit să înscrie pentru Squadra azzurra. O palidă consola
re, pentru brazilieni, va fl victoria repurtată de ei (cu 4—2) 
asupra Suediei, fapt care le aduce locul 3 în clasament.

Duminică 19 Iunie... Italia și Ungaria au furnizat ultimul 
act al Întrecerii. Aproape 50 000 de spectatori au luat 
loc în tribunele 'stadionului Colombes (din Paris) pentru 
a asista la un meci mare intre două echipe mari, cu două 

maniere de joc diferite : de o parte — tehnica Îngrijită (dar 
aproape statică), stilul prea elaborat (deja depășit) al fotbaliș
tilor unguri, iar dc cealaltă parte — elanul, ritmul, simțul rea
list al azzurrilor. Ca prin farmec, aceștia au atins forma-vlrf 
ta ziua finalei. Meazza și Ferrari, cel doi interi de clasă. Bia- 
vati, Piola și Coiaussl, cel trei înaintași avansați, au organizat,

Împreună, atit de bine contraofensiva, incit adversarii, complet 
uluiți, i-au lăsat aproape fără supraveghere. Și asttei, Italia va 
reuși cea mai ușoară victorie din acest turneu, ciștigînd cu 
4—2, după ce la pauză condusese cu 3—1. In timp ce in vestia
rele de la Colombes, Sarosi, căpitanul echipei maghiare, Îșl 
plîngea pe o bancă speranțele pierdute, Vittorio Pozzo, antre- 
norul-selecționer, era purtat ta triumf de către jucătorii săi.

Indiscutabil, acest al doilea succes a fost obținut de o echi
pă mai puțin bogată ta vedete cum a fost aceea din 1931, In 
care figurau italo-argentlnienii Mont!, G'uaita și Orsi. Dar ti
nerețea echipei, elanul ei, simțul organizării și al realității au 
condus la un „11" de mare valoare.

Desene de MAT7Y
(Va urma)



mim Lideri neschimbați
UNIONAL PENTRU A TREIA OARA la Wijk Aan Zee

Ieri s-a terminat acoperirea
patinoarului „23 August"

Ieri, la ora prlnzului, s-a încheiat acoperirea patinoarului artificial „23 Au
gust". Această primă etapă a lucrărilor a necesitat eforturi deosebite din partea 
constructorilor, dar greul de-abia începe. Urmează, acum, instalarea ventilatoare
lor și a prizelor de aer, izolarea termică, finisarea cornișelor. Intr-o stare avan
sată se află vopsitul mantinelei (operațiune de Ioc simplă, în ciuda aparențelor). 
Timpiarii

UN NOUiN PERSPECTIVA :
STAGIU DE PREGĂTIRE ÎN 

CEHOSLOVACIA PENTRU 
ECHIPA NAȚIONALA

Intrucît la patinoarul „23 Au- 
»ust“ gheața va putea fi utilizată 
?el mai devreme în jurul datei de 
5 februarie, federația de hochei 
ii-a luat măsurile de precauție 
Dentru a asigura continuitate pre
gătirilor echipei naționale într-o 
îală. In acest sens se preconi
zează un stagiu în Cehoslovacia, 
litre 15 și 17 februarie, la Kladno.

Ar urma să facă deplasarea lo- 
:yl alcătuit din : Dumitraș, Stoi- 
sulescu, Crișan, Dumitru (portari), 
Varga, Ioniță, Făgăraș, P. Sgincâ, 
Fl. Sgîncă, Scheau, Tureanu (fun
dași), I. Szabo, Gh. Szabo, Biro, 
Florescu, Pană, Bașâ, Huțanu, Ca
lamar, L. Iordan, Gheorghiu, Ste
fanov, Fodorea (înaintași), Nova-

au început revizuirea și repararea gradenelor. 

cek și Tiron (antrenori), dr. Ignat 
(medicul lotului).

Selecționata are în program an
trenamente pe gheața unui pati
noar acoperit din localitate și cî- 
teva jocuri de verificare în com
pania unor formații de club din 
Cehoslovacia.

de semnalizare electrică pentru 
lupte și haltere, în sala Floreasca.

LOTUL AUSTRIAC

MOSCOVA, 30 (Agerpres). 
Marele maestru Tigran Pe
trosian a ciștigat pentru a 
treia oară titlul de campion 
de șah al U.R.S.S. El l-a în
vins cu 3'/z—IVî. în meci de 
baraj, pe Lev Polugaevski. 
Partida a 5-a s-a încheiat 
remiză Ia mutarea 38.

din

IMPEX RĂSPUNDE 
LA COMENZI

tehnicieni maghiari 
instalarea scorerulul 
a trecut cu succes 

probelor tehnologice.

Cei patru 
au terminat 
Impex, care 
examenul f______
Ieri, instalația a fost din nou veri
ficată, în prezența cunoscutului 
specialist din Iugoslavia, V. Jitnik, 
care s-a aflat în România ca in
vitat al federației noastre de ho
chei.

Specialiștii de la IMPEX urmea
ză să pună la punct și instalațiile

Federația austriacă a făcut cu
noscut Comitetului de organizare 
lotul pe care-1 va deplasa la tur
neul grupei C al C.M. de hochei 
de la Galați : Pregl, Schilcher 
(portari). Felfernlg, Hausner, Zne- 
nahlik, Starz. Jăger, Schager (fun
dași), dr. Halt, Puschning, Samo- 
ning, Schwltzer, Hâller, Zahradni- 
cek, Mortl, Stricker, Estl, Kirch- 
baumer (înaintași). Antrenorii e- 
chipel : Frantisek Tikal și Josef 
Koller.

Echipa austriacă va sosi la 
București pe data de 11 februarie 
șl-și va continua a doua-zi dru
mul spre Galați.

ASTAZI, LA GALATI, BUCU
REȘTI A — BUCUREȘTI B

După turneul de la Galați
Pe patinoarul artificial din Ga

lați va avea loc astăzi ultima tn- 
tîlnire a turneului programat In 
localitate. Ea opune echipa Bucu
rești A (de fapt reprezentativa 
țării) unei selecționate a cluburilor 
din Capitală.

mondial pe 500 m!
în prima 

internațional 
de pe patinoarul de mare alti
tudine „Medeo" de la Alma 
Ata, sovieticul Valeri Muratov 
(23 de ani) a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
500 m cu timpul de 38,73 (vechiul 
record — 38.87 — îi aparținea 
suedezului Haase Bjoers). Pe 
locul doi s-a clasat Anatoli Le- 
peșkin — 38.95, iar pe locul trei 
Vladimir Komarov — 39,48.
Proba de 5 000 m s-a încheiat 
cu victoria lui Stanislav Șe- 
lianin — 7:37,43, urmat de Va
leri Kliucinikov — 7:43,10 și 
de Valeri Ceaghin — 7:44,93.

zi 
de

a concursului 
patinaj viteză

în runda a 14-a a turneu
lui internațional de șah (gru
pa maeștrilor) de la Wijk 
Aan Zee, Dolfi Drimer a re
mizat ou spaniolul Medina. 
Același rezultat a fost con
semnat și în partidele Antu- 
tnao-Sokolov, Van Scheltin- 

ga-Clarke și Andersson-Doda. 
Honfi l-a învins pe Maeder. 
Pe primul loc în clasament 
se află Andersson (Suedia) 

cu 10 p, urmat de Medina 
(Spania) — 9 p, Honfi (Un
garia) — 8'/2 p etc, Drimer 
ocupă locul 8 cu â'A p. în 
turneul marilor maeștri con
tinuă să conducă Taimanov 
(U.R.S.S.) cu 11 p, secondat 
de Hort (Cehoslovacia) — 
10>/2 p, Kurajița, Ivkov (am
bii Iugoslavia) — 9 p etc.

(Urmare din pag. 1)

joi. Ml-au plăcut dintre ro
mâni nr. 4 (Varga), cei doi 
gemeni (Szabo) și portarii 
(Dumitraș și Crișan). Doresc 
echipei dv. mult succes la 
campionatul mondial și aș
tept prilejul revederii, poate 
din nou aici în acest frumos 
oraș, pe acest patinoar des
pre care mi s-a spus că va fi 
acoperit în viitorul apropiat".

Bineînțeles că antrenorul 
ION TIRON a privit cu ochi 
mai critici evoluția elevilor 
săi cărora le-ă descoperit, în 
joc, și unele greșeli, asupra 
cărora, împreună cu VITES- 
LAV NOVACEK, va pune 
accent în răgazul de timp 
care-i desparte de 24 februa
rie, data meciului echipei 
României cu Norvegia. „Deși 
în formația noastră există 
astăzi reprezentanți ai mai 

multor generații de hocheiști, 
apreciez că între ei s-a pro
dus acea sudură sufletească 
absolut necesară abordării 
unei competiții internaționale 
de anvergura, echilibrul și 
tăria grupei B a campionatu
lui mondial — 1970. Astăzi 
echipa noastră este o adevă
rată ECHIPA și vreau să 
cred că Ia C.M. ea va ști să-și 
pună în valoare calitățile în
sumate în atitea și atitea ore 
de antrenament în sală, pe 
uscat și pe gheață. Este edifi
cator și perfect elocvent ges
tul lui Dumitraș din a doua 
partidă cu Motor. Apreciind 
că nervozitatea de care se lă
sase cuprins ar fi putut dăuna 
jocului echipei el a venit sin
gur la bancă cerind să fie în
locuit cu 
poate că 
ceea ce-1 
vreau să
tat un demn înlocuitor al ti
tularului, apărind cu brio și. 
prin aceasta, dînd, pur și sim
plu, aripi echipei. Dacă în

Crișan. Altădată, 
n-ar fi făcut-o... In 
privește pe Crișan, 

subliniez, el s-a ară-

alte ocazii el a contribuit la 
înfrîngerea formației sale, 
joi — dimpotrivă — atît cit a 
jucat, a ajutat la succesul ei. 
Sînt mulțumit și de faptul că 
prima noastră linie de atac 
(frații Szabo și Calamar) a 
devenit cu mult mai agresivă 
decît în trecutul nu prea în
depărtat, că este pe caic să 
atingă o formă sportivă foarte 
bună. Aceiași lucru pot spune 
și despre Dezideriu Varga, în 
continuare stilpul apărării și 
chiar al înaintării, despre 
multi alți băieți. Urmează 
insă acum o perioadă grea, 
chiar foarte grea, cea a fini
sărilor. Sper să-l avem mai 
repede in mijlocul nostru și 
pe Pană, pentru a da mai 
multă consistență și liniei a 
doua".

Așadar, aprecieri elogioase 
pe care le dorim repetate și 
in seara zilei de 5 martie, 
după minutul 60 al meciului 
cu Bulgaria, cel care închide 
turneul celor opt participan
te la grupa B. Ne așteaptă 
întîlniri grele, unele, fără 
discuție, chiar mai grele de
cît acestea recente de la Ga
lați și hocheiștii români vor 
trebui să facă apel la tot ce 
au mai bun, poate chiar la 
ultimele rezerve de energie. 
Reprezentativele S.U.A., R.F. 
a Germaniei, Norvegiei, El
veției, Japoniei, Iugoslavei și 
Bulgariei sînt fiecare bine 
pregătite și animate de ace
eași dorință a promovării în 
rîndunile elitei hocheiului 
mondial. De aceea, toată gri
ja pentru fiecare partidă, 
pentru că ne este încă vie în 
amintire egalitatea de 4—4 
(după ce condusesem cu 4—0) 
cu formația Austriei, rezultat 
care a privat reprezentativa 
română de primul loc 
grupă la C.M. din 1967 de 
Viena. Așadar, pînă la 
februarie și, mai ales, de 
tunci și pînă la 5 
toată atenția I

TIKILN! ÎNVINGĂTOR LA
Proba masculină de slalom 

uriaș din cadrul concursului 
de la Madonna di Campiglio 
a fost cîștigată de schiorul 
italian Gustavo Thoeni în 
3:28,83. El a fost urmat de el
vețianul Giovanoli — 3:30,5 și 
francezul J. N. Augert — 
3:31,11. Dintre cei 140 de 
schiori prezenți la start au a- 
bandonat 80. în clasamentul 
individual al „Cupei Mondia
le" continuă să conducă Pa
trick Russel (Franța) — 140 p, 
urmat de Gustavo Thoeni — 
126 p, Karl Schranz (Austria) 
— 106 p, Dumeng Giovanoli 
(Elveția) — 101 p etc., iar în 
cel pe națiuni conduce Fran-

Froncoise Macchi pe locul I la

Garmisch Partenkirchen
Proba feminină de coborîre din 

concursul de schi de la Gar
misch Partenkirchen a dat 
unei dispute dîrze. Pe locul 
Francolse 
1:08,62; ] 
Drexel (Austria) în 1:08,65; 
locul 3 —

1:09,46.

loc
1 — 

în

în

Macchi (Franța) 
pe locul 2 — Wiltrud 

pe
Mlch&e Jacot (Franța)

Concursul de fond

de la Bratislava
3x5

MADONNA Dl CAMPICLIO
ța cu 1128 p, urmată de Aus
tria — 495 p, S.U.A. — 371 p, 
Elveția — 242 p, Italia — 
141 p.

ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL

MIELEC, 30 (prin telefon), 
— Evoluînd sub așteptări, se
lecționata masculină de hand
bal a României a pierdut pri
ma întîlnire din cadrul tur
neului internațional care se 
dispută în această localitate. 
Handbaliștii români, deficitari 
în special pe plan fizic, au 
fost învinși, surprinzător, dar 
fără nici o scuză, de repre
zentativa Poloniei, care a cîș
tigat partida cu scorul de 19— 
16 (12—8).

Jocul a purtat tot timpul 
amprenta 
uzură, cu 
ment fizic, capitol la care gaz
dele au fost net superioare, 
învingînd pe merit, la capătul 
unui meci în care au condus 
tot timpul, uneori la diferențe 
apreciabile. Formația polone
ză, alcătuită în marea ei ma
joritate din jucători 
foarte rapizi, a 
cu pricepere 
ca și serioasele carențe 
apărării echipei române,

unei dispute de 
un deplin angaja-

tineri, 
folosit 

contraatacurile 
ale 
tn- 

scriind goluri mult mai ușor 
decît era de așteptat Selec-

DE EA MIEEEC!
ționata României a mizat, dț 
de obicei, cu precădere pe fot*, 
ța. de șut a lui Gruia (în zr 
foarte proastă — 5 goluri dim 
25 de șuturi la poartă I) șfi 
a pierdut repede inițiativa di£-u 
putei. Atacurile au fost stife 
reotipe, fără ritm și numaP 
verva Iul Guneș a determi-r 
nat ca scorul să nu ia propor
ții. Avem totuși speranța că£ 
acest „duș" rece va trezi p«t, 
jucătorii români, care după’ 
unele succese de anul trecut- 
și-au pierdut ambiția și con-’ 
știinciozitatea la antrenamen
te. Punctele echipei române* 
au fost înscrise de: Gruia (5),' 
Guneș (4), Popescu (4 — toate 
din .aruncări de la 7 m), Chi- 
cid (2), Samungi. Partida a 
fost corect arbitrată de cuplul 
Mittendorf-Siebert (R.D. Ger
mană).

în deschidere ’ reprezentati
va Norvegiei a învins cu 19— 
14 (10—6) selecționata de ti
neret a Cehoslovaciei.

Eugen TROFIN
antrenor

TELEX DIN MELBOURNE

VARA
Melbourne, 30 ianuarie. 

38 de grade la umbră; plaja 
St. Kilda arhiplină. Din pă
cate, succesiunea jocurilor nu 
permite lui Adamache sau 
Angelescu o baie in verdele 
fabulos al Oceanului, la fron
tiera imaginară dintre Indian 
și Pacific.

dumneavoastrăPentru agenda
Programul complet 

al turneului final din Mexic
; MECIURILE GKUPAA A

 1 to I CKl/PAC 1 O 1
DIN
OPTIMUM
DE - 
FINALA

iJ.R.SS. 
Mexic

SALVADOR

* URUGUA! 
f IER A EL 

ITALIA
SUEDIA

ROMANIA 
T anglia 
cehoslovacia

BRAZILIA

PERU
BULGARIA 

MAROC 
R.F.a GERMANIEI

\Guatfalajera | . Leon 1
3t mai U.R.S.S.-

MEXIC

2 iunie URUGUAI- . . 
ISRAEL

ROMÂNIA - 
angl'iA

PERU-
BULGARIA

3 iunie BELGIA -
SALVADOR

ITALIA -
SUEDIA

CEHOSLOVACIA-
B RAZ ILIA

MAROC - 
RJâGERMANIEI

6 iunie U.R.S.S. -
BELGIA

URUGUA!-
ITALIA

ROMÂNIA ~
CEHOSLOVACIA

PERU-
MAROC

^iunie. , MEXIC -
SALVA DOR

ISRAEL- •
SUEDIA

ANGLIA -
BRAZILIA

BULGARIA - 
RF.RGERMANIEI

lo-tnnie U.R.SS-
SALVADOR

URUGUAl -
SUEDIA '

ROMÂNIA -
BRAZILIA

PERU-
R.Fa GERMANIEI

ninniB MEXIC - 
BELGIA

israel - <
ITACIA

anglia - 
CEHOSLOVACIA

BULGARIA - 
MAROC

Panfuru,
(Urmare din pag. 1)

taverna „Stuvetta" l-am întîlnit 
pe triply] campion mondial (1931 
—1935) Ilanns Kilian, vice-preșe- 
dinte al F.I.B.T., specialistul pistei 
din Garmisch Partenkirchen. Pă
rerile sale reflectă o mare expe
riență de concurs : „în condițiile 
în care materialele s-au eealizat, 
pistele sînt cunoscute, hotărîtoare 
rămîne inspirația de moment a 
pilotului. Există acum un grup 
de boberi de valoare sensibil 
egală și a alege între ei devine 
Joc de loterie. Pentru că. totuși, 
insistați asupra unui pronostic, 
voi spune că dacă nu cîștigă el
vețienii. atunci pe primul plan se 
va înălța fără îndoială _ Panțuru, 
care îți sugerează întotdeauna o 
anumită siguranță, senzația 
orice s-ar întîmpla — chiar 
vins — el nu poate pierde, 
rămas cu această impresie 
de pe vremea românilor Papană 
și Frim, cu care am concurat 
adesea împreună".

La cabana de pe „Piz Nair* 
(„Vîrful Negru"), la peste 3 000 m 
altitudine, ne-a vorbit fostul cam
pion mondial și olimpic (1955—56) 
Franz Kapus, conducătorul tehnic 
al pîrtiei din St. Moritz, cel care-i 
cunoaște fiecare cută. Competen
ta sa în acest domeniu îl îndeam

în 
la
24
a-

martie,

printre
nă să pună rezultatele în legătură 
direct proporțională cu starea at
mosferică și cu starea pistei. De 
aceea, dînsul socotește că hotărâ
toare va fi pînă la urmă ordinea 
de concurs. (Aici trebuie să spu
nem că tehnicienii delegației ro
mâne socotesc numărul 16 obținut 
de Panțuru, precum și vecinătățile 
sale, drept avantajoase). Kapus 
se hazardează chiar intr-un pro
nostic ferțn, indicînd următoarea 
ierarhie : De Zordo, Baturone, 
Panțuru, Vicki, Zimmerer. Acesta 
din urmă, chemat să-și apere 
titlul, consideră pista foarte ra
pidă, convenabilă deci piloților de 
mare siguranță, printre care, din 
modestie, nu se enumeră, dar noi 
știm că el este unul dintre ei. 
Wolfgang Zimmerer înșiră drept 
favoriți pe italieni, români și el
vețieni.

AUSTRALIANA
Jucătorii români se furi

șează la umbra copacilor. 
Melbourne-ul fiind un imens 
parc, antrenamentele de con
diție se desfășoară 
punctele orașului.

Desigur că vă 
mărimea scorurilor. Să o pu
nem pe seama faptului că 
echipele australiene nu au 
antrenamente în picioare. In 
fond, Victoria din Melbourne 
are un 0—0 cu Grecia și un 
1—1 cu Manchester United. 
E adevărat, poarta Victoriei 
a fost apărată de prietenul, 
lui Mateianu, Scroiff, care a 
jucat un timp aici.

Băieții s-au fotografiat cu 
Ron Clarke. Leul australian 
aleargă în fiecare dimineață 
30 kilometri, prin crîngurile 
Melbourne-ului, urmărit cu 
bicicletele de soția și de cei 
trei copii ai săi!

Am fost la Sandringham, 
pentru Pamela Kilborn. Și 
l-am găsit pe Peter Norman. 
L-am văzut pe Laver la tele-

în toate

surprinde

vizor, cu Rosewall, dar n-am 
izbutit să-l uit pe Santana.

Am văzut strungul româ
nesc la expoziția noastră.

Am jucat King Worthy la 
cursele de ogari, dar...

Sînt nevoit să mă opresc 
aici. Cuvintele puse să zboa
re la 17,000 de kilometri se 
plătesc tn aur.

Și un exces de zel din 
partea reporterului ar fi un 
semn de vanitate,

loan CHIRILA

/n preliminariile 
turneului U.E.F.A.

în cadrul preliminariilor 
turneului U.E.F.A., la Paris 
s-a disputat meciul de fot
bal (juniori) dintre selecțio
natele Franței și Portugaliei. 
Tinerii fotbaliști franței aii 
obținut victoria cu scorul de 
3—0 (2—0), prin golurile mar- 
cate~de Carre (2) și Santini.

Corespondentă din Londra

Arsenal - o echipă cu tradiție 
în fotbalul englez

Proba feminină de ștafetă 
km din concursul de schi-fond 
de la Bratislava a fost cîștigată 
de echipa R.D. Germane (Schei- 
del, Fischer, Unger) în 51:07,5, ur
mată de cea a U.R.S.S. (Menșcl- 
kova, Bîstrova, Șemezova) in 
51:59,3. Ștafeta de 3x10 km rezer
vată juniorilor i-a revenit tot 
formației R.D. Germane în 
lh 37:07,5.

favorifi
Panțuru, mereu citat în aceste 

declarații, este el însuși, ca în
totdeauna. rezervat, deloc locvace, 
predispus să cedeze cuvîntul fap
telor, fără a putea însă ascunde 
o anume îndîrjire înaintea acestei 
probe, care, in general, il avan
tajează. Fostul său frînar, acum 
rezervă, Nicolae Neagoe, rezumă 
situația echipajului romjjn : „Star
turile sînt foarte bune, deși Zan- 
gor nu a avut încă timpul să 
asimileze toate chițibușurile îm
pinsului la bobul mare. Panțuru. 
ca pilot — singurul cu care poți 
dormi liniștit în bob' — nu mâi 
are nevoie de recomandări. Totul 
e să reușească timpi buni în pri
ma zi, mai ales pentru moralul 
echipei. Am presimțirea că va 
urca pe podium în orice caz !“.

Subscriem la această impresie, 
care nu e lipsită de fundament 
logic.

Iată tabelul com
plet al sistemului 
de desfășurare a 
turneului final, 
în primul pro
gram sînt indica
te meciurile din 
grupe (optimi de 
finală). Precizăm 
că, din grupe, la 
punctaj egal, echi
pele se califică 
în sferturi la gol
averaj prin 
re.

Schița a 
cu săgeți, 
calificarea 
țiilor din 
(numerotate 
1—2 în 
grupă) pînă la fi
nală.
care 
cerii 
localitățile și da
tele desfășurării 
meciurilor.

ți finală la rr& 
bliahlnPuebla 
M-V! (

la Piu dad de Mexico

I^Tl % ffîr&lâ !a 
ri/iHo/<lxfla 

’effîfâafîuebla F2- '
CiudacMe

Mexico

scăde-

doua, 
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forma- 
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cu 
fiecare

Pentru fie- 
fază 
sînt

a între- 
indicate

Ciudad 
de Mexico
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□
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Guadalajara 
MW

% finală la 
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GRUPA O 
la ceon

întâlniri internaționale de
în cadrul turneului pe care 

îl întreprinde în Italia, echi
pa austriacă de fotbal Wat- 
tens a terminat la egalitate 
(1—1) cu F. C. Modena (care 
activează în divizia secundă 
a campionatului italian).

Gornik Zabrze a jucat la 
Bogota cu formația locală 
Santa Fe, cu care a termi
nat nedecis 1—1 (1—0).

Ieri, la Kumashi, F. C. Ar- 
geȘi Pitești a susținut un 
meci cu campioana Ghanei, 
Asante Kotoko. Gazdele au 
ciștigat cu 1—0.

Selecționata Mexic-Partizan 
Belgrad 1—1 (au marcat San
ches Galinke, respectiv Djur- 
kovici).

River Plata Montevideo- 
Steaua roșie Belgrad 
(2—1).

fotbal

Puține echipe de fotbal engle
zești au faima Arsenalului londo
nez. Și chiar dacă azi „tunarii" 
din Highbury nu mal au precizia 
tirului șl luciditatea rece a ani
lor ’30, clnd, aplicind noua geo
metrie a magistrului lor, Herbert 
Chapman — W.M.-ul — au ciștigat, 
în cinci ani, patru titluri de cam
pioni, ei alcătuiesc un team redu
tabil din prima ligă De altfel, 
despre actuala formație a Arse
nalului, foarte tlnără și neexperi
mentată, se spune că dacă ar 
avea un conducător de joc cu 
clarviziunea lui Bobby Charlton 
de la Manchester United, sau a 
lui Allan Ball de la Everton, ar 
putea rivaliza cu cele mal bune 
echipe britanice și europene.

Care sînt, totuși, coordonatele 
actuale ale celebrului Arsenal.? 
In primul rind, o excelentă linie, 
defensivă, dirijată de Simpson-— 
jucător „ochit” de Alf Ramsey — 
și care duce, deseori, greul meclu- 
rilor. Deși, uneori, jocul ultrade- 
fenslv nemulțumește spectatorii, 
cum a fost, de pildă, în" meciul 
contra campioanei Leeds, draw- 
ul obținut chiar pe Eiland Road, 
a constituit o performanță pentru 
echipa din Highbury.

Problema nr. 1 a „tunarilor" o 
constituie însă, aparent parado
xal, forța de șoc. Echipa resimte 
lipsa unor oameni de gol; S-a 
mizat întîi pe Charlie George (20 
de ani), despre care presa londo
neză scria că este „o combina
ție între Jimmy Greaves și Bobby 
Charlton”. Dar, după un magni
fic gol contra lui West Bromwich 
Albion, a intrat în „pluton”. A 
venit apoi rîndul lui Bobby Gould, 
vfrf de atac năbădăios, dar al că
rui stil, încă crud, lasă doar să 
se întrevadă ceva pentru viitor.

Ultima achiziție a Arsenalului o 
constituie scoțianul de origine ita
liană Peter Marinello, un nou Best 
cu aceeași coafură de beatle, 
transferat de la Hibernians. Se 
mai speră că atacul, condus de 
Internaționalul Radford (care a 
jucat la Londra, contra României) 
și mizînd pe driblingul Iul Mari
nello, pe șuturile puternice ale

George și Armstrong, dar șl 
forța de pătrundere a funda- 

al unei

Iul 
pe 
șuiul Nelson (posesor 
tehnici de atacant), va putea să 
ajungă la randamentul pe care 
îl dă compartimentul defensiv.

Arsenal ocupa în campionat, 
după 29 de partide, locul 14, cu 
28 p, iar In sferturile de finală

stadionul

tîrgurllor 
echipei

Cupei europene a 
calificat în dauna

Portarul Wilson intervenind la 
o fază aeriană pe

Wembley

ale
s-a . .. _
franceze Rouen (0—0 și 1—0). Iată 
și formația standard aliniată de 
antrenorul Mee : Wilson — Sto
rey, Court (Graham), Neil, kel
son, Sammels, Simpson, Marinel
lo, Radford, George, Armstrong.

ORDINEA DE CONCURS

A C.M. DE BOB 4

„Avantajul nostru — a declarat 
Bertie Mee, după tragerea la sorți 
— poate fi acela de a juca pri
mul meci in deplasare, unde spe
răm să obținem un rezultat strins. 
Știm că Dinamo Bacău este o e- 
chipă periculoasă și ea a dovedit-o 
eliminînd pe Kilmarnock, dar 
cred că vom obține calificarea în 
semifinalele competiției?.

^PauTlAyES)

ÎNTRE CORZILE
RINGULUI

VELAZQUEZ - campion 
continental

1. Marea Britanle I (Ham
mond), 2. S.U.A. I (Fortune), 
3. Spania II (Canellas), 4. Ita
lia II (Vicario), 5. Suedia II 
(Eriksson), 6 Austria I (Del- 
lekarth), 7. Japonia I (Ta- 
guchi), 8. S.U.A. Ii (Lamey).
9. R.F. a Germaniei II (Pitka),
10. Suedia I (Hoeglund), 11. 
Austria II (Kaltenberger), 12. 
Canada II (Storey), 13. Elve
ția II (Stadler), 14. Franța II 
(Christaud), 15. Spania I (Ba
turone), 16. România (Pan- 
țuru), 17. Marea Britanle II 
(Evelyn), 18. Italia I (De 
Zordo), 19. Elveția I (Vicki), 
20. Franța

«hoslovacia
Canada I 
Germaniei
Japonia n (Eshashika). 
manșe, se va da startul astfel: 
I — 1—24; a Il-a — 13—24 + 1 
—12; a IlI-a — 24—1; a IV-a — 
12—1 + 24—13 (Panțuru va co
bori, pe manșe, cu numerele 
18, 4, 9, 21).

I (Lulggi), 21 Ce- 
(Pavlikovic), 22. 

(Gehrig), 23. R.F. a 
I (Zimmerer), 24.

Pe

lului, activitatea se împarte, clu- 
pă... posibilități, în două (să le 
spunem) capitole : cel cuprinzînd 
pregătirile pentru turneul final al 
C.M. și cel cuprinzînd... restul, 
respectiv doar campionatele na
ționale sau turneele „clasice" ale 
sezonului. Dar mai bine să-l lă
săm bogatei rubrici de speciali
tate plăcerea de a vă ține la cu
rent.

Sporturile de iarnă sînt, acum, 
în cele mai depline drepturi, deți- 
nînd, poate mai mult ca în alți 
ani, o pondere importantă. Des
pre campionatele lumii la bob, 
care ne Interesează direct, vă fur
nizează rubrica toate amănuntele, 
rămînîndu-ne doar să reînnolm 
urarea adresată Iul Panțuru și 
coechipierilor săi, pentru astă-sea- 
ră. aceea de SUCCES !

in schiul alpin s-a apropiat dis
puta pentru titlurile mondiale, iar 
concursurile din această săptă- 
mînă, printre ultimele care pre
ced C.M. de la Val Gardena, vor 
prilejui, din nou, dîrze întreceri 
pentru puncte F.I.S. sau în „Cu
pa Mondială", chiar dacă în .acest 
din urmă interesant 
rile par făcute, în 
greu de întrevăzut 
a situației, caracterizată de neta 
dominare a sportivilor francezi. 
Spicuim, pentru microbiștii pro
belor alpine, din agenda săptă- 
mînli : Winter Park, Waterville, 
Loveland Basin șl 
Springs — în S.U.A.; 
Ennstahl, fcDerby“-ul

„serial" jocu- 
sensul că e 
o răsturnare

Steamboat 
Haus — 

Innsbruck,

„internaționalele” de la Garmisch 
Partenkirchen — in R.F. a Ger
maniei. De menționat efi Water
ville, Abetone și Garmisch Par
tenkirchen contează în cadrul 
„Trofeului Evian”.

Șl „nordicii” resimt febra apro
piatelor „mondiale” din Cehoslo
vacia. Din calendarul competițio- 
nal vom spicul, insă, doar con
cursurile de sărituri : Lovenworth 
(S.U.A.), Banska Bystrica (Ceho
slovacia), Saint Nlzler (Franța). 
Matrohaza (Ungaria) șl Murau 
(Austria) — lată punctele de 
„zbor” ale Icarllor iernii.

Pe rapida pistă de la Kdnlgsee, 
nepoțelele bobului, săniuțele, vor 
purta la vale cu viteze amețitoare 
nu copil, ci oameni tn toată fi
rea, maeștri al genului, care-șl 
aruncă toată îndcmînarea In lup
ta cu sutimile de secundă : vor fi 
in Joc titlurile mondiale.

Patinatorii au, de asemenea. în 
față marile competiții. Cele mal 
iuți l'ete se vor Întrece In Olanda, 
la Heerenveen, pentru titlul euro
pean feminin la tetratlon, iar la 
Leningrad vor evolua reprezen
tanții autorizați ai grației, „artis
ticii", de asemenea pentru titlu
rile continentale.

In luptă cu intemperiile, oa, de 
altfel, și cu obișnuitele (pentru 
el...) 
mal 
vor 
gia,

Spaniolul Miguel Velazquez 
a devenit campion european 
la categoria ușoară (titlul fu
sese lăsat vacant de compa
triotul său Pedro Carrasco), 
învingîndu-1 la puncte în 15 
runduri pe scoțianul Ken Bu
chanan. Ținut la distanță în 
primele 8 runduri, pugilistul 
spaniol a preluat controlul 
luptei, expediindu-și chiar ad
versarul la podea în rundul 9. 
Tn cadrul aceleiași gale, Car
rasco l-a învins 
in rundul 6 pe 
Jackie Gulino.

prin abandon 
australianul

Computerul „prinde" 

și in Europa...

Austriacul Josef Freistmantl, actualul deținător al titlului mondial 
ultimului antrenament pe pista ' .............de la Kănigsee (Berchtesgaden), 

viteză laurii I

săniuțe, la startul
El tși va apăra cu mare...

dificultăți ale genului,- cel 
buni alergători de dclocro» 
concura, la Zolder, In Bd- 
pentru laurii de campioni al

lumii. Rămlne de văzut In ce mă
sură Eric și Roger De Vlaemlnek, 
ca... gazde, Ișl vor apăra presti
giul și palmaresul...

Șl bolizii pe patru roți slnt In a- 
junul unei confruntări dificile. 
Anume, cursa de 24 de ore de la 
Daytona Beach (S.U.A.), ceia de 
a doua din campionatul mondial 
al mărcilor. Va fi fără îndoială

de urmărit rezultatul, care ne va 
arăta In ce măsură asaltul euro
penilor asupra gazdelor va fl sau 
nu încununat de succes. Iar asta 
chiar dacă automobile de fabri
cație americană vor fi pilotate de 
europeni, ori mărci europene vor 
avea la volan americani I

în încheiere, amintim de cam
pionatele Internaționale de tenia

de masă, ale Cehoslovaciei, la 
care vom fi reprezentațl de jucă
toare și jucători în majoritate ti
neri, pentru care prestigioasa 
competiție va reprezenta un prilej 
nu numai de verificare, d șl de 
afirmare. Optăm pentru... afir
mare I

G. RUSSU-ȘIRIANU

Noul expert al boxului", un 
ordinator construit de spe
cialiști italieni, a pronosticat 
că italianul Bruno Arcari îl 
va învinge prin k.o. în rundul 
5 pe filipinezul Pedro Adigue, 
tn meciul care va avea loc astă- 
seară la Roma. întîlnirea con
tează pentru titlul mondial la 
categoria super-ușoară (mij- 
locie-ușoară), în versiunea 
Consiliului mondial al boxu
lui (W.B.C.).


