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internaționalele de tenis de masă ale româniei

HOMÂMA (f) Șl IUGOSLAVIA (b) AU CÎȘTIGAT PRIMELE TITLURI
Afluența de public de teri, 

din sala Floreasca, la interna
ționalele de tenis de masă, a 
creat un cadru cit se poate de 
propice competitorilor. Poate 
că și acestui stimulent se dato
rează plusul de strădanii de 
care au dat dovadă majoritatea 
jucătorilor. Iar, o dată cu în
cheierea finalelor, spectatorii 
au avut și satisfacția unei me
ritate victorii a reprezentativei 
feminine a României, alcătuită 
din Maria Alexandru și Car
men Crișan. 
după-amlază, 
Cehoslovaciei și 
scor net (3—0), 
s-au clasat pe 
competiției.

In cadrul primei întîlniri, 
Maria Alexandru a primit re
plica Ilonei Vostova, campioa
na Europei. Maria a acționat 
cu destulă siguranță, nu a a-

Invingînd ieri 
selecționatele 

U.R.S.S. la un 
fetele noastre 
locul intîi al

APROAPE,

• Maria Alexandru a învins-o pe llona Vostova • Iugoslavul Milivoi 
Karakașevici — un nume nou pe firmamentul ping-pongului continental

• Azi, meciuri tindividuale de mare atractivitate
tocat însă 
reușit totuși 
superioritatea 
învingătoare fără emoții. Jucă- 
toarea oaspe a avut o evoluție 
bine apreciată, spectaculoasă, 
ea confirmînd comportarea 
excelentă de acum o săp
tămînă cînd, la Bratisla
va, a cîștigat campionatele in
ternaționale ale țării sale. Cu 
toate eforturile făcute, Vostova 
n-a putut străpunge însă apă
rarea fermă a campioanei ro-

Constantin COMARNISCHI

suficient, dar a 
să-și manifeste 
și să termine

(Continuare In pag. a 4-a)

FILA DE CARNET

Fără interpelarea caracteristică 
succeselor de casă : „N-aiieți un 
bilet în plus cu destule locuri 
disponibile în sală, ping-pong-ul 
festiv al acestor zile trăiește din 
aceeași flacără a pasiunii care 
nu vrea să admită intrarea in 
anonimat a unui sport cu tradi
ție pe aceste meleaguri, și cine
va, citind că România aliniază 
la internaționalele sale 60 de 
concurențl, dintre care majorita
tea copii și juniori, se mira ca 
în fața unei cifre senzaționale. 
Probabil că nu știa că dincolo 
de cinstea ce li s-a făcut tine
rilor concurențl, invitația n-a 
avut și un efectiv caracter se
lectiv, întrucît, poate cu cite va 
mici corective, ei reprezintă în
tregul potențial competitiv in
tern. Și atunci, cum rămîne cu 
cifra ?

Văzînd dar, în fața meselor 
de concurs, tinerețea paletelor, 
am aruncat; instinctiv, o privire 
in tribune, pentru a-i găsi co- 
respondentrul, pentru a zări prin
tre cravatele roșii de acolo, pe

O

ALE

DEPARTE...
clei atrași mllne de traiectoriile 
imprevizibile ale mingii 
Dar copiii nu se aflau in 
deși locuri erau destule, 
gratuitatea intrării pentru 
nu constituia o problemă, 
mi-am reamintit că la doi 
de sala Floreasca, gazda inter
naționalelor din aceste zile, se 
află Liceul nr. 35, cu program 
de educație fizică. Pe ciți i.au 
îndrumat profesorii de speciali
tate spre această întrecere pres
tigioasă, a cănel amprentă spe
cială este tinerețea ? ciți dintre 
elevii acestui liceu sportiv s-au 
simțit atrași de prezența unor 
concurențl renumiți pe conti
nent ? Dar, oare, organizatorii 
au încercat o popularizare spe
cială pe filiera școlilor cu pro
fil sportiv ?

O pepinieră a educației fizice 
se află la doi pași de sala Flo
reasca, Atlt de aproape, dar a- 
tit de departe...

albe, 
săli. 
deși 

elevi
Și 

pași

Paul SLAVESCU

AMPLĂ ACȚIUNE MENITĂ A DA UN NOU IMPULS

ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT

ADUNĂRILE ANUALE 
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE

In aceste zile 
întreaga țarfi, 
generale anuale

DATELE DEFINITIVE ALE DUBLEI 
iNTlLNIRI DINAMO BACĂU — 

ARSENAL LONDRA
In urma acordului intervenit între conducerile 

celor două cluburi, Dinamo Bacău va susține 
primul său joc cu Arsenal, din sferturile de fi
nală ale „Cupei europene a tîrgurilor", miercuri 
11 martie, urmînd ca meciul retur să aibă loc o 
săptămână mai tîrziu (18 martie), la Londra.

I

Maria Alexandru din nou la înălțime: a întrecut pe campioana Europei Ilona Vostova.

I

LA BORȘ A PLOUA!

neînsuflețitele
CIFRE

pe 70 — a 
de notație 
atractiv la

In aceste zile au loc, în 
întreaga țarS, adunările 
generale anuale ale asocia
țiilor sportive de la sate, 

Iar de la 20 î'ebruarie urmează să 
Înceapă și cele ale asociațiilor 
sportive din întreprinderi șl In
stituții.

Aceste adunări generale dez
bat o tematică amplă, de actua
litate, aruncă o privire critică 
multilaterală asupra EDUCAȚIEI 
FIZICE A POPULAȚIEI și, de- 
curgînd din ea — a SPORTULUI 
DE PERFORMANȚA; ca rezultant 
firesc al potențialului biologic al 
unei națiuni.

Firește, pe primul plan al dis
cuțiilor trebuie să se afle analiza 
modului în care s-a acționat și 
urmează să se acționeze pentru 
îndeplinirea sarcinii fundamen
tale de cuprindere a unor mase 
tot mai largi, a întregului tineret, 
în practicarea sistematică a exer- 
cltiilor fizice ------‘—■

In ultimii 
fără îndoială, 
s-a acumulat _ __,_____
tivă în această privință,’ *s-au 
inițiat acțiuni interesante șl a- 
tractive pentru angrenarea mem
brilor asociațiilor în activitatea 
sportivă, s-a lărgit cea turistică, 
a sporit numărul de competiții, 
ea și numărul celor care, din 
proprie inițiativă, practică exer-

și sportului.
ani s-au obținut, 

unele succese șl 
o experiență pozl- “ ---------v s.au

clțllle fizice, sportul și turis
mul.

Cu toate rezultatele dobîndlte, 
activitatea de educație fizică șl 
sport a maselor nu se dezvoltă 
însă pe măsura cerințelor și, mal 
ales, a importanței sale în în
tărirea sănătății șl dezvoltarea 
multilaterală a cetățenilor 
triel.

Continuă să fie încă mic 
mărul celor ce practică In 
pul liber exercițiile fizice, 
dintre aceștia majoritatea 
ocazional pe terenul

na-
nu- 

tim- 
Iar 
vin 

--------- de sport. 
Educația fizică și sportul de masă 
în mediul rural nu se dezvoltă 
pe măsura posibilităților, în pas 
cu necesitățile actuale. Caracteris
tic pentru activitatea sportivă de 
Ia sate este faptul că, In cea mai 
mare parte, acțiunile organizate 
de asociațiile sportive și organiza
țiile U.T.C. antrenează de regulă 
elevi și salariați din comune și 
mai puțin pe cooperatorii agri
coli.

Este greșită tendința de limitare 
a preocupărilor unor consilii de 
asociații, doar Ia activitatea echl-

prof. Gh. VLĂDICĂ

(Continuare în pag. a 2-a)

Intr-o convorbire telefonică, avută ieri 
cu antrenorul Ion Bîrlă, de la Dinamo 
Brașov, am aflat o serie de amănunte în 
legătură cu pregătirile 
torii din țara noastră 
la Borșa. Prima veste, 
dimineață, în stațiune 
cursul programat inițial, „Cupa Borșa", 
trebuit să fie amînat. Zăpada se menține 
însă, și, dacă ploaia se va transforma în 
ninsoare sau va înceta, există premise ca 
în zilele următoare să se desfășoare în
trecerile republicane.

Cit privește antrenamentele efectuate 
pînă acum, ele au avut loc în condiții ex
celente, datorită condițiilor optime oferite 
de trambulină (reamenajată în acest se
zon) și de zăpadă. Au fost înregistrate și 
cîteva sărituri remarcabile ca lungime: 
Dumitru Suroiu de la A.S. Armata Bra
șov a realizat un salt de 94_
m, dar a căzut după 
re. Cea mai bună 
(fără cădere) aparține 
mitru Lupu de la 
Brașov: 86 m. In 
elevii antrenorilor Aurel Mun- 
teanu (Tractorul Brașov), Ko
rea Voinea (A.S.A.) și ai in
terlocutorului nostru au înre
gistrat un evident salt calita
tiv.

efectuate de sări- 
pe trambulina de 
neplăcută : de joi 
plouă. Deci, con- 

a

ateriza- 
săritură 
lui Du- 
Dinamo 
general,

SPRINT FINAL
LA PATINOAR

înaintea deschi- 
a grupei B a 
mondial de ho-

Cu 18 zile 
derii oficiale 
campionatului 
chei pe gheață, patinoarul ar
tificial „23 August" din Capi
tală, care va găzdui întrecerea 
celor opt echipe din Europa, 
America și Asia, traversează 
„purgatoriul" lucrărilor de fi
nisare.

Ieri, dimineață, la ora 8, 
montarea geamurilor exterioa
re pe 
dreaptă 
cheiată. 
spre lac) 
pină 
bâtă.

In 
acum operațiuni de curățenie 
generâlă. In același timp se 
tencuiesc fațadele, se vopsesc 
(în galben) gradenele tribune
lor, se văruiesc încăperile re

în

peretele din partea 
a clădirii fusese în- 
Celălalt perete (din- 
va fi complet acoperit 
seara zilei de sîm-

incinta clădirii au loc

zervate biroului de presă, 
cretariatului, centrului de 
cui etc.

Pe acoperișul clădirii 
aplicată o foiță 
polistiren urmînd 
lația definitivă de 
mică și fonică să 
terior campionatului mondial.

Uzina termică, instalată in
tr-un timp record, a suportat 
cu succes probele tehnologice 
și acum caloriferele patinoa
rului radiază.

în cursul zilei de 
fost curățat planșeul de be
ton al patinoarului, cel peste 
care se va așterne stratul de 
gheață. Compresoarele insta
lației frigorifice sînt gata pen
tru a fi puse în stare de func
țiune, așteptîndu-se doar o 
simplă. învîrtire de manetă.

Baza materială a sportului

se- 
cal-
este 

de 
insta-

subțire 
ca

izolare ter
se facă ui-

vineri a

din Capitală se îmbogățește 
astfel cu o instalație remar
cabilă prin aspectul și calită
țile sale, prin dotarea sa. Pa
tinoarul va arăta foarte fru
mos. Fostul internațional de 
hochei Bob Petrovici, care cu
noaște și a jucat pe multe 
arene de gheață din Europa, 
afirmă că hala hocheiului 
bucureștean se înscrie printre 
cele mai reușite. Din păcate 
însă, darea în exploatare a a- 
cestui patinoar se va putea 
face, practic, abia în preziua 
începerii turneului Grupei B, 
adică foarte tîrziu, răpindu-i 
astfel reprezentativei noastre 
posibilitatea de a cunoaște 
bine terenul propriu. In felul 
acesta, exceptînd desigur pu
blicul, selecționata română se 
va afla, ca și celelalte repre
zentative, în situația ’ de a ju
ca pe un teren... străin!

Sus au fost instalatetribuna a 11 a.Patinoarul „23 August" — ieri la prim. Vedere înspre 
cabinele de radio și televiziune

Importante modificări in programul 
competițional de schi

• „Naționalele" i’_ • • •__ - .____
Poiana Brașov • Coborârea din cadrul „Cupei Dinamo" 
loc duminică • Turiștii și monitorii francezi iau |

de schi-fond pentru juniori se disputa la 
are 

parte la
„Cupa Dinamo"

I

Dln cauza valu
lui de căldură din 
ultimele zile a 
fost schimbat locul 
de disputare a 
campionatelor na
ționale de schi-fond 
pentru juniori. In 
loc de Rîșnoy, un
de fuseseră progra. 
mate inițial, probe
le (cele individuale 
sîmbătă, 
duminică) _ 
desfășura la Poia
na Brașovului. In 
ce privește festivi
tățile proiectate cu 
prilejul împlinirii a 
40 de ani de la în
ființarea Societății

ștafetele 
se vor

Grupul
la

Sportive Bucegi 
Rișnov, ele au fost 
aminate 
perioadă în 
vremea 
rabilă.

Și la 
namou 
pine), 
o schimbare : sla
lomul special va 
avea loc sîmbătă 
în porțiunea supe
rioară a piftiei Lu
pului sau pe „zi
dul mare" de pe 
Sulinar, iar cobo- 
rtrea duminică (i- 
nițial, ordinea pro
belor era inversă).

In sftrșit, o in-

pentru o 
care 

va fi favo-

„Cupa DÎ- 
(probe al- 

a intervenit 
schimbare :

formație 
moment 
țează că la 
cerile pentru 
pa Dinamo" 
manifestat 
de a participa și 
o parte din grupul 
turiștilor și moni
torilor francezi a- 
flați pentru o săp
tămînă in stațiune. 
Desigur, 
acestora 
probelor 
declt să
la sporirea inten
sului pentru între
ceri.

de ultim 
ne înștiîn- 

între- 
„Cu- 
și-au 

dorința

prezența 
la startul 
nu poate 
contribuie

schiorilor parizieni
Poiana Brasov

Interviu cu dl. GEORGES DESCHAMPS, conducătorul oaspeților

In holul frumosului hotel 
„Sport" din Poiana Bra
șov, l-am întîlnit pe dl. 
Georges Deschamps, conducă

torul grupului de schiori fran
cezi veniți să se 
și să concureze 
noastre.

După prezentare 
litățile de rigoare, am 
să aflăm mai multe 
despre domnia sa șl 
clubul pe care-1 conduce.

— Iertați-mă, dar numele dv. 
îmi reamintește de un publi
cist și autor de manuale de 
tehnică a schiului. O simplă 
coincidență ?

— Nu, nu este o coinciden
ță. Sînt, intr-adevăr, autorul 
unei metode de învățare a 
schiului pentru orbi, publica
tă in Franța in revistele de 
specialitate „Ski frangais" și 
„Ski magazin". Deși pare di
ficil, sînt convins că minu
nile acestui sport — schiul —

pregătească
Pe pîrtiile

Și amabi- 
încercat 
lucruri 
despre

pot fi revelate și celor fără 
vedere.

Nu am mai insistat pe a- 
ceastă temă, deoarece ne-am 
propus ca subiectul să fie tra
tat mai tîrziu, pe larg, într-o 
altă discuție.

— Sînteți pentru prima dată 
in România ?

— Da, atlt eu cit și între
gul grup.

— Primele impresii ?
— Excelente! Așteptăm cu 

nerăbdare să vedem și pîrtiile 
pe care 
terile.

— De 
grupul

— Este 
cunoscut 
„GRUPUL PROFESORILOR DE

ne vom încerca pu-
fapt, ce reprezintă 

pe care-1 conduceți ? 
un grup parizian, 
sub numele de

Mihai BÎRA

(Continuare In pag. a 2-a)

astă-siarA, la dihbj 
MECIUL CUffl-PSPALf'l

După cum s-a anunțat, în sala din 
șoseaua Ștefan cel Mare va avea loc 
azi, cu începere de la ora 18,30, o nouă 
reuniune pugilistică în care vor evolua 
unii din cei mai buni boxeri din țară. 
In meciul vedetă al galei vor încrucișa 
mănușile campionul european CALIS- 
TRAT CUȚOV și colegul său de club 
NICOLAE PAPALAU. Gala va cu
prinde 11 partide.

rima ședință — 
Biroului federal 
avea un subiect ..
ordinea zilei — analiza echi
pei naționale de polo, situația 
de moment și perspectivele ei.

Ne preocupa mai mult... viitorul 
polo-ului nostru, prezentul lui fiindu-ne 
cunoscut : dintr-o echipă reprezenta
tivă fruntașă pe plan mondial, de te
mut, pînă de curînd, pentru oricare 
partener de întrecere, prima echipă a 
țării a scăzut simțitor în valoare, 
coborînd (din motive mai mult subiec
tive aecît obiective) cu cîteva trepte în 
ierarhia europeană și mondială.

...Și referentul, antrenorul federal al 
acestei discipline sportive, a început 
să capteze atenția, înșirînd măsurile 
menite să scoată polo-ul din impas 
în 1970, anul europenelor : ...159 de 
zile (de ce nu 160?) pregătire în co
mun ; 9 antrenamente (medie) săptă- 
mînal... 2100 kg „zi-om" la ridicatul 
halterelor... mii de kilometri înot (n-am 
mai reținut... cifra) la un singur antre
nament ; înot, de-a lungul și de-a latul 
bazinului, înot pe spate, pe piept, în 
stil liber sau în „delfin", într-un cu- 
vînt, în toate procedeele tehnice.

Totul — stabilit pe variate distanțe, 
prevăzute cu grijă în timpi preciși, la 
zecimi de secundă, pentru ca progre
sele fiecărui component al echipei — 
pentru probele clasice — să fie garan
tate și acontate.

Toate bune, ne-am zis, în așteptarea 
celorlalte măsuri pe care speram să 
le cuprindă raportul, cunoscînd că, în 
afară de cifre, perspectivele polo-ului 
depind și de alte complicate probleme, 
rămase cam de mult în suspensie.

Așteptarea ne-a fost, însă, zadarnică. 
Raportul antrenorului federal, Alexan
dru Popescu, vrîndu-se tehnic, a mers 
cam alături de realități, ocolind să 
pună măcar un deget pe rană. Astfel, 
nu s-a spus mai nimic că atmosfera 
la lot lasă mult de dorit, câ unele 
animozități, cu circuit în ambele sen
suri, de la antrenor la jucători și in
vers, impietează asupra bunei desfășu
rări a procesului de instruire sportivă.

Mergînd la concret, antrenorul Carol 
Corcec, deși absolvent al I.E.F.S.-ului, 
și cu îndelungată practică la o echipă 
de club, este departe de a utiliza me
todele pedagogice cele mai nimerite 
(așa cum, de alifel, singur a recu-(așa cum.
noscut — în mod cinstit și corect — 
în ședință), iar poloiștii, la rîndul lor, 
manifestă serioase carențe de ordin 
educativ.

Și atunci, în această situație (ocolită 
de raportor) devine firească întreba- 
rea : ce viitor să întrezărim reprezen
tativei noastre de polo, date fiind atîtea 
defeefiuni în relația antrenor-jucători ?

Cu ce inimă să sperăm că actuala 
formoție va putea să ajungă vreodată 
la performanțele generației lui Zahan, 
Szabo, _ Bădiță, Blajec, Mircea Ștefă- 
nescu și Kroner, care au compus pînă 
nu de mult echipa de aur a României ?

Cu cifre, doar cu searbede cifre, nu 
se poate alcătui niciodată o bună 
echipă națională; ci, cel mult, un... 
raport.

G. NICOLAESCU

IN PAC a 3-a

• Brazilia _ 11 virtuoși, Por
tugalia... o echipă • Pele n-a
fost îngerul salvator • R.P.D.
Coreeană, o formație de amatori,

• Clnd Rattio II trage de mlnecă pe arbitrul Kreltlein
• Anglia - R. F. a Germaniei, o finală de neuitat

ANGLIA SE REGĂSEȘTE 
FINIȘLA

Purtat pe brațe de coechipieri, 
echipei, arată mulțimii trofeul, 

va rămîne în țara care a

Bobby Moore, căpitanul 
(Timp de 4 ani, „zeița" 
creat fotbalul

4 înotători români 
invitafi la Atena

Federația de specialitate din Grecia 
organizează la sfirșltul săptămînU vi
itoare. la Atena, un mare concurs in
ternațional de înot. Au fost invitați șl 
4 sportivi români : Cristina Balaban, 
Agneta ștemer, Marian Slavic și Eugen 
Hempel.

PLENARA CONSILIULUI CLUBULUI 

DINAMO BUCUREȘTI
In cadrul unei ședințe plenare ce a 

avut loc ieri, consiliul clubului Dinamo 
București a analizat activitatea desfă
șurată în anul 1969, precum și obiecti
vele pe 1970.

I
I
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O DISCUȚIE VALORIND
CIT UN MANUAL DE BOB

Am asistat cu plăcere șl 
interes la antrenamentele 
tinerilor boberi care se pre
gătesc la Sinaia în vederea 
Campionatelor Europene de 
la Kănigsee (R.F.G.), din 
14—15 februarie, iar discu
țiile purtate apoi cu Tita 
Rădulescu, antrenorul lor. 
au valorat cît un manual 
de bob. Căci „nea Tita“ are 
de partea sa competența, 
datorată unei activități spor
tive de marcă în bobul ro
mânesc, dublată de un so
lid suport teoretic, expe
riența unei munci perseve
rente de formare a tineretu
lui și, 
veșnic

mai ales, o inimă 
tînără.

„Acești 
văzut", j 
dulescu, sînt a 17-a generație de 
boberi care-mi trece prin miini. 
Există la noi o tradiție și o 
politică sănătoasă în privința 
tineretului, care nu ne-a tră
dat niciodată. Cîndva, benefi
ciarii au fost Frim, Papană, 
Anghelescu, eu, apoi Panțuru. 
Panaitescu, Niculescu și toți 
ceilalți colegi ai lor. Poate că 
această experiență va fi utilă 
și altor discipline sportive. 
Avem un tineret viguros, fă
cut pentru acest sport, și toc
mai de aceea cred că bobul 
va căpăta o mare extindere 
la noi. Abia aștept să aud că

i băieți pe care l-ai 
îmi spune Tita Ra

Grupul schiorilor parizieni
(Urmare din pag. 1)

EDUCAȚIE FIZICA DIN PA
RIS", care cuprinde, în ma
joritate, profesori din specia
litatea amintită, dar și din 
alte discipline (franceză, de
sen, muzică etc). In fiecare 
an organizăm stagii de pre
gătire și antrenament, încheiate 
cu un concurs care desemnea
ză pe cei mai buni schiori din
tre noi și care servește și drept 
criteriu de clasificare sportivă, 
concursul figurină în evidențele 
F.I.S. A intrat în obicei ca în 
fiecare an să organizăm micul 
nostru stagiu în altă țară. Am 
ales pentru 1970 POIANA BRA-

Unde mergem?
SIMBATA

ATLETISM : sala 23 August, ora 
15.30 : Concurs rezervat seniori
lor. „ „„

BOX : sala Dinamo, ora 18.30 : 
Gală de verificare.

TENIS DE MASA : sala Floreas
ca, orele 9 și 17: Campionatele 
Internaționale ale României.

NATAȚIE : bazinul Floreasca, 
ora 19,30 : Steaua — Flota Gdynia.

DUMINICA
FOTBAL : stadionul Gluleștl, 

ora 8 : Rapid (tlneret-rezerve) — 
Autobuzul : ora 10 : Rapid — 
Steaua. Stadion Dinamo (teren 
III), ora 10 : Dinamo București 
(tineret-rezerve) — Mașini unelte; 
ora 11-20 : Dinamo București — 
Metalul Tîrgovlște. Stadion Pro
gresul. ora 9 : Progresul (tlneret- 
rezerve) — I.C.A B. Arcuda : ora 
11 : Progresul — Steaua (tlneret- 
rezerve).

ATLETISM : sala 23 August, ora 
9 : Concurs rezervat seniorilor. 
Sala Floreasca II, ora 9 : Concurs 
pentru juniori cat. a II-a. Stadio
nul Tineretului, ora 10 : Crosul 
de deschidere organizat de secți
ile de atletism Progresul. Con
structorul și Centrul Armatei.

BOX : sala clubului Grlvița 
Roșie, ora 10 : Gală de verificare 
a juniorilor.

TENIS DE MASA : sala Floreas
ca, orele 9 și 16 : Campionatele in
ternaționale ale României.

NATATIE : bazinul Floreasca. 
ora 9 : Concurs pentru copii ; ora 
17 : Steaua — Flota Gdynia.

CURIER JUDEȚEAN
GALAȚI

în cadru) Grupului școlar 
energetic din orașul dunărean 
au luat ființă de curînd două 
centre de antrenament, la 
lupte si haltere. La selec
ție s-au prezentat peste 700 
de elevi, din rîndul cărora 
antrenorii Șt. Babin. C. Nei- 
cu. D. Tomescu și Gh. Gos
podinov au selecționat pe 
cei mai bine dotați. Clubul 
Dunărea, care patronează a- 
ceste centre, a dotat sala de 
antrenament cu materialele 
si echipamentul sportiv nece
sare. O mențiune pentru di
rectorul Grupului școlar, ing. 
A. Onete, și prof. Gh. Gălă- 
țeanu pentru sprijinul pe care 
îl acordă sportivilor și antre
norilor respectivi.

în cadrul școlii M.Î.A. 
funcționează, cu bune rezul
tate, un centru de antrena
ment pentru box. 
sint 
xer

T.

Sportivii 
îndrumați de fostul bo- 
Gh. Irimia.
StRIOPOIk — coresp.

PRAHOVA

Din inițiativa C.J E.F.S. 
Frahova, în comuna Trestieni 
— Cîmpina a luat ființă, cu 
trei ani în urmă, un centru 
de atletism pe lingă școala 
generală. Conducerea tehnică 
este asigurată de entuziastul 
profesor de educație fizică M. 
Enache. Acest centru se 
bucură de bune condiții ma
teriale. Prin muncă volunta
ră s-au amenajat sectoare 
pentru sărituri și aruncări, 
o pistă pentru sprinteri. Re
zultatele bune nu s-au lăsat 
așteptate. Din rîndurile atle
telor ce s-au afirmat aici se 
remarcă Victoria Cristea, re
cordmană județeană la arun
carea greutății și a discului. 
Viorica Jitaru, Rodica Bucur, 
Silvia Crețu, Maria Tocitu, 
Maria Cojocaru. Echipa fe
minină de cros din Trestieni 
s-a situat pe locul I (ju
nioare) în multe concursuri 
județene.

A. FLORIAN — coresp.

ARGEȘ

Timp de patru zile, pe pîr- 
tia Valea lașului a avut

alte elemente va-
locală, o mai lar- 
propagandistică...

la Predeal, Piatra Neamț, Su
ceava, Vatra Dornei și poate 
și în alte părți, bobul începe 
să fie practicat organizat. Nu 
putem avea pretenția că ac
tualul lot de tineret reprezintă 
chintesența. Avem aproape 30 
echipaje tinere și ieșirea pe 
gheață ne va permite să des
coperim și 
loroase.

Inițiativă 
gă acțiune ________

Bineînțeles! Amenajarea de 
pîrtii simple de 4—600 m, re
luarea activității pe străzi ne
circulate de vehicule (Poliș- 
toaca—Predeal, Șoimului, 6 
Martie—Sinaia etc.), o mai sus
ținută activitate cu sania, or
ganizarea de competiții sim
ple de sanie și bob, iată ex
celente mijloace de atragere. 
Dar atenție! Toată această ac
tivitate nu trebuie să se des
fășoare la întîmplare, ci sub 
directa supraveghere a unor 
foști boberi. Înseși cele două 
centre existente, la Comarnic 
și Poiana Țapului, au nevoie 
de aportul unor specialiști pen
tru a deveni adevărate școli 
ale bobului.

Fără îndoială, dobîndirea u- 
nei valori în bob este posibilă 
numai prin efectuarea unui 
volum crescut de coborîri și 
participări la cit mai multe 
contacte internaționale. Poate 
tocmai de aceea, problemele

ȘOV, și ca urmare a recoman
dărilor făcute de C.N.E.D.R.I. 
(centrul național de educație și 
dezvoltare a relațiilor interna
ționale). Anul trecut am fost in 
Italia. La anul... vom vedea.

— Din cite am înțeles, lotul 
dv cuprinde schiori de prima 
mină.

— In parte. In primul rînd, 
toți schiază bine. Printre noi 
sînt și zece monitori diplomați 
(auxiliar) in schi, care asigură 
pregătirea după metoda și pro
grama franceză.

- Aveți elemente valoroase î
— Desigur, dacă prin aceasta 

nu înțelegeți neapărat numele 
sonore din naționala noastră in 
care, prin condiții și posibili
tăți, au acces, in special, fiii 
Alpilor și ai Pirineilor. Valoa
rea noastră este regională.

— Cum veți lucra la Poiana 7
— Pe grupe, conduse de cei 

10 monitori dintre noi.
— Antrenamente de competi

ție ?
— Recreație, destindere și- 

antrenamente. Sintem dornici 
de schi, căci profesiile noastre 
și... Parisul ne îngăduie doar 
3—4 scurte stagii pe an. Tre
buie să folosim timpul din plin.

Grupul se adunase și, nerăb
dător, se pregătea să plece la 
teleferic și pe pîrtii. Nu-1 mai 
puteam reține...

ABONĂRILE ANUAlf ALf ASOCIAȚILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

a 
de

a fi subliniată orga- 
excelentă și desfă- 
ireproșabilă a între-

V. MOREA coresp

schimbului de mîinepregătirii
se pune cu și mai multă strin
gență, calea accelerării obține
rii măiestriei sportive fiind po
sibilă numai în condițiile de 
mai sus. Lungind activitatea 
de pregătire pe gheață în țară 
(dar pentru aceasta pirtia tre
buie pregătită din timp, iar 
gheața să permită un volum 
mare de coborîri) și apoi cOn- 
tinuînd-o cu antrenamente în 
străinătate (absolut necesar 
înaintea competițiilor mai im
portante), munca noastră ar 
avea un orizont mai larg. Sint 
convins că o pîrtie nouă, mo
dern construită, va rezolva in 
cea mai mare parte greutățile 
prezente.

Care ar fi principalele ja
loane ale activității cu tine
retul ?

Cred că tineretul trebuie 
educat în spiritul participării 
conștiente și active la pro
cesul de pregătire, al cunoaș
terii propriilor posibilități, iar 
autodepășirea să nu însemne 
sfidarea posibilului, al răspun
derii față de sine și coechi
pieri, căci un echipaj trebuie 
să însemne un singur suflet, 
o singură putere de gîndire. 
Fiecare individ iși are perso
nalitatea sa, iar tu, ca antre
nor, trebuie să te adaptezi par
ticularităților sale și să acțio
nezi în scopul stimulării per
sonalității, încurajîndu-l, tre- 
zindu-i încrederea în posibi
lități, fără a ezita să-i arăți 
lipsurile și căile pentru înlă
turarea lor. Vechii boberi e- 
rau preocupați de continua 
îmbunătățire a materialelor de 
cursă, construind chiar bobuii 
originale, pentru a nu mai 
vorbi de unele inovații aduse 
sistemului de comandă, patine 
independente, împingătoare 
Mulți dintre cei actuali 
teaptă totul de-a gata, 
uneori nici nu au grijă 
materiale. Apoi, tinerii 
buie deprinși să gindească 
orice acțiune. Pornind de la 
studiul meticulos al traseului, 
pînă la manifestarea gîndită 
a curajului, de la simpla ob
servație la menținerea pe toa
tă durata cursei a concentrării 
atenției etc. Emoțiile pot fi 
înlăturate, dacă antrenorul are 
tact, iar uneori nu ezită să 
uzeze chiar de mici trucuri 
la start. In fine și, poate, cel 
mai important este 
la sportivi a unor 
puternice."

Discuția noastră 
nuat aprinsă 
Spațiul nu 
redare mai amplă. Consi
derăm că aceste prețioase 
idei — la care subscriem — 
vor sluji tuturor celor care 
se ocupă de munca migă
loasă cu tineretul, spre suc
cesul continuu al bobului 
românesc.

etc. 
aș- 
la r 
de 

tre-

formarea 
caractere

a conti- 
mult timp, 

ne permite o

Ion MATEI

exercl- 
și turls-

astfel concepute înclt să se asi
gure angrenarea sistematică a ce
tățenilor în practicarea *
țiUor fizice, a sportului 
mulul.

trasate

materiale costisitoare. In 
categorie s-ar situa glm- 
de înviorare, gimnastica 
exercițiile de dezvoltare 
(culturismul), ramurile

Pornind de la sarcinile 
prin documentele de partid și de 
stat mișcării sportive, se simte 
nevoia abordării educației fizice 
a maselor prin forme cu un grad 
sporit de eficiență, care să fie cît 
mal accesibile, să nu necesite In
vestiții • • •
această 
nastica 
zilnică, 
fizică ___________ _ ____
sportive de mare utilitate (atletis
mul, înotul, schiul), centrele de 
recreare fizică, excursiile, plăcute 
și înviorătoare, în zonele de agre
ment din jurul orașelor etc.

In mediul sătesc este necesară 
orientarea activității sportive în 
direcția cuprinderii maselor largi 
de tineri țărani în practicarea 
exerclțiilor fizice, promovării cu 
prioritate a ramurilor sportive cu 
tradiție șl care se bucură de popu
laritate.

Educația fizică a populației nu 
este o problemă NUMAI A ASO
CIAȚIILOR SPORTIVE, care se 
realizează DOAR prin participă
rile la activitățile organizate de 
acestea. Ea este O PROBLEMA A 
FIECĂRUI CETATEAN TINAR 
Șl VtRSTNIC care are grijă de 
propria Iul sănătate și dezvoltare 
fizică corectă. Aceasta presupune 
ca fiecare persoană să acționeze 
șl din proprie inițiativă, pentru 
instruirea sa fizică șl recreare, ca 
o necesitate firească în regimul 
de viață modernă.

îndeplinirea în cît mai bune 
condițlunl a sarcinilor care stau 
în fața asociațiilor reclamă ca și 
în domeniul propagandei sportive 
să se producă îmbunătățiri ale 
conținutului, calității și eficienței 
acesteia. Ne gîndlm la o propa
gandă, mai Inventivă, sugestivă și 
concretă, la explicarea argumen
tată și convingătoare a importanței 
și utilității acesteia, la instruirea 
membrilor asociațiilor în vede
rea folosirii cu pricepere, a for
melor și mijloacelor de practicare 
a exerclțiilor fizice, a sportului șl 
turismului.

Dezvoltarea activității sportive 
depinde, în mare măsură, și de 
realizarea de terenuri șl amena- 
lărl sportive simple, unde salaria-

REÎNCEPE
CAMPIONATUL

DIVIZIONAR
După o bine

meritată vacan
ță, echipele mas
culine și femini
ne angajate în 
campionatul di
viziei A reiau azi cursa pen
tru cucerirea invidiatelor 
titluri. Iată programul eta
pei de simbătă și duminică : 

FEMININ ; Laromet Buc.— 
Voința Buc., Rapid Buc. — 
C.S.M. Reșița, Voința Cluj— 
Petrolul Ploiești, Voința Tg. 
Mureș — Metrom Brașov, 
U. T. Arad — Voința Con
stanța, Gloria Buc. — Hidro
mecanica Brașov.

MASCULIN : Voința Cluj 
— Rapid Buc., Voința Tg. 
Mureș — C.F.R. Timișoara, 
Voința Buc. — Raf. Telea- 
jen, C.S.M. Reșița — Petro
lul Ploiești, Olimpia Reșița— 
Flacăra Cîmpina, Construc
torul Buc. — Gaz metan Me
diaș.

Nr. 807j (6241)

Eșalonul atletic de mîine, o garanție
Bucurîndu-se de o masivă par

ticipare (peste 200 de concurențl), 
cea de-a doua ediție a campio
natelor republicane de sală ale 
juniorilor mari, a constituit un 
bun prilej de veriflcarle a spe
ranțelor atletismului românesc.

Ele au permis specialiștilor să 
tragă cîteva concluzii Importan
te privind situația eșalonului de 
mîine, cel puțin în cazul celor 
12 probe Induse în program șl, 
poate, prin analogie, șl pentru 
alte probe înrudite.

Spre deosebire de concursul 
juniorilor mici, întrecerea celor 
marl a evidențiat un fapt deo
sebit de îmbucurător : un mare 
grad de omogenitate la un nivel 
superior. Pentru a exemplifica, 
este de ajuns să amintim că la 
prăjină primii 5 au trecut Șta-

Finala cursei de 50 mg, la sfîrșitul căreia timișoreanul Ion 
un nou record: 7,0 sec.

Foto l V. BAGEAC
V asii eseu a înregistrat

înălțată la 4,20 m, primul 
înregistrind și un nou re- 

- • - ■ Dinu,

\ 
cheta 
clasat 
cord republican (Adrian 
C.S.M. Sibiu, 4.40 m, Sepp Sche- 
un, C.S.M. Sibiu, 4,30 ra ; Ion 
Dragomir, Ș.S.A. Buc., 4,20 m ; 
Constantin Lieu, C.S.S. Buc., 4,20 
m ; Mircea Volnea, Petrolul Plo
iești 4.20 m). Sprintul feminin
ne oferă un tablou șl mal sem
nificativ. In finala pentru locu
rile 1—8 la 50 m plat, primele 
trei clasate (Eleonora Monoranu
— C.A. Roman, Maria-na Filip — 
C.A. Roman, Veronica Anghel — 
Șc. sp. Ploiești) au fost crono
metrate cu același timp; 6,7 s. 
In finala a II-a, pentru locurile 
9—14, cele 6 atlete au înregis
trat aceeași medie valorică, pri
mele două fiind cronometrate tot 
cu 6,7 s. Probele de lungime fe
te și băieți — în care s-a înre
gistrat cea mai frumoasă luptă
— au adus la start aproape 50

CONCURS IN SALA

„23 AUGUST"
Simbătă 7 și duminică 8 fe

bruarie va avea loc un concurs 
de atletism, cu participarea se
niorilor șl Juniorilor mari din Ca
pitală. întrecerile — organizate de 
Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport — se vor des
fășura în sala Complexului spor
tiv s23 August", Incepînd de la 
ora 15.30, în prima Ei șl da la 
8.30 în a doua zi.

țll Întreprinderilor, Instituțiilor șl 
locuitorii satelor să poată practica 
exercițiile fizice, Individual sau 
în colectiv, în competiții organi
zate, sau din proprie plăcere.

Susținerea acestei acțiuni nece
sită o mal Judicioasă gospodărire 
a fondurilor, în ldeea că dacă 
oamenii îșl asigură echipamentul 
de uz personal, asociațiile vor pu
tea dirija mijloacele financiare de 
care dispun spre amenajarea de 
baze sportive șl dotarea acestora 
cu instalații șl materialele nece
sare.

In asociațiile în care funcțio
nează și secții de performanță, 
antrenorii șl instructorii trebuie 
să-și spună cuvîntul despre felul 
cum se desfășoară pregătirea spor
tivilor, In vederea reprezentării la 
diferite competiții, asupra rezul
tatelor obținute, a muncii educa
tive și a felului cum se comportă 
sportivii din echipele reprezenta
tive pe stadion, în producție, în 
viață șl societate. Sportivii înșiși 
trebuie să fie participanți activi 
la aceste discuții. Adunările nu 
trebuie. Insă, confundate cu ana
lize ale echipelor reprezentative 
ale asociației, participante în di
ferite campionate.

Un loc Important în dările de 
seamă șl în discuții trebuie con
sacrat analizei stilului șl metode
lor de muncă ale consiliilor aso
ciațiilor, birourilor secțiilor pe ra
mură de sport, a modulul cum 
membrii aleși în aceste organe se 
preocupă de desfășurarea activi
tății sportive.

Scoaterea la Iveală a lipsurilor 
din activitatea asociației și din 
modul cum se îndeplinesc sarci
nile trebuie făcută cu curaj șt 
principialitate. Tonul în această 
direcție îl poate da o dare de 
seamă concisă, dar cuprinzătoare, 
care nu ocolește părțile negative 
și care, pornind de la condițiile 
concrete, pune recentul pe moda
litățile de rezolvare a greutăților 
existente, pe perfecționarea forme
lor de angrenare a maselor în 
activitatea sportivă șl a metode
lor de muncă ale activului ob
ștesc.

De la adunările anuale se aș
teaptă ca ele să poarte un pronun
țat caracter de lucru, stabilind 
măsuri care, aplicate, să dea un 
puternic Impuls dezvoltării acti
vității sportive și sporirii eficaci
tății asociațiilor în educația fizică 
a populației.

NOILE NORME DE CLASIFICARE SPORTIVA
Datorită creșterii valorii re

zultatelor pe plan intern și 
internațional, vechile norme 
de clasificare elaborate în anul 
1962 și aplicate doi ani mai 
tirziu, s-au dovedit a fl de
pășite. In consecință, specia
liștii federației au stabilit noi 
criterii de acordare a clasifi
cării sportive popicarilor. la- 
tă-Ie : 100 bile mixte (f) ma
estre ale sportului : de la 425 
p.d. la 440 p.d., cat. I : 390-410, 
cat. a Il-a : 360—380, cat. a 
III-a : 330—360 ; junioare : 310- 
350. 100 bile mixte (m) maeștri 
ai sportului : 465, cat. I : 430— 
440, cat. a II-a: 380—415, cat. 
a III-a : 350—375, juniori : 
335—350. 200 bile mixte (m) 
maeștri ai sportului : 910—930, 
cat. I : 840—865, cat. a II-a : 
785—810, cat. a III-a : 750- 
770, juniori : 720—750. 2X100
bile mixte (f) maestre ale 
sportului : 840—880, cat. I :
780—820, cat. a II-a : 750—760, 
cat. a III-a : 700—720, junioa
re : 610—660. 2X200 bile mix
te (m) maeștri ai sportului : 
1800—1860, cat. I : 1670—1730, 
cat. a II-a : 1550—1620, cat. a 
III-a : 1480—1540 : juniori : 
1430—1500.

Titlurile de maeștri se vor 
acorda și tn următoarele si
tuații ■: sportivul respectiv să 

de concurențl. Fetele și-au de
semnat pe primele trei, într-un 
Interval de 3 cm (Lucia JInga 
— șc. sp. Ploiești 5,94 m, Maria 
Tonescu — Lie. Rm. Vîlcea 5.92, 
Alina Popescu — Steaua 5,91), 
iar la băieți, pînă în ultima cli
pă, nu se știa cine va fi cam
pionul.

Cele trei recorduri înregistrate 
(prăjină — 4,40 Adrian Dinu 
C.S.M. Sibiu, 50 mg (fete) — 7,3 s 
șl Elena Mîrza — Ș.S.A. Bucu
rești șl 50 mg (băieți) 7,01 s. Ion 
Vasllescu (Liceul 4 Timișoara), 
precum și recordul egalat al lui 
Tamațf Szabo (Liceul Satu Mare) 
în proba de sprint a băieților, 
au ridicat concursul la un nivel 
superior, bine Integrat chiar pe 
plan internațional.

După cum ne relata antreno-

im șl recordul egalat al lui 
iș Szabo (Liceul Satu Mare)

un nivel

rul federal Nicolae Mărășescu 
o serie de rezultate sînt de ni
vel continental. Recordul Elenei 
Mîrza pe 50 mg s-a apropiat la 
numai o zecime de cel mai bun 
rezultat pe această distanță 
al campioanei noastre, Valeria 
Bufanu. Elena Mîrza, eleva pro 
fesorulul George Stănescu, este 
fără îndoială, șefa promoției. La 
cel 18 ani " ——* 1

pelor participante în diferite cam
pionate, cu neglijarea multitudinii 
de forme ce se pot folosi pentru 
practicarea exerclțiilor fizice. In 
unele asociații se socotește „re
zolvată” sarcina educației fizice 
dacă membrii acesteia participă, 
din cînd în cînd, la unele con
cursuri, în care se urmărește doar 
realizarea unor recorduri de... mo
bilizare. Lipsite de continuitate, 
asemenea acțiuni nu pot influența 
pozitiv dezvoltarea fizică a popu
lației. Pentru a obține eficienta 
necesară, conținutul și formele 
educației fizice a maselor trebuie

loc finala pe țară 
Spartachiadei vînătorilor 
munte la schi. Au participat 
sportivi din loturile Cozia, Ie 
zer. Lotru, Negoiu. Moldo- 
veanu și Vîlcan. După în
treceri echilibrate, spectacu 
loase, cei mai buni s-au do
vedit N. Bulei (coborîre), P. 
Crăciun (slalom uriaș), I. 
Coman (combinată alpină), 
V. Buiuc (fond 10 km), echi
pa Iezer (ștafeta 4x10 km). 
A Bere? (biatlon), formația 
Moldoveanu (patrulă 15 km) 
și Vîican (proba de pluton) 
Tn clasamentul general locui
I a revenit lotului Vîlcan. Se 
cuvine 
nizarea 
șurarea 
cerilor.
prof. E. STERESCU — coresp.

CLUJ

Cavalerii fluierului din lo
calitate, a căror activitate 
n-a cunoscut pauza de iarnă, 
se pregătesc sîrguincios pen
tru primăvară, dorind ca ar
bitrajele lor să fie bine apre
ciate.

Ea început, antrenamente
le arbitrilor de fotbal au a 
vut loc în sala de gimnasti
că a Liceului nr. 15, al că
rui director nu este altul de 
cît cunoscutul arbitru-prof. 
Ion Cîmpeanu. De la 15 fe
bruarie, ședințele de pregă
tire sînt efectuate și în aer 
liber.

ORADEA

In orașul de pe Criș, în 
cadrul asociației sportive Da
cia a luat ființă secția de 
culturism. în prezent, cei 13 
membri efectuează cite trei 
antrenamente pe săptămînâ 
sub conducerea inițiatorului 
acestei activități, prof. Eme- 
ric Aruș. Cu sprijinul orga
nelor sportive locale. în pe
rioada următoare ver fi or
ganizate concursuri demon
strative pent’ - popularizarea 
acestei forme atît de utile de 
practicare a exercițiilor fi
zice.

I. GHIȘA — coresp.

din 1962), ea 
19-lea record 
țe șl probe, 
liber !

Demne de 
xemplele oferite de nivelul 
care o serie de antrenori șl-au 
prezentat sportivii. După cum 
se observă, recordmana Junioa
relor mici, Eleonora Monoranu, 
precum șl colega el, Mariana Fl- 
llp (specialistă la 400 șl 800 m !) 
au monopolizat proba de sprint 
Inițiatorul școlii atletice din Ro
man — care la campionatul re
publican în aer liber a cîștlgat 
toate probele feminine de aler
gări — antrenorul emerit Ollm-

(practlcă atletismul 
se află la cel de-al 
pe diferite distan- 

In sală sau în aer

reliefat sînt și e- 
la

POSIBIL ȘI IMPOSIBIL
ÎN PATINAJUL DE VITEZĂ’

In sezonul 1969— 
1970, după cîțiiva 
ani de așteptare 
zadarnică a unul 
îngheț mal lung, 
s-a împlinit una 
dintre marile do
leanțe ale patina

torilor de viteză : din luna de
cembrie șl pînă-în prezent, pista 
de pe lacul Clucaș din Tușnad. 
singura bună de concurs din 
țara noastră, a fost în perma
nență practicabilă. La capătul 
unei serii de concursuri de ve
rificare, vltezlștli au luat star
tul în campionatele naționale, 
desfășurate într-o organizare su
perioară anilor trecuți. Fiind cea 
mal importantă competiție In
ternă, se cuvine să ne oprim 
puțin asupra el, încercînd să 
scoatem în evidență ce s-a făcut 
șl ce urmează să se mal facă 
pentru binele patinajului.

In primul rînd trebuie *“
aceste campionate n-au 
un factor de bază în 
de atragere a tinerilor 
pe Inelele de gheață, 
mal ales din cauza lipsei de 
preocupare a organelor sportive

spus că 
devenit 

acțiunea 
talentațl 
Aceasta.

ACTUALITĂȚI

republicane de
300 m (13—14 ani) : 

(v.r. 36,6) și, respectiv, 
m (13—14 ani): 2:45,6 

2:52,3).
Noul campion absolut

• Mipii patinatori de vi
teză Sanda Frum și Victor 
Ciolacu, aparținînd asociației 
sportive învățămîntul Sibiu, 
au stabilit, în cadrul unor 
tentative pe pista lacului 
Ciucaș din Tușnad, două noi 
recorduri 
copii : 
35,0 
1500 
(v.r.

• 
al țării, Andrei Okos, Ane- 
lise Ștefani, A. Boier și L. 
Căplescu (toți de la Dinamo 
Brașov), însoțiți de antreno
rul lor Ernest Urlich, au 
plecat la Praga pentru a par
ticipa, în zilele de 7—8 fe
bruarie, la campionatele in
ternaționale ale Cehoslova
ciei.

• Campionatul municipiului 
București rezervat copiilor șl 
începătorilor a fost cîștigat 
de următorii patinatori ar
tistici : Copii I — Cătălin 
Ioniță (Șc. sp. nr. 2) și Sil- 

ocupe unul din primele trei 
locuri ale probelor individu
ale sau perechi ale campiona
telor mondiale și europene sau 
să facă parte din reprezentati
va țării clasată pe unul din 
locurile 1—3 la competițiile 
menționate. Aceste norme au 
intrat în vigoare.

înotătorii de la Steaua
fii prima confruntarei 

internațională
Astă-searâ, de la era 19,30 

și mîine după-amiazâ, de la 
ora 17, bazinul Floreasca din 
Capitală va găzdui întîlnirea 
amicală de înot dintre echi
pele cluburilor Steaua și 
Flota Gdynia. Cu această o- 
cazie vor 
(în afară 
înotători 
reșți.

urca pe blocstarturi 
de concurs) și alți 

fruntași din Bucu-

piu Constantinescu-Nehoi — este 
un exemplu în acest sens. Sem
nificativ este șl faptul că — 
după cum ne declara — elevele 
sale sînt pregătite în aer 
nu în sală. La fel, proba de 
jină, dominată net de elevii 
fesorului Ahrend Gtinther 
Sibiu, pregătiți tot în aer 
(cu excepția exerclțiilor de 
nică) confirmă ldeea că pregă
tirea în sală nu constituie o 
condiție sine qua non pentru 
concursurile de sală. De fapt, 
profesorul Nehoi și-a șl expri
mat mirarea că pista de alergări 
a stadionului de atletism din 
Complexul „23 August" este a- 
coperită de zăpadă.

Menționînd și faptul că proba 
de triplusalt a fost cîștigată de 
Ștefan Lenghel, elev al antre
norului Liviu Mereuță (Șc. sp. 
Brașov), alergător pe 400 m, pu
tem trage concluzia că atletis
mul românesc dispune de o 
valoroasă pepinieră. Șl, ceea ce 
este îmbucurător, este faptul că 
provincia s-a prezentat la înăl
țime. Dacă n-ar fi fost surpriza 
oferită de antrenorul Nicolae 
Gurău, care și-a onorat cartea 
de vizită — cîștlgînd cu elevii 

Viorica Brad șl Gheorghe

liber, 
prl- 
pro- 

din 
liber 
teh-

NU CUNOAȘTEȚI UN GEAMGIU?
O invitație pentru conducerea I. E. A. B. S

au doborît zeci și 
recorduri in numai 

darea

Sînt, desigur, cunoscute în
semnatele eforturi materiale fă
cute pentru construirea și a- 
menajarea sălii de atletism de 
la complexul „23 August", o 
bază sportivă foarte reușită 
care, mai ales după extinde
rea ce-i va fi făcută în acest 
an, va deveni una dintre cele 
mai mari săli speciale de a- 
tletism din lume.

Practicanții atletismului au 
primit cu deosebită satisfacție 
acest frumos și util dar, și ca 
răspuns... 
zeci de 
un an cît a trecut de la 
în exploatare a sălii.

La „23 August", de 
neața și pînă noaptea 
activitatea nu cunoaște 
fiecare sfirșit de săptămînă 
fiind marcat de organizarea u- 
nei competiții. Din păcate, e- 
xistă însă și unele neajunsuri, 
despre care ziarul nostru a 
scris la momentul respectiv, 
dar pînă acum n-am putut 
constata că cineva s-ar fi se
sizat pentru îndepărtarea a- 
cestor deficiențe. Cel mai re
cent caz: în timpul antrena
mentelor echipei naționale de 
fotbal au fost sparte cîteva

dimi- 
tîrziu 

răgaz,

județene pentru amenajarea u- 
nor patinoare naturale, care să 
găzduiască etapele ,J 
menite să angreneze 
un număr crescînd 
de toate categoriile, 
pionatele naționale _

preliminare, 
în întreceri 
de sportivi 
Deci, cam- 

________ __ ,_____  au început 
șl s-au terminat la Tușnad, unde 
era programată de fapt doar fi
nala pe țară.

Cei peste o sută de seniori, 
juniori șl copil care au luat 
startul în campionat au luptat 
cu ardoare pentru un loc cît 
mai bun, au ținut să-șl afirme 
calitățile, reușind să-l convingă 
pe specialiștii aflațl la Tușnad 
că sînt capabili de progres.

Dacă cineva ar fl ales, însă, 
pe seniorii șl juniorii capabili să 
facă față cît de cît concursurilor 
Internaționale de talie medie, ar 
fi reținut doar cîțiva băieți șl 
fete care, beneficiind în cadrul 
activității din echipa reprezen
tativă de o pregătire superioară, 
și-au eclipsat partenerii în cam
pionat. Prin urmare, adversarii 
lor, poate la fel de dotați, au 
fost handicapați datorită însă șl 
altor cauze ț

— fiind la discreția vremii,

vana Suciu (Constructorul); 
copii II — Dănuț Tudorașcu 
(Constructorul) și Mihaela 
Paraschiva (Constructorul), 
începători I — A. Vasile 
(C.P.M.B.) și Roxana Stăni- 
șor (C.P.M.B.), începători II 
— T. Suciu (Constr.), și Car
men Gancev (Constr.).

• De ieri, patinoarul arti
ficial din Galați găzduiește 
etapa finală a campionatului 
republican de patinaj artis- 
tistic, rezervat copiilor. Iși 
dispută întîietatea concu- 
renți din București, Brașov, 
Cluj și M. Ciuc.

• Ultima competiție de 
amploare a sezonului, „Cupa 
României" la patinaj viteză, 
va avea loc între 13—15 fe
bruarie la Tușnad. în pro
gram figurează probe pentru 
seniori și juniori mari.

STR. PICTOR N. TONITZA Nr. 11 - SECTOR 4

EXECUTĂ
pentru sectorul socialist și persoane particulare, cu plata 
prin virament sau numerar, lucrări de :

TRADUCERI
cu caracter tehnic, științific și beletristic, din și în limbile: 
rusa, ceha, bulgară, polonă, sîrbă, germană, maghiară, en
gleza, italiană, franceză, spaniolă și turcă.

Informații suplimentare telefon : 16.29.47

DACTILOGRAFII
în limba română și limbi străine, po hîrtie, calc, matrițe 
cerate sau metalice.

Informații suplimentare telefon: 14.16.83

MULTIPLICĂRI
pe matriță cerată la ghețtedner.

Informații suplimentaro telefon : 13.77.92

HELIOGRAFIE
pe hîrtie ozalid.

Informații suplimentare telefon s 14.15.29

DESEN TEHNIC
copieri pe calc, desen construit etc.

Informații suplimentare telefon : 41.21.71 (3493)

Dumbravă — probele de arun
care a greutății, aducînd clubul 
Progresul București pe primul 
loc în clasamentul pe echipe, 
Capitala ar fi ocupat prin Școa
la sportivă de atletism abia lo
cul VI, după Liceul 2 Tg. Mureș, 
Școala sportivă Brașov, Clubul 
atletic Roman și C.S.M. Sibiu.

încheind trecerea în revistă a 
concursului, relevînd talentul iul 
Csaba Dosa (antrenor Tralan 
Prundaru), al junioarei mici Doi
na Cătineanu (a stabilit un nou 
record al Junioarelor miel 
lungime), precum și cel al ară
deanului Mihai Negomlreanu, 
care, talonîndu-1 îndeaproape 
pe Dosa, șl-a mărit recordul perso
nal la înălțime cu 7 cm (2,05 tn), 
putem afirma că atletismul, ro
mânesc _ 
oferind îndreptățite speranțe în 
dobîndirea unor succese de pres
tigiu.

la

se află în ascensiune.

Gh. IL1UTA

geamuri. Se întîmplă I Prima 
măsură a I.E.A.B.S. ar fi tre
buit să fie înlocuirea geamu
rilor sparte. Dar n-a fost așa... 
De atunci au trecut cîteva săp
tămâni, timp în care antrena
mentele și concursurile atleți- 
lor s-au desfășurat intr-o at
mosferă glacială. După ce ca 
în sală nu este căldură sufi
cientă (din motive pe care con
structorul și poate și benefi
ciarul ar trebui să le cunoas
că), prin neînlocuirea la timp 
a geamurilor sparte, frigul de 
afară pătrunde în voie, stîn- 
jenind antrenamentele și în
trecerile sportivilor, in ultimă 
instanță, periclitîndu-le chiar 
sănătatea.

Pentru o mai bună lămurire 
a situației existente în sala 
de la „23 August", invităm, 
pe această cale, pe cineva din 
conducerea I.E.A.B.S. să „tre
mure" cîteva ore la concursul 
de astăzi. 11 rugăm însă, ca 
în sală, să nu stea în palton 
(nici atleții nu concurează 
în paltoane I), ci doar în hai
nă, și sintem convinși că i- 
mediat va dispune remedierea 
acestei situații de netolerat I

N. MIHAIL

*

------------------- -------------/
MARGINALII LA CAMPIONATELE NAȚIONALE

multi patinatori n-au înțeles că 
trebuie să suplinească lipsa ghe- 
ții cu un antrenament asiduu 
pe... uscat. Ocolind, cu sau fără 
știință, drumul greu, dar obliga
toriu, al pregătirilor din timpul 
verii, sportivii au Intrat pe ghea
ță cu o Insuficientă capacitate 
fizică, fără să aibă rezistență 
pentru probele lungi ale polia- 
tlonulul.

— multe dintre deprinderile 
greșite ale vltezlștllor se dato- 
resc unul stil de alunecare de
fectuos, realizat din împrumu
tarea întîmplătoare de către ca
drele tehnice din experiența al
tora, ceea ce trădează absența 
unei linii proprii de antrenament. 
Și încă ceva : antrenorii nu co
laborează, nu se sfătuiesc în pri
vința observațiilor făcute la con
cursurile la care asistă peste ho
tare sau asupra discuțiilor pur
tate cu specialiștii străini, păs- 
trlnd pentru el „secretele” ma
rilor performanțe.

— nefolosirea condițiilor atmo
sferice prielnice amejiajăril a cit— 
mal multor piste naturale, P'A 
care să se desfășoare diverseT 
concursuri. încercările ambițlOa- 
se ale unor antrenori / ti
neri, în frunte cu prof. 
Petre Tivadaru din Si
biu, au întîmplnat rezistența u- 
nor factori care ar trebui să 
stimuleze bunele Inițiative. Co
misiile județene de specialitate, 
Instructorii sportivi șl chiar an
trenorii care se ocupă de spor
tivii fruntași nu sînt luațl în 
seamă, patinajul fiind tratat ca 
un sport „minor".

Cum realizarea unei piste arti
ficiale de viteză nu Intră în pro
iectele viitorului apropiat, spor
tivii s-ar mulțumi ca la Sibiu, 
Lacul Sf. Ana (ideal prin poziția 
sa), Brașov, Cluj, București șl 
alte centre din țară să se ame
najeze patinoare naturale, între
ținute cu o minimă mecanizare, 
adică cu o mașină sau un trac
tor mal vechi, prevăzut cu un 
plug în față șl un raz în spate, 
care să pregătească o gheață de 

o dată cu rezol- 
probleme, lnstrul-

calitate bună, 
varga acestei ________  ______
rea continuă și alcătuirea unul 
program care să asigure o des
fășurare ritmică a concursurilor 
ar permite, în cazul cînd tempe
ratura va fi favorabilă, o acti
vitate competlțlonală de cel pu
țin 3—4 luni. Numai tnvlorînd 
activitatea competițională va fi 
posibil ca recordurile naționale 
de seniori șl juniori, care In ul
tima vreme se stabilesc tn străi
nătate, să fie doborîte șl pe pis
tele din țară.

Tr. IOANIȚESCU

r



Anchefa SPORTUL | [)[ EXISTA ON DECALAJ
Intre rezultatele echipei

NAȚIONALE SI VALOARE 
FORMAȚIILOR DE CLUB ?

5

închis" poate submina viitoarele
Sfrîns în chingile frigului, Clujul pare, ia acest ceas de 

iarnă, un bătrln ce-și poartă anevoie povara anilor. Ti
nerețea, entuziasmul, exuberanta sa, au rămas parcă în 

amintire, acolo în decorul pomilor înfrunziți. Dar totul este doar 
o părere. Alungat de pe străzile intrate în stăpînirea gerului, 
a zăpezii și a vîntului, tineretul se află în sălile de sport, în 
cele ale cinematografelor, în biblioteci, în cofetăriile-cafenele. 
Clujul are acum un farmec interior, o efervescență care-i păs
trează marca de oraș al tinereții. Și fiindcă vremea ne îm
pinge între cei patru pereți ai camerei, să luăm loc la masa 
discuțiilor despre... fotbal. Interlocutori! NICOLAE MUREȘAN — 
președintele Consiliului județean pentru educație fizică și sport 
Cluj și ȘTEFAN CÎRJZvN — antrenorul lui „U". Așadar...Cluj și ȘTEFAN CÎRJAN

STEFAN CÎRJAN :
ACEST DECALAJ
NU EXISTĂ...'

După opinia mea, acest de
calaj nu există. Rezultatele 
echipei naționale sînt urma
rea firească a valorii echipe
lor de club, a modului în 
care campionatul nostru reu
șește să depisteze talente, să 
crească jucători de valoare. 
Aparentul decalaj — subli
niez faptul că, în fond, el nu 
există — are altă explicație. 
La lotul național, doi oameni 
echilibrați — Angelo Nicu- 
lescu și Emerich Vogi — au 
reușit să creeze un echilibru 
psihic în rîndurile selecționa
ților. Datorită acestui "lucru, 
climatului de înțelegere, lip
sit de entuziasm 
sau de teamă 
valorile au ieșit 
vidență, echipa 
sufletește, s-a 
și-a găsit o cale firească de 
exprimare, pe măsura pregă
tirii sale, a valorilor pe care 
le cuprinde. Climatul Inte
rior a fost eficient sprijinit 
de unul exterior și de șansă. 
Presa nu i-a mai sufocat cu 
dragostea sa, dar nici nu i-a 
cufundat în iadul de smoală 
al cuvintelor grele, uneori 
insultătoare. Șansa i-a surîs 
acestei tinere formații repre
zentative pe Wembley. înce- 
pîndu-și cariera în condiții 
lejere — meci cu o echipă 
mare, campioană mondială, 
pe care dacă-1 pierzi este 
un lucru normal, nu te cear
tă nimeni, iar dacă faci 
„egal" sau cîștigi se cheamă 
că ai făcut o performanță 
de răsunet, naționala și-a 
creat o trambulină de pe 
care — cu ajutorul echili
brului de care vorbeam — 
a putut aborda cu aplomb 
întîlnîrile oficiale. Lipsiți de 
nimbul gloriei, care uneori 
devine apăsător, acești jucă
tori tineri și-au dat seama 
că au în mină cartea cea

exagerat 
nejustificată, 
repede în e- 
s-a sudat 
omogenizat,

îerencvaros Budapesta 
va susține cîteva

meciuri
în țara noastră

Cunoscuta echipă de fotbal 
budapestană Ferencvaros va 
întreprinde un turneu în țara 
noastră începînd de săptămî- 
na viitoare. Probabil că oas
peții vor evolua pe stadioa
nele din Tg. Mureș, Cluj, 
Brașov și Timișoara.

Căllmăneștl — vila „zorilor". 
Batem la ușă și — surpriză — 
„timonierul" dlnamoviștUor bucu- 
reștenl, D. Nlcolae-Nicușor, a- 
plecat deasupra mesei, scria un 
articol pentru... Sportul. Era o 
zi de retpaus, după cum aveam 
să aflu,

UN „RĂU" UTIL

— Bine ați venit la noi — ne 
tntlmplnă simpaticul antrenor. 
Credeam că, dacă n-am poposit 
pe Valea Prahovei, ne-ați uitat 
complet și m-am gtndii să 
trimit un răspuns la ancheta 
ganizată de ziarul dv. Poate 
așa vă amintiți și da noi...

— După cum vedeți, nu v-am 
uitat, așa că, Bă trecem la su
biect. Care e pulsul pregătirilor ?

— Nu-mt amintesc să mai fi 
văzut vreodată la elevii met atlta 
dăruire in pregătirile de iar
nă ca in acest an. Dimineața, 
lucrăm pentru pregătirea fizică 
generală șl forță, iar după-amia- 
za susținem jocurl-școală șl șle- 
fuim tehnica individuală. Un a- 
devărat... calvar zilnic, acceptat, 
însă, de jucători ca un „rău" 
util. Uneori a trebuit să inter
vin pentru a le potoli zelul... 
Remarcări nu pot să fac, dar 
vreau să subliniez că șl pe CO- 
MAN și pe PIRCALAB a trebuit 
să-l -„potolesc". Și acest lucra 
spune destul.

vă 
or- 
că

PÎRCALAB DEMAREAZĂ
Șl LA... ȘAH

L-am lăsat, Pentru moment, pe 
încercatul antrenor dinamovlst 
cu gîndurile sale șl am plecat 
la clubul din localitate, unde di- 
namoviștil urmau să evolueze în 
postură de... șahiști în compania 
reputatului jucător din localitate 
Vladimir Plop (categoria I de 
clasificare) într-un simultan. La 
mese luaseră loc, în ordine, ’ săl- 
ceanu, Ștefan, Haidu, Stoenescu, 
Pircălab șl Frățilă. Deși „ajutat" 
substanțial de doi spectatori, 
Sălceanu... cedează în mal puțin 
de 20 de mutări. II urmează 
Ștefan. Frățilă obține din start 
un avantaj, dar ratează... cu 
dezinvoltură. Intr-un final 
dramatic Pircălab demarează 1- 
rezistlbil pe extremă și... trans
formă un pion în regină, obțlnînd 
victoria. Un puști nu scapă oca
zia șl-1 fură.. un autograf. Hai
du și Nicușor cedează greu. Doar 
Stoenescu se ține scai; cum o 
face șl pe „tabla verde" cînd 
are un om în. primire, și-și ani
hilează adversarul î remiză 1

NICOLAE MUREȘAN —

pe care trebuie s-o fo-mare,
losească bine pentru a cîș- 
tiga.

In cazurile precedente, pri
vind tot 
cătorii ;

. reprezentativa, ju- 
începeau meciurile

Climatul sufletesc, echilibrul au pus în valoare 
posibilitățile jucătorilor naționalei • La cluburi, 
prea mulți sfătuitori © Atenție, pericol: „Cercul 

învățăm, dar să nu copiem.»
NICOLAE MUREȘAN : 

„ECHIPA NAȚIONALĂ — 
CHINTESENȚA VALORII 

FORMAȚIILOR DE CLUB!"

rezultate 2 © Să
PUBLICA CONDIȚIILE IN 
CARE SE LUCREAZĂ LA 
CLUBURILE CU ECHIPE 
DE FOTBAL DIVIZIONA
RE, MODUL IN CARE 
SE POATE CREA ECHI
LIBRUL NECESAR PEN
TRU CREȘTEREA VALO
RII FORMAȚIILOR ȘI 
IMPLICIT A REZULTA
TELOR ?

La Cluj există jucători ca
re ar putea face față nive
lului naționalei: Solomon, 
Barbu, Anca. Ei nu pot, în
să, să corespundă principi
ilor 
tesc 
sînt 
tează personal

tehnicienilor care pregă- 
reprezentativa - fiindcă 
jucători care interpre- 

sarcina

Mi-am sintetizat răspunsul 
în cîteva puncte.

1. Echipa națională este 
chintesența valorii formați
ilor de club. înțeleg prin a- 
ceasta că nu putea exista o 
reprezentativă de valoare a 

dacă echipele de club 
fi avut clemente talen- 
pe care să i le ofere.
Afirmația potrivit că- 

jocurile din campionatul

țării 
n-ar 
tate

2. 
reia

O discuție despre fotbal atrage, întotdeauna, ca un magnet. De aceea, asistența la masa rotundă po 
tema „De ce există un decalaj între rezultatele echl pel naționale șl valoarea formațiilor de club ?“ a fost 
atit de numeroasă. In fotografie, de la stingă la dreapta: loan Ldrincz — vicepreședinte C.J.E.F.S. 
Cluj, Hristache Naum — redactor la ziarul „Sportul", Nlcolae Mureșan — președintele C.J.E.F.S. Cluj, Ște
fan Cîrjan 1---------- '— ... ------------ .— antrenorul Iul „U“

Povara sufletească 
de la modul inabil

l“, .... ________
și C. Cucu — vicepreședinte C.j.E.!■F.S. Cluj.

Foto c F. Csomalay — Cluj

ni- 
fă- 
ju- 
iar 
Și, 
cu

joc, ceva In genul lui Do- 
brin.

In încheiere, cîteva opinii: 
este necesară 
deoarece la 
poate apărea 
cului închis11, 
ajung să facă ei echipa, să 
nu mai permită schimbări 
în formație; de asemenea, 
să nu fie uitat un păcat al 
tinereții : există un moment 
cînd ți se pare că știi totul, 
că nu mai ai nimic de în
vățat.

multă atenție, 
reprezentativă 

pericolul „cer- 
cînd jucătorii

nostru sînt slabe din punct 
de vedere calitativ este re
flecția pur personală a unor 
tehnicieni și cronicari. Păre
rea mea este alta: echipele 
de club au crescut, au pro
gresat din toate punctele de 
vedere și dovada acestui salt 
valoric o 
zultatele 
pendența dintre ele este evi
dentă și cred că nu mai are 
nevoie de comentarii.

3. Se acordă din punct de 
vedere material și moral 
sprijin numai echipelor din 
prima divizie. Cea secundă,

reprezintă chiar re- 
naționale. Interde-

în loc să fie o pepinieră, a 
devenit loc de refugiu pen
tru ratații fotbalului (în ma
joritatea cazurilor). Se igno
ră încă activitatea cu copiii 
și juniorii atît de către fe
derația de specialitate, cit și 
de către organele sportive 
locale și cluburi. Antrenorii 
echipelor din divizia A 
nu știu (sau nu vor să 
că ar trebui să aibă 
obligații în acest sens.

4. Secțiile și cluburile 
pun de prea multe posibili
tăți de a jongla cum doresc 
cu tehnicienii. Imixtiunea în 
treburile care-1 privesc ex
clusiv pe antrenor piejudi- 
ciază frecvent calitatea mun
cii, își pune amprenta — în 
sens negativ — pe perfor
manțele realizate de unele 
echipe.

în ceea ce privește con
tribuția Clujului la alcătuirea 
actualei naționale de fotbal 
lucrurile sînt clare. în cer 
50 de ani de existență ai 
săi, orașul nostru a contri
buit arareori la formarea re
prezentativei. Obligațiile pro
fesionale ale studenților nu 
permit acestora o activitate 
suplimentară în fotbal. ■

în sfîrșit, o ultimă opinie. 
Se discută mult, foarte mult 
chiar, dacă fotbaliștii noștri 
muncesc sau nu cît trebuie. 
Cine știe însă precis cît tre
buie ? După ce ne ghidăm 
în această apreciere ? Iată, 
de pildă, antrenorul Ștefan 
Cîrjan afirmă — și eu îl 
cred — că în general acti
vitatea de pregătire (volum, 
calitate) este bună. Atunci 
de ce aș lua în seamă păre
rea unuia sau altuia care — 
fără să desfășoare zi de zi 
o muncă practică în cadrul 
unei echipe — afirmă, în 
general, că fotbaliștii nu 
depun un efort suficient de 
mare ? Să dăm credit deplin 
tehnicienilor noștri, pentru că 
ei sînt cei care duc greul 
activității și tot ei sînt cei 
care asigură 
rezultate ce ne stîrnesc entu
ziasmul. Este, firește, bine să 
învățăm din experiența 
balului din alte țări, 
este rău, chiar foarte 
să copiem niște lucruri 
nu ni se potrivesc.

nici 
știe) 
ceva

clis-

realizarea unor

fot- 
Dar 
rău, 
care

inhibați, 
provenea 
în care li se cerea perfor
manța. Suporterii, presa și 
alții ridicau în înalturi echi
pa înainte de meci. Apoi... 
In condițiile unui succes (ex- 
meciul cu Cehoslovacia), fie
care devenea un zeu, se sco
teau în evidență calități rea
le și inventate, se suprali
cita totul. Dacă pierdeau, 
mic nu era bun, totul se 
cuse invers decît trebuia, 
cătorii erau plafonați, 
fotbalul nostru nu exista, 
știți dv, începea discuția 
juniorii...

Ce se întîmplă la cluburi 7 
în primul rînd o mare fluc
tuație de antrenori. N-are 
timp tehnicianul să se obiș
nuiască cu 
noască bine 
este nevoit 
și bastonul 
și scurt stagiu la altă for
mație. Conducătorii cluburi
lor, cei ai secțiilor, prea în- 
focații suporteri impun for
mația, îi iartă pe cei care 
greșesc grav, ii învață pe 
sportivi să speculeze simpa
tia. Și atunci: cum să se 
creeze climatul sufletesc, e- 
chilibrul necesar punerii în 
valoare a potențialului real 
al

echipa, să-i cu
pe elevii săi, că 
să-și ia pălăria 
pentru un nou

formației ?
NU CREDE ZIARUL 

„SPORTUL" CA AR FI 
CEL PUȚIN I,A FEL DE 
UTILA INIȚIATIVA DE 
A PUNE IN DISCUȚIE

70 E ANUL NOROCULUI 
MEU

Narcis Coman și Lică Nunweil- 
ler (care a primit drept de joc 
la Dlnamo București) preferă, o 
partidă de... table. Reprezentan
tul „ dinastiei" cedează repede.

— Ce să mal vorbim — spu
ne Narcis — ’70 e anul norocu
lui meu. Acum cîteva zile arr 
cîștigat o mie de lei la loz în

Nu i-am uitat
nici pe dinamoviștii 

bucuresteni...J

Iu-plic și la table bat pe toată 
mea.

— Numai să fii norocos șl la 
fotbal...

— Trebuie sd fiu. Vreau să 
prind naționala. Șl dacă o prin
de șl BEBE BARBU, fostul meu 
coleg de echipă de la Pitești, 
n-o să mai tremur de loc in 
poartă. Cînd tl am în fața nu-mi 
mai este frică de nici un tna. 
intaș.

LUI
Retras 

ditează.
— La
— La

OBSESIA
LICA NUNWEILLER
într-un colț, Lică me-

ce te gîndeștd, Lică ? 
multe. La campionatul 

care bate la ușă și pe care aș 
vrea să nu-l mal pierdem. La 
RADU, despre care am auzit că 
a început să mai calce și pe 
alături și pe care îl voi lua sub 
aripa mea, cînd va reveni de 
peste ocean. Și... hal să vă spun 
totuși. Am plecat de la BEȘ2K- 
TAS nu numai fiindcă clubul 
era în preajma falimentului și 
nu-și putea onora contractul. 
Poate că aș fi putut juca la o 
altă echipă în Turcia. încă de 
cînd am părăsit țara mă fră
mîntă, însă, un gînd. Visul meu 
și al lui NELU a fost să parti
cipăm la un turneu final al 
campionatului mondial. Pînă a- 
cum n-am avut.\ norocul lui 
RADU. In primăvară, vreau s-o 
înfrunt pe zeița FORTUNA, Voi 
face totul pentru a fi în MEXIC 
alături de fratele meu mai mic. 
Gîndui acesta a devenit o obse
sie pentru mine.

SĂGEATA CARPATILOR 
NU MAI FACE DECLARAȚII !

Simultanul de șah a luat sfîr
șit. "taamoviștu se întorc aga-

„£L MUNDțAL 70" poșta CONCURSULUI
o Ne sosesc tot mai multe răs

punsuri. Am ajuns la peste 7000. 
La primele sondaje am constatat, 
însă, că vom ft nevoițl să anu
lăm mai multe taloane. De ce? 
Deși am mai precizat de atltea 
ori, Vlad Livin din Iași și M. 
Ocu din Broșteni, de pildă, 
ne-au trimis cupoane confecțio
nate din caietul de matematică 
sau română și nu decupate din 
ziare, șt, din păcate, nu sînt 
singurii care procedează așa.

• Am primit plicul dv, tdva_ 
rășe Gh. Schlopu (com. Ripiceni— 
Botoșani). Trebuie să vă spu
nem, insă, că răspunsul nu e 
bun. In sferturi nu se pot califi
ca doar două formații. Citiți cu 
atenție întrebările de pe cuponul 
de concurs. Sînt foarte clare. 
Puteți reveni cu un răspuns com
plet.

Sibiu — 26 de cupoane trimise; 
M. Mirescu — Cîmplna (26), Con
stantin Dumitru—Galați 67). Și 
o cunoștință a iubitorilor fotba
lului: fostul internațional lng. 
Mircea David — București. „II 
Dio" ne-a adus la redacție S3 de 
cupoane completate. Dar despre 
el cu altă ocazie.

o lată și o altă categorie de... 
performeri ale căror plicuri au 
ajuns la destinație (de loc ușor) 
cu adrese de genul acesta : 
„Deșt, campionatul mondial, str, 
V. Conta 16 (exp. A. Popescu —i 
Corn. Biled); „Deșt, căsuța poș
tală, str. Nuferilor 111 (n.n, ghi-

citor să fii și nu știi unde tre
buie dus plicul) — ex. I. Manga- 
Piteștl; către F.R. Fotbal (exp. 
N. Toma — București, șl nu nu
mai el). Alții expediază plicu
rile în direcții foarte... precise: 
SPORTROM, TIPARUL I. P. IN
FORMAȚIA, TELEX 180 șl chiar.. 
TEL. 11 10 05, sa.u INTERURBAN 
286!

Repetăm: răspunsurile se pri
mesc la redacția ZIARULUI 
SPORTUL, pe adresa : STR. V. 
CONTA NR. 16 BUCUREȘTI, 
cu mențiunea „Pentru concurs" 
sau „El Mundial ’70". Altfel, nu 
știm dacă or să vă găsească... 
pnemiile.

CUPON DE CONCURS
• lată clțtva dintre performe

rii ultimelor zile: M. Țățîndă—

le spre vilă. II ajung din urmă 
Pe Pircălab și_l atac „dur", așa 
cum fac, uneori, și fundașii.

— Șl pe tine te frămîntă Me
xicul, Ioane ?

— Nu mal fac declarații ! M-am 
săturat. Voi răspunde numai prin 
fapte. E vorba de ultima mea 
carte. Pentru MUNCHEN voi fi 
prea bătrîn. Nu merită să re
nunți la comoditate și distracții 
ușoare pentru turneul final din 
Mexic ? Iată de ce trag adTin 
cu... ghearele șl cu dinții.
— Asta așteptam șl... așteaptă 
toți de la tine 1

UN NOU NIKI DUMITRIU ?
A doua zl, Dlnamo a susținut 

primul joc de verificare la Dră- 
gășani, cu divizionara C Unirea. 
Victorie la scor : 9—0 1 In ulti
mele 30 de minute, Nicușor a 
introdus în formație un tînăr fi
rav, care aduce foarte mult cu 
Nlki Dumltriu din „perioada Ji
ul". Se invîrte ca o sfîrlează 
printre adversari și, deodată, din 
plină alergare, șutează fără pen
dulare. Imediat îl interpelez pe 
Nicușor : cine-1 puștiul ?

— Vă spun, dar... să nu scrieți 
nimic despre el. Este VICTOR 
PETRE, din echipa noastră de 
juniori antrenată de Timar. L-am 
luat împreună cu PAUL ENA- 
CHE să se pregătească cu echi
pa întîia. Din primăvară, vor tre
ce la tineret. O să aveți destul 
timp să scrieți șl despre ei.

Aflînd, însă, că e elev în cla
sa a Xll-a la Liceul Gh. Lazăr 
(coleg cu Radu lonescu, de la 
Progresul) și că nu iubește, in a- 
fară de fotbal, altceva decît car
tea, am considerat că nu e nici un 
pericol. Sper că și antrenorul 
Nicușor mă va înțelege...

Dan VLAD

FARUL CONSTANTA
A DEBUTAT

ÎN TURNEUL
VICTORIOS
DIN LIBAN

fotbal FarulEchipa de
Constanța și-a început tur
neul în Liban, evoluînd în 
compania unei selecționate a 
cluburilor Mazra și Momen- 
ten. Constănțenii au cîștigat 
această partidă cu scorul de 
4—1, prin golurile marcate 
de Biliboacă 2, Tănase și 
Ologu,

Numele și 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 CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

PRONOSPORT 112. PRONOSPORT
Ultimele concursuri Prono

sport au adus premii de va
loare ridicată. Astfel, la con
cursul Pronosport nr. 1 din 
acest an, participantul Popes
cu Ion din Cernavodă a ob
ținut un premiu în valoare 
de 53 174 lei, iar la concursul 
nr. 2 din 11 ianuarie 1970, 
participantul Bujoreanu Eu
gen din București a cîștigat 
53 302 Iei.

Concursul Pronosport de 
mîine este așteptat cu ne
răbdare de participant, întru- 
cît meciurile echilibrate și 
interesante care alcătuiesc 
programul de concurs 
posibilitatea 
premii mari.

Menționăm 
ULTIMA ZI 
rea buletinelor.

• Programul 
Pronosport nr. 7 
bruarie 1970, este 
I i Bari — Bologna ; II i Fio
rentina — Lazio ; III i Inter- 
nazionale — Cagliari ; IV i 
Juventus — Lanerossi; V i 
Napoli — Sampdoria ; VI i 
Palermo — Torino ; VII t Ro
ma —< (Milan j VIII i Verona

— Brescia ; IX i Catanzaro
— Catania ; X! Livorno — 
Modena ; XI : Monza — Pe
rugia ; XII t Piacenza — A- 
talanta ; XIII i Reggina — 
Pisa.

înainte de a vă fixa pro
nosticurile dv. vă recoman
dăm să consultați „Progra
mul Loto-Pronosport“ care 
cuprinde amănunte asupra 
meciurilor și echipelor in
cluse în programul de con
curs.

obținerii
dau 

unor

estecă astăzi 
pentru depune-

concursului 
din 15 fe- 
următorul:

LOTO 
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 6 FEBRUARIE 1970

Extragerea I:
27 43 73 74 75 55 70 56 69 

Fond de
lei.

Extragerea
83 26

Fond 
lei.

Plata _ . ... ___
în Capitală de sîmbătă 14 fe
bruarie pînă la 23 martie; 
în provincie începînd de la 
17 februarie pînă la 23 mar
tie 1970 inclusiv.

premii : 917 909

14 
de

a Il-a :
52 63
premii :

40 41
883 013

premiilor va începe

ANGLIA SE REGĂSEȘTE 
LA FINIȘ

© Brazilia - 11 virtuoși, Portugalia... o echipă 
© Pele n-a fost îngerul salvator • R.P.O.Coreeană 
elimină o dublă campioană a lumii © Cind Rattin 
II trage de minecă pe arbitrul Kreitlein © Anglia-

R. F. a Germaniei, o finală de neuitat

Iată-ne din nou, la patru zile distanță, In tribunele sta
dionului „Goodison Park” din Liverpool pentru a ur
mări meciul Brazilia — Portugalia ; meciul devenit de
cisiv pentru dublii campioni mondiali, meciul lui Pelă, 

pe care Vicente Feola îl arunca acum în luptă în disperare de 
cauză. Fără el, Brazilia nu contase aproape de loc în fața Un
gariei, cu Pele In echipă miile de suporteri veniți din țara cafe
lei și a sambei aveau dreptul să spere din nou...

Intrarea celor două echipe în arenă parcă l-a dinamitat pe 
fanaticii susținători al „verzi-galbenilor". Fiind încă proaspătă 
umilința la care îl supuseseră fotbaliștii maghiari în prece
denta partidă, doreau acum din tot sufletul răzbunarea pentru 
tot ceea ce suferiseră, s-au ridicat în picioare, ca la o coman
dă, au început să fluture steagurile șl să scandeze numele erou
lui lor național — Pelă, doar, doar s-o intimida Eusebio, cea
laltă perlă a fotbalului mondial aflată și ea pe gazon.

Era o seară plăcută de Iulie — nici răcoare, nici cald — 
cu alte cuvinte un timp ideal pentru joc. In ceea ce ne 
privește așteptam cu nerăbdare primul fluier de arbitru, 
pregătiți să-l urmărim 90 de minute pe Pelâ într-o „par

tidă „qultte ou double" pentru Brazilia, In care el, marea ve
detă, trebuia să iasă în evidență jucînd numai și numai pentru 
echipă.

La ora 19.30, stăteau față în față, gata pentru întrecere,- ur
mătoarele formații : BRAZILIA c Manga — Fidelis, Brito, Or
lando, Rlldo — Denllson, Lima — Jalrzlnho, Silva, Pelă, Para
na ; PORTUGALIA Josă Pereira — Morals, Baptista, Vicente, 
Hilario — Coluna, Grața — Augusto, Eusebio, Torres, Slmoes. 
La ce se gîndise Vicente Feola, mențlnînd doar doi jucători, pe 
Lima șl Jairzinho, din „ll“-le aliniat cu Ungaria 7 Iși pierduse, 
oare, total încrederea în Gilmar; Djalma Santos, Bellini, Gar- 
rlncha, pe care de astă dată îl trimisese pe banca rezervelor ?

De cealaltă parte, Otto Gloria operase prudent o singură mo
dificare : Baptista, fundaș central dreapta, în locul lui Germano. 
In rest, aceeași formulă : la mijloc cu duo-ul Grața — Coluna, 
în față cu Augusto, Eusebio, Torres, Slmoes, celebrul careu de 
ași al Benficăi. Șl jocul a început în nota de superioritate a... 
Portugaliei, o echipă mai omogenă, care acționa după o idee 
mai clară de joc. Miile de suporteri brazilieni asistau stupetlați 
la eforturile, neîncununate de succes, pe care le depuneau 
adorații lor din teren în dorința de a-șl găsi un echilibru în 
spațiul de joc. Se uitau la Pelă ca la îngerul lor salvator, dar 
acesta evolua ca un biet... pămîntean, fiind insuficient înțeles 
de coechipieri șl, pe deasupra, prea sever supravegheat de apă- 
rătoril-jandarmi ai iul Otto Gloria. Cînd, în min. 15, conform 
cursului jocului, Manga scotea din plasă balonul trimis acolo 
de Slmoes, un val de tristețe cuprindea tribunele, înțesate, cum

E

spuneam, de mil de cariocas. Era destul de devreme ca să nu 
mal spere în nimic, dar nici prea tîrziu să înțeleagă că, de fapt,- 
asistau la amurgul zeilor. N-a trecut mult și, în min. 26, Euse
bio a ridicat scorul la 2—0, după care, făcînd un scurt tur de 
onoare, șl-a exprimat imensa lui bucurie bătînd aerul cu pum
nul in stilul lui... Pelă ; era un gest ce voia parcă să simboli
zeze un schimb de ștafetă, una din perle transferînd strălucirea 
el... celeilalte. Ingenunchlat la modul figurativ, Pelă avea să 
cadă, la propriu, in min. 30 al partidei, cînd portughezul Morals 
l-a faultat în mod grosolan, trlmițîndu-1 pe tușă. Morals îl lovise 
deliberat, dar arbitrul englez Mc Cabe n-a considerat că e 
cazul să-l elimine pe jucătorul portughez.

poca braziliană se încheia de o manieră cu totul nepre
văzută, marele favorit părăsind competiția încă din opti
mile de finală. O făcea cu nespusă tristețe, dar și cu o 
splendidă demnitate.

La școala sportului, Brazilia învățase șl ea cum trebuie să 
pierzi fără să urăști... Dar în afară de Brazilia mal erau elimi
nate din serii și alte formații de marcă i Spania lui Gento, Del 
Sol, Suarez ; Italia (o altă dublă campioană a lumii) Iul Rivera, 
Facchetti, Mazzola

Feola, Vilalonga ’ și Edmondo Fabrl se vedeau de-acum ne- 
volțl să părăsească insula, întrebîndu-se tus-trei încotro s-o por
nească de vreme ce în țară la el fanaticii tlfosl le asediaseră 
locuințele.

limlnarea fotbaliștilor profesioniști care au alcătuit fai
moasa Squadra Azzurra de către echipa de amatori a 
R.P.D. Coreene, inițial cea mai slab cotată în grupa a 
IV-a, a fost viu comentată. Jacques Etienne, unul din

puținii confrați martori oculari al surprizei de la Middlesbo
rough, nota un fapt de o profundă semnificație : „Acești jucă
tori veniți din fundul Asiei ne-au servit o lecție : în lumea 
noastră, unde totul nu este decît calcul, unde nu se cunoaște 
actul dezinderesat și gratuit, unde banul domnește, se mai 
găsesc încă jucători care să lupte pînă la epuizare pentru un 
mic cadou. Aceștia sînt fotbaliștii R.P.D. Coreene. Nimic nu-i 
mișcă mai mult ca bucuria secretă și profundă pe care le-o 
procură victoria și pe care o repurtează cu armele jocului. Nu 
credeți că merită să ne ridicăm pălăria în fața lor

...„Sferturile" ne-au prilejuit revederea cu Wembley-ul, care 
programa un meci de atracție; Anglia — Argentina. In lipsa 
Braziliei. Argentina părea cea mal autorizată să apere, de aci 
înainte, onoarea fotbalului sud-amerlcan în pasionantul duel 
cu soccerul european. Jucătorii englezi, adversarii argentinie
nilor, deși evoluau de la începutul întrecerii numai pe Wem
bley, nu reușeau să-șl găsească cadența. Și publicul londonez, 
răbdător, aștepta, aștepta marele reviriment care, însă, nu 
se putea produce și din cauza adversarului, interesat să se ca
lifice mai departe, utilizînd antl-jocul. Făcînd apel la tot felul 
de obstrucții și Iregularități, Perfumo, Solari, Artime și Rattin 
au primit, în serie, avertismente din partea arbitrului vest-ger- 
man Kreitlein. In min. 33, Bobby Moore avea de executat o lo
vitură liberă, dar argentinienii n-au fost de acord, îndepărtînd 
balonul de la locul fixat. Și exact in momentul în care arbitrul 
a devenit furios, Rattin, căpitanul echipei, dorea să-l adreseze 
cîteva cuvinte, atrăgîndu-i atenția... trăgindu-1 de mînecă. A 
fost picătura care a umplut paharul, Kreitlein neezitînd nici o 
clipă să-l elimine pe Rattin de pe teren. Proteste (la care au 
participat și conducătorii echipei argentlniene), un circ in toată 
regula și meciul s-a întrerupt timp de 6 minute și 40 de secun
de, după care s-a reluat la fel de nervos precum începuse. Deși 
cu un om în plus, Anglia n-a reușit să înscrie golul victoriei 
decit tîrziu, cu 12 minute Înainte de finiș, cînd, la o centrare 
a Iul Peters, Hurst a trimis, cu capul, balonul In plasa porții 
Iul Roma.

Din sferturi, vor mai părăsi competiția Uruguay-ul (0—4 cu 
R.F. a Germaniei), Ungaria (1—2 cu U.R.S.S.) și R.P.D. Core
eană (3—5 cu Portugalia, după ce condusese cu 3—0...).

După consumarea semifinalelor — în care Anglia șl R-F. 
a Germaniei au Întrecut cu același scor (2—1) Portugalia 
și, respectiv, U.R.S.S. — Londra se pregătea să găzdu
iască ultimul act al turneului final...

...Sîmbătă, 30 Iulie. Metrourile, trenul rezervat ziariștilor, mii 
și' mii de mașini, au depus, destul de departe de porțile Wem- 
bley-ului, pe fericițil posesori al biletului de intrare. Finala 
Anglia — R-F. a Germaniei anunța un spectacol pe măsura 
evenimentului. Băieții Iul Ramsey făcuseră, in sfîrșit, o reușită 
partidă în compania Portugaliei, elevii lui Schân avuseseră o 
comportare constant bună în toate jocurile disputate de el, aici, 
pe pămînt englezesc. Șl, intr-adevăr, nimic din toate cite pot 
concura la reușita unui spectacol fotbalistic nu l-a lipsit aces
tei finale : o lovitură de teatru la început (cînd, în min. 13. 
Haller a deschis scorul pentru formația oaspe), un tempo ridicat 
în marea majoritate a timpului, un mare suspense, provocat de 
golul căzut în min. 90 (cu care Weber a obținut prelungirile) 
și, în sfîrșit, un gol mai mult decît dubios (cel al lui Hurst, în
scris în min. 100) despre care se vorbește și astăzi.

A fost cu adevărat o mare finală. Se și potrivise ca Bobby 
Charlton et comp, să încheie întrecerea în apoteoză, obțlnînd 
trofeul atît de mult așteptat în patria fotbalului.

Pe insulă, toată lumea uitase de emoțiile prin care trecuse. 
Dlr> seara finalei și pînă în zori Anglia, Întreaga Anglie, a 
cîntat și a dansat. Era primul succes de răsunet obținut de 
„Football Asociatlon" după mal bine de 100 de ani...

Serialul: ZBUCIUMATA ISTORIE A ZEIȚEI a fost 
realizat de redactorii noștri G. NICOLAESCU și O. 
IOANITOAIA.
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DECISĂ SĂ AIBĂ
JAPONIA-O ECHIPA TINARA

MESMMH SPECIAL» OIN TOKIO Trimisul nostru special la C. E. de patinaj artistic,
Ovidiu IOANITOAIA, transmite:

Surpriza s-a oprit la jumătate:

o COMPORTARE BUNĂ LA BUCUREȘTI Internaționalele de tenis de masă ale României Gaby Seyfert din nou campioană

Sporturile de iarnă se bucu
ră de o mare popularitate și 
de o veche tradiție în Japo
nia. Condițiile climaterice spe
cifice, în special ale insulei 
Hokkaido, cărora li s-au adău
gat înultimii ani impresionan
te construcții și investiții (pa
tinoare, pîrtii de schi, tram
buline artificiale) permit 
practicarea disciplinelor „al
be" de către un mare număr 
de tineri și tinere. Centrul 
principal al sporturilor 
iarnă este Sapporo, 
peste 1 milion de 
ales să găzduiască 
Jocurile Olimpice.

Rină nu de mult 
era cunoscută mai ales pen
tru impetuozitatea patinatori
lor săi de viteză, pentru te
meritatea boberilor și a schio
rilor, pentru măiestria pati
natorilor artistici. Mai recent 
„familia" a crescut, adăugîn- 
du-i-se și hocheiștii, care, deși 
n-au izbutit pînă acum per
formanțe cu totul remarcabi
le, au reușit totuși să pătrun
dă in eșalonul secund al pu
cului și crosei. Hocheiștii ni
poni suplinesc handicapul fi
zic printr-o excelentă viteză 
de deplasare pe gheață, prin 
reacții rapide și printr-o ade
vărată virtuozitate in minui- 
rea crosei.

In actualul lot figurează 
hocheiști din cluburile Oii 
Paper Co. Hvakura Gumi, 
Seibu Railway și Meiji Uni
versity. Cei mai mulți (cîte 
7) fac parte din formațiile Oji 
și Iwakura. Din cei 19 jucă
tori doar 2 (ftmdașul Kaneiri 
și atacantul Hoshino) au 
înălțimea de l,S0 m iar cel 
mai scund este jucătorul de 
atac Okajima care nu mă
soară decît 1,59 m. Formația 
care se va deplasa în Româ
nia este, în general, foarte 
tînă'iă (cei mai vîrstnici pa
tru jucători avînd 27 de ani) 
și, deci, lipsită de experiența 
unor 
lipsă 
bilă 
care 
ropa 
hocheiul este mai la el aca
să, va fi cred contracarată 
de dorința fiecărui hocheist 
de a se impune, de a învăța 
cit mai mult pentru ca, peste 
doi ani. la Jocurile Olimpice 
să facă o figură frumoasă. 
Tocmai de aceea echipa con
dusă de dl. Isao Ono și-a și

de 
oraș cu 

locuitori, 
in 1972

Japonia

Această 
explica- 
distanțe 
de Eu-

întîlniri grele, 
de experiență.

prin uriașele 
despart Japonia
sau de America, unde

AGENDA
• Crainicii grupei B a C.M. 

de hochei de la București vor 
fi fostul internațional Bob 
Petrovici (un eminent poli
glot) și cîntărețul de muzică 
ușoară Gioni Dumitriu (fost 
component al echipei cam
pioane Steaua).

• Federația de hochei din 
Ungaria a făcut cunoscut or
ganizatorilor că echipa ma
ghiară va sosi în București 
cu un avion „charter" in ziua 
de 12 februarie, continuîn- 
du-și imediat drumul spre 
Galați. Cu aceeași cursă va 
veni și reprezentativa Dane
marcei.

ropa 
te lor 
câni 
partide
ția și 
mind să 
rești cu 
deschiderii

plecat spre Eu- 
de hochei a Sta- 
Jucătorii ameri- 

cîteva 
Elve- 

ur- 
Bucu-

în 
în

Ieri a
echipa 
Unite.
vor evolua

amicale 
Cehoslovacia, 
sosească la
2 zile înaintea 
grupei B a C.M.

• La 21 
teptat în 
Hauser (Elveția), președintele 
colegiului internațional de ar
bitri a) L.I.H.G.

februarie este aș- 
Capitaiă dl. K.

prevăzut un stagiu de mai 
multe zile de pregătire și de 
jocuri în Europa (Elveția, 
Cehoslovacia, Iugoslavia) mai 
înainte de a ajunge la Bucu
rești. Vnul dintre antrenorii 
echipei, dl. Masami Tanabu, 
declara recent că în capitala 
României elevii săi vor face 
totul pentru a avea o com
portare cit mai bună și că 
este convins că reprezentativa 
va izbuti să facă față cu suc
ces pretențiilor grupei B, 
chiar dacă amil acesta la în
treceri vor participa echipe 
de renume ale hocheiului in
ternațional, și să 
astfel 
pe patinoarul 
unde a evoluat, 
cadrul grupei C.

(Urinare din pag. I)

aprecierile
din 
în

confirma 
cucerite 
Skoplje 

1969, în

Yoshio NIJIMURA

români s-auN.R. Hocheiștii 
întîlnit doar de cîteva ori cu 
cei din Japcmia. Ultimele 
două ocazii le-au fost oferite 
de Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck și Grenoble, cînd 
victoria a revenit sportivilor 
niponi. Deci, atenție !

mânce. Apoi, în partida urmă
toare, Carmen Crișan a depă
șit-o pe tenacea Jitka Karli- 
kova printr-un joc mai bine 
dirijat. De data aceasta, nu 
am mai văzut la Crișan lovitu
rile ei atît de puternice și cu 
o frecvență mare. Cit privește 
meciul de dublu, comportarea 
jucătoarelor noastre a repre
zentat o promisiune pentru e- 
voluțiile viitoare.

Ultimul meci, in compania 
formației sovietice, a însemnat 
pentru Maria Alexandru și 
Carmen Crișan o nouă reușită. 
Cele două sportive românce nu 
au lăsat nici o speranță adver
sarelor lor, Laima Amelina și 
levdochia Golubkova. Scorul 
de 3—0 reprezintă fidel rapor
tul de forțe de la masa de joc.

Dintre celelalte componente 
ale echipelor noastre, singura 
care se cuvine a fi menționată 
este Magdalena Lesai, 
antrenorului arădean, 
Procopeț. Ea a înscris 
victorii însemnate, dacă 
seama de insuficienta 
riență competițională 
Lesai. De ieri, pe lista învin
selor jucătoarei noastre figu
rează Doris Hovestadt (R. D. 
Germană), Danuta Kalinska și 
Czeslawa Noworyta (Polonia),

Mirijana Resler și Ludmila 
Stojcici (Iugoslavia).

La băieți, întrecerile s-au 
încheiat cu succesul formației 
Iugoslaviei, dar punctul forte 
al învingătorilor n-a fost cam-

PBOGBAMUZ. ZILEI
Orele 9—1# : meciuri preli

minarii >1 turul I la dublu 
băieți.

Orele 10—10,30 : meciuri
preliminarii de simplu fete.

Orele 10,30—11 : sferturi de
finală la dublu băieți.

Orele 11—13,30 : partide de
dublu mixt pînă In finală.

Orele 17—19,30 : inillnirl de
dublu fete pină 
nale.

Orele 17,30—19 : 
piu băieți.

Orele 19—20,30 s 
piu fete.

Orele 30—20,30 : 
nalele de dublu băieți.

Orele 20,30—ZI i semifina
lele de dublu fete.

la
turul

turul

semifi-
I sim-

I sim-

semlfi-

eleva 
Emil 
cinci 

ținem 
expe- 

a lui

pionul țării sale, Istvan Korpa, 
ci tînărul Milivoi Karakașevici, 
un jucător dinamic, cu o mare 
dirzenie. De la învinși, Amelin 
s-a arătat același competitor 
redutabil pe care îl cunoșteam, 

cele patru formații 
concurat,

Dintre 
românești care au 
doar cele de juniori au avut 
comportări mai bune. Ele au 
ieșit învingătoare in fața se-

Iată-l pe Gustavo Tltoeni, 
fotografiat la cîteva clipe 
după victoria in slalomul u- 
riaș contînd pentru con
cursul „3-Tre" de la Ma
donna di Campiglio. Primeș
te sărutul-felicitare al unuia 
dintre cei mai tineri „tifosi“ 
(cit pe aci să scriem „ti- 
foschi"...), minischiorul... din 
Veneția, Marco Vianello (6 
ani!). Impetuosul și tehni
cul schior italian are șanse 
mari de a mai primi ase
menea căldurose felicitări și 
la Val Gardena...

"I*-

SPORTIV EXTERN

cu-

va 
a 

co- 
pe-

Agenda fotbalului stă, în 
continuare, sub semnul pre
gătirilor pentru „Mundial 
’70“ : partide amicale, în 
fapt contacte-tatonări, turnee 
pe meleaguri (cît mai) în
depărtate etc. Iar întrucît 
rubricile de resort din toa
te publicațiile abundă, parcă 
mai mult ca oricînd, în tot 
felul de știri, declarații, re
zultate și comentarii, le vom 
lăsa în grijă ținerea în 
rent a celor interesați.

în centrul atenției se 
situa însă, de-a lungul 
10 zile (și, desigur cu 
mentarii ulterioare pe o
rioadă mai lungă), întrecerea 
celor mai buni schiori „al
pini" din lume, în Italia, la 
Val Gardena. încă de astăzi 
lupta pentru medalii și pen
tru puncte, primele cu în
semnele campionatelor mon
diale, celelalte contînd în 
„Trofeul Evian“, va ține 
treaz interesul iubitorilor de 
sport. Iar dacă pronosticu
rile par, în general, influen
țate de clasamentele „Cupei 
Mondiale", aceasta este con
secința faptului că se cam 
omite caracterul de unică 
ocazie al fiecărei probe din 
programul C.M., caracter care 
determină evoluția la limita 
superioară a efortului. Iar nu 
o dată marii favoriți, încer- 
cînd să-și valorifice „numele", 
au pierdut totul dintr-o că
dere, după cum nu o dată 
outsiderii, aruneînd totul pe 
o carte, au eliminat din pal-

maresul C.M. „nume" de e- 
normă sonoritate. Apoi, chiar 
dacă reprezentanții Franței 
domină neașteptat de auto
ritar sezonul, asta nu în
seamnă că vreun sportiv sau 
vreo sportivă din Austria sau 
din S.U.A. nu pot cuceri 
mult rîvniții lauri. Rubrica 
noastră de specialitate a ex
pus pe larg șansele teoreti
ce ; deci, ne vom limita la 
a aminti părerea noastră cu 
privire la numele medaliați- 
lor : dintre băieți italianul 
Thoeni, francezii Russel, 
J. N. Augert și Brechu, aus
triacul Schranz, elvețianul 
Giovanoli, vest-germanul Vo
gler ; dintre fete Barbara 
Cochran, Judy Nagel (S.U.A.), 
Michele 
Macchi,
Isabelle Mir și Ingrid Laf- 
forgue (Franța), Wiltrud Dre
xel și Berni Rauter (Aus
tria) — iată spre cine se în
dreaptă sufragiile „panorami
cului" nostru !

Nordicii, inclusiv biatloniș- 
tii, aflați în zilele premergă
toare „mondialelor" din Ceho
slovacia și, respectiv, Sue
dia, se află în faza ultime
lor verificări și a definiti
vării selecției. De notat con
cursurile de sărituri de la 
Murau (Austria) și Saint Ni- 
zier (Franța), precum și con
cursul internațional de bia- 
tlon de la Oberhof (R. D. 
Germană), acesta din urmă 
cu participare românească 
nu lipsită de șanse.

Jacot, Franțoise
Florence Steurer,

supremă 
a sportu- 

„Tur- 
cinci națiuni**, 
„șoc" rugbystic 
interesant. La

competiția 
(pentru moment...) 
lui cu balonul oval, 
neul celor 
prevede un 
deosebit de
Cardiff, „XV*-le Țării Gali
lor, victorios anul trecut, pri
mește vizita reprezentativei 
Scoției, adversar oricînd ca
pabil să realizeze un rezul
tat favorabil... francezilor, 
care au luat un start sur
prinzător de puternic (două 
victorii din primele două me
ciuri — mare performanță !).

Un campionat mondial sub 
formă de serial, cel al con
structorilor (mărcilor) de au
tomobile de raliu, prevede al 
doilea „episod" (după diabo
licul Monte Carlo), anume 
Raliul Suediei. Dacă în ia
nuarie, pe șoselele continen
tale, dar mai ales pe cele 
din Franța, participanții Ia 
raliu au fost cruțați de 
nă, nu credem că acest 
cru se va mai repeta în 
guroasa și înzăpezita 
ninsulă Scandinavă. Se pare 
chiar, după unii comentatori 
de specialitate de peste ho
tare, că Raliul Suediei nu 
este al doilea numai crono
logic, ci 
culțăților 
piloților. 
suedezul 
gat prima cursă (pe 
străin) are șanse mari de a 
repeta victoria (pe teren pro
priu). Doar dacă... Cine știe?

G. RUSSU-ȘIRIANU

lecționatei R. D. Germane. 
Formațiile de seniori însă au 
constituit adevărate decepții. 
Mai ales echipa compusă din 
Giurgiucă, Rethl șl Dumitriu 
nu și-a justificat titulatura de 
primă reprezentativă.

întrecerile probelor pe echi
pe terminindu-se aseară, azi și 
mîine, publicul va asista _ la 
întîlnirile individuale contînd 
pentru probele de simplu fe
mei, simplu bărbați, dublu fe
mei, dublu bărbați și dublu 
mixt. Caracterul eliminatoriu 
al acestor meciuri ca și dispu
tarea lor după formula „cel 
mai bun din cinci seturi**, con
stituie tot atîtea plusuri care 
pot să contribuie la mărirea 
interesului din partea specta
torilor.

REZULTATE
Ceho- 
Unga- 
lugo- 

3—0,

Echipe femei, seria A : 
slovacia—Iugoslavia 3—0, 
na—România junioare 3—0, 
slavla—România junioare 
România senioare (A)—Ceho
slovacia 3—0 (Alexandru—Vos-
tova 2—1, Crișan—Karlikova 2—1» 
Alexandru, Crișan—Vostova, Kar
likova 2—0) ; seria B : U.R.S.S.— 
R. D. Germană 3—2, Polonia— 
România senioare (B) 3—2 (No-
worysa—Lesai 1—2, Kalinska—
Ivan 2—0, Kalinska, Noworyta— 
Lesai, Ivan 2—0, Kalinska—Lesai 
0—2, Ivan—Noworyta 0—2.

Echipe bărbați, seria 
U.R.S.S.—România seniori 
3—0, România juniori II—R. D. 
Germană 3—0 (Ovanez—Drescher
2— 0, Macovei—Reschke 2—0, 
Ovanez, Macovei—Drescher, Resch
ke 2—0), România, seniori (A) 
—R. D. Germană 3—0, U.R.S.S. 
—Cehoslovacia 3—2 (Amelin— 
Stanek 2—0, Vardanian—DvoraceK
1— 2, Amelin, Vardanian—Stanek,
Dvoracek 2—0, Vardanian—Stanek 
0—2, Amelin—Dvoracek 2—0 ; seria 
B : Ungaria—România seniori
(B) 3—1, Iugoslavia—România se
niori (B) 3—0, Polonia—România
seniori (B) 3—1, Iugoslavia—Un
garia 3—0.

Rezultatele și clasamentele fi
nale pentru locurile 1—10.

Echipe bărbați, 1—2 : Iugosla
via—U.R.S.S. " ~ 
rin 2—0,
2— 0, 
Vardanian
1—2,
3— 4 : 
5—6 :
(A)
(B) —România juniori II 
9—10 : România juniori I—R. 
Germană 3—1.

Echipe femei, locurile 1—2 : 
România senioare (A)—U.R.S.S. 
3—0 (zllexandru—Amelina 2—0, 
Crișan—Golubkova 2—0, Alexan
dru, Crișan—Amelina, Golubkova 
2—0), 3—4 : R. D. Germană—Ce
hoslovacia 3—2, 5—6 : Polonia—
Ungaria 3—0, 7—8 : România se
nioare (B)—Iugoslavia 3—2! 9—10: 
România senioare (C)—România 
junioare 3—2.

A :
(A)

1—2 :
(Korpa—Ave-3—2

Karakașevici—Amelin 
Korpa, - - -

D~—2,
Karakașevici—Averin 
Cehoslovacia—Ungaria 3- 
Polonia—România

3—2, 7—8 :

Csordas—Amelin, 
Korpa—Amelin 

* ' 2—0); 
•2 * 

seniori 
România seniori 

3—1, 
D.

0 condiția ilzlca va rezolva, proftoftll, flllcma 
Nepela sau Pcra • Eicrclțillc lifters au lost ne
miloase cu cele 28 de puncte ale lui Beatrix scnuDa

LENJNGHAD, 0 (prin tele
fon). — înainte de a revdhî 
sub cupola sălii „Jubileului**, 
trebuie să amintim, nu fără 
bucurie, că vineri dimineața
— pentru prima oară In a- 
cest an, zic lenîngrădeuîl — 
cerul marelui oraș s-a des
coperit, albastru, curățat de 
nori, traversat de un soare 
stingher și parcă bolnav.

Poate timpul mal puțin as
pru (termometrul a arătat, 
totuși, minus 14 grade), poa
te faptul că întrecerile au 
devenit mai Interesante, a- 
ducînd în arenă marile „ve
dete" — sau poate amîndouă 
aceste argumente la un loo
— au dat naștere astăzi u- 
nei atmosfere mal amicale, 
mai intime, 
campionatelor, acolo 
privirile spectatorilor nu pot 
pătrunde în nici un fel...

Am reușit, astfel, să abor
dăm pe doamna Jacqueline 
Vaudecran, fosta antren oara 
a doctorului Calmat și actua
lă profesoară a lui Patrick 
Peri, cotat cu puține ore 
înainte, în prezența unui Ne
pela, slăbit și neantrenat, 
drept favoritul ni*. 1 al pro
bei masculine. Ușor nemulțu
mită ,de evoluția elevului său
— după două figuri impuse 
Nepela are un avans de 2 
puncte — d-na Vaudecran 
ne-a declarat : „Cred că Pa
trick va cîștiga ! Nepela este 
un excelent patinator, dar îi 
lipsește ceva, poate farmecul 
unui balerin... El nu 
ceea ce mi-ar plăcea să 
mese elementul picant".

Mai sceptic în ceea ce 
veste eventuala izbîndă 
compatriotului său, s-a dove
dit confratele Hemand Alba- 
ret de la ziarul parizian 
„L’EQUIPE" : „Pera nu poate 
să cîștige titlul decît dacă va 
aborda exercițiile libere cu 
un avantaj substanțial. Dar, 
după cum se vede, împotri
va așteptărilor, 
monstrează o 
fizică 1“

Intr-adevăr, 
ropean de la 
tenkirchen —

în „culisele" 
unde

are 
nu-

pri-
a

Nepela de- 
bună condiție

campionul eu- 
Garmisch Par
venit la Lenin-

4» la Bolaanxi, 
tA puțin îa 

«țtaei gripe prelun
gita _ pare tntr-o dispozi
ție deosebită, nelăsînd deo
camdată nici U speranță con- 
tracantildaților, Intra oare cel 
mai se relevă
sovieticul Ovdnnikov (250 p!). 

In ceea efi-I privește, pe 
Beră, tînărul patinator fran
cez (a Împlinii 2T de ani la 
27 ianuarie), italian după 
tată (comerciant de galante
rie din Lyon), mare amator 
de inuzîcă ușoară și automo
bilist (cu un Renault Alpine 
intenționează să alerge în 
tradiționala cursă de la Le 
Mans), se pare că va trebui 
să se mulțumească din nou 
cu medalia de argint... Dacă 
nu cumva Zoller (R.D.G.) — 
310 p — sau sovieticul Cet- 
veruhin (301 p) vor fi de altă 
părere...

Seara tîrziu, figurile libere 
au încheiat proba feminină, 
pe care — reamintim — 
austriaca Schuba o aborda 
de' pe primul lor, cu 28 p 
avans față de campioana 
mondială și europeană Ga
brielle Seyfert. Dar avanta
jul n-a fost suficient pentru 
eleva Hertei Wăchtler, căci 
Gaby Seyfert s-a dovedit din 
nou o mare specialistă a 
exercdțiilor libere, refăcînd 
diferența, purtîndu-și astfel 
coroana 
nen tulul 
gină a
Siasmat 
nînd și 
maxime 
nate. Ora la care transmit 
mă împiedică să fac comen
tarii mai ample. Amintesc 
numai că românca 
Huștiu, cu 2 092,2 p 
sat pe locul 22, în 
Gheorghe Fazekaș 
după primele două 
impuse, pe locul 21. 
clasamentul final al probei 
feminine : 1. Seyfert (R.D.G.) 
2 793,5 p ; 2. Schuba (Austria) 
2 703 p ; 3. Almassy (Unga
ria) 2 686,2 p.

Vom reveni cu amănunte.

de lauri a conti- 
ca o veritabilă re- 
gheții. Ea a entu- 
literalmente, obți- 
primele trei note 

ale acestor campio-

Beatrice 
s-a cla- 
timp ce 
se află 

exerciții 
Iată

și în ierarhia difi- 
pe care le „oferă1 
Cert este că
Waldegaard a

«

dacă 
cîști- 
teren

ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET
în cadrul sferturilor de fina

lă (grupa B) a „Cupei cam
pionilor europeni", la Mosco
va echipa masculină Ț.S.K.A.

• Echipa Elveției și-a 
nunțat sosirea la București în 
ziua de 22 februarie la ora 17.

ARSENAL APELEAZA LA KILMARNOCK
Și

LA TENIS DE MASĂ

30 
în 
va

UNDE SE ACLIMATIZEAZĂ 
BRAZILIENII ?

comisiei tehnice a

lecht, Milan, sau Ajax. Este 
mai ușor să te pregătești 
dacă cunoști punctele tari și 
slabe ale adversarului...**.

la „DAILY

ci- 
i-a 
e- 
fi

— Arsenal are de îndepli
nit o sarcină grea. Băcăuanii 
sînt puternici, talentați 
competenți, i-a declarat re
porterului de

, MIRROR" antrenorul echipei 
scoțiene Kilmarnock, învin
să de echipa Dinamo Bacău, 
în cadrul „Cupei europene a 
tîrgurilor".

Walter Mc Crae, antrenorul 
scoțian, a adăugat i

— Terenul lor este mic și 
asta i-ar putea deranja pe 
jucătorii de la Arsenal...

Pregătindu-se în vederea 
partidelor cu Dinamo Bacău, 
conducerea clubului Arsenal 
s-a adresat echipei scoțiene 
cu rugămintea de a-i furniza 
detalii privind jocul băcăua
nilor. Kilmarnock a acceptat 
să satisfacă cererea și a a- 
nunțat că va pune în curînd 
la dispoziția londonezilor in
formații amănunțite cu pri
vire la fiecare jucător al e- 
chipei române.

După cum scrie „Daily Mir
ror", Arsenal este puțin cam 
indispusă că trebuie să joace 
cu o echipă pe care nu o cu
noaște. Datorită faptului că 
în România campionatul este 
acum întrerupt, nici nu poa
te fi trimis un „spion", cum 
sînt numiți în Anglia obser
vatorii delegați să asiste pe 
alte terenuri la partidele ju
cate de viitorii adversari. 
Londonezii sînt nevoiți să se 
informeze din ziare, să ana
lizeze clasamentul campiona
tului divizionar și să aștepte 
informațiile promise de sco
țieni. „Arsenal va juca din 
fantezie atunci cînd va în- 
tîlni în primul meci forma
ția Dinamo", scrie reporterul 
de la „Daily Mirror". El 
tează declarația pe care 
făcut-o un conducător al 
chipei din Londra > „Am
preferat să jucăm cu Ander-

RIO DE JANEIRO, 6 (A- 
gerpres). — în urma unei șe
dințe a 
federației braziliene de fot
bal, s-a stabilit ca echipa 
Braziliei să urmeze un pro
gram de aclimatizare la alti
tudine. S-a prevăzut ca lo
tul Braziliei să fie cantonat 
între 8 și 29 aprilie în loca
litatea mexicană Guanajuato 
(2 100 m altitudine). în aceas
tă localitate fotbaliștii brazi
lieni vor susține cîteva me
ciuri de verificare. La 
mai echipa braziliană, 
frunte cu celebrul Pelă, 
pleca la Guadalajara.

TN TURNEUL U.E.F.A.
în preliminariile turneului 

U.E.F.A. pentru juniori, la 
Lisabona Portugalia a învins 
Spania cu 4—0 (1—0).

KINDVALL denumit „omul-gol“ al suedezilor este unul dintre 
cei mai buni fotbaliști europeni la ora actuală, tn prezent, el 
activează în formația olandeză Feyjenoord. Dacă va juca în 
Mexic, suedezii vor beneficia de un jucător deosebit de 

valoros
U. R. S. S. - Ungaria 4-3

PERFORMANTE ATLETICE
PE TEREN ACOPERIT

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat pe teren 
acoperit la Oklahoma, sprin
terul american Earl Harris a 
parcurs distanța de 60 yarzi 
(54,86 m) în 5,9. Anul trecut, 
Harris a realizat pe 100 yarzi 
timpul de 9,3.

In cadrul concursului de atle
tism desfășurat pe teren a- 
coperit la Leipzig, Burghild 
a realizat la săritură în lun
gime 6,41 m. Colega sa Ka
rin Schulze a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu 
1,76 m.

La Moscova s-a disputat în- 
tîlnirea dintre selecționatele 
mixte ale U.R.S.S. și Unga
riei, contînd pentru „Cupa li
gii europene** la tenis de ma
să. Sportivii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 
4—3.

Iată rezultatele tehnice : 
(primii sînt trecuți jucătorii 
sovietici) : Sarkoian — JBner 
0—2 (10—21, 15—21); Gomoș
kov — Klampar 2—1 (21—18, 
11—21, 21—15) ; Rudnova — 
Harnadi 2—0 (21—13, 21—13); 
Sarkoian, Gomoșkov — Klam
par, Jfiner 2—1 (21—13, 14—

21,21—17) ; Rudnova, Gomoș- 
kov — Harnadi, Klampar 2—0 
(21—11, 21—16) ; Sarkoian — 
Klampar 0—2 (18—21, 12—21)5 
Gomoșkov — Jăner 0—2 (14— 
21, 23—25).

★
Campionatele internaționale 

de tenis de masă ale R. F. a 
Germaniei vor avea loc în 
zilele de 21 și 22 februarie la 
Oberhausen. La competiție 
și-au anunțat participarea 
sportivi și sportive din 15 țări, 
în fruntea participanților se 
vor afla campionii europeni 
Șurbek (Iugoslavia) și Vosto- 
va (Cehoslovacia).

a învins cu 83—60 (42—29) pe 
Ignis Varese (Italia). Returul 
este programat pentru 11 fe
bruarie la Varese. în cadrul 
aceleiași competiții, la Bel
grad, Steaua Roșie a întrecut 
cu 76—75 (45—43) pe Villeur- 
banne (Franța). Gel de-al do
ilea joc va avea loc la 11 fe
bruarie la Lyon.

¥
La Novi Sad, în meci retur 

pentru sferturile de finală ale, 
„Gupei campionilor europeni**, 
formația feminină locală Voj- 
vodina a învins cu 69—60 
(33—31) echipa Wisla Craco
via.

învingătorii probei de pe
rechi pe podium: de la 
stingă spre dreapta, An
drei Șuraikin — Ludmila 
Smirnova (U.R.S.S.), Alek
sei Ulanov — Irina Rod
nina (U.R.S.S.), Heidema- 
rie Steiner — Heinz Ul
rich Walter (R. D. Ger

mană)
Telefoto i TASS-Agerpres

LA PHILADELPHIA

NĂSTASE L-A ELIMINAT

CLAY MECI
DEMONSTRATIV

LA LONDRA?
LONDRA, 6 (Agerpres) 

Fostul campion mondial 
box la cat grea, americanul 
de culoare Cassius Clay, a 
fost invitat să susțină un 
meci demonstrativ la Londra 
în compania tînărului Denny 
McAlinden. Demonstrația ar 
urma să cuprindă trei reprize 
a cîte trei minute. Organiza
torul acestei întîlniri demons
trative, cunoscutul manager 
Jack Solomons, a declarat că 
a luat legătură cu Cassius 
Clay și că este posibil 
ca proiectul său să devină o 
realitate.

de

. _ .... — .
Tenismanul român Ilie Năs- 

tase a repurtat o frumoasă 
victorie în turul trei al tur
neului internațional .open** 
de la Philadelphia, învingîn- 
du-1 cu 6—4, 6—4 pe profe
sionistul englez Roger Taylor, 
în corespondențele lor, co
mentatorii diferitelor agenții 
internaționale de presă relevă 
jocul complet prestat de Năs- 
tase, care a dominat această 
întîlnire datorită preciziei în 
lovituri și tacticii superioare, 
în ambele seturi, Năstase s-a 
detașat de la scorul de 4—4, 
realizînd punctele necesare 
victoriei în fazele de fileu, 
unde l-a dominat 
cătorul englez. '

In sferturile de 
Laver va juca cu 
se.

în turneul feminin Marga
ret Smith-Court (Australia) 
a eliminat-o în primul tur cu 
6—0, 6—3 pe (Rosemarie Ca
sals (S.U-A.),

finală Rod 
Ilie Năsta-

la Închiderea ediției

FOTBALIȘTII ROMANI AU SOSIT LA LIMA
LIMA 6 (prin telex, de la Aurel NEAGU, 

trimisul special al revistei Fotbal). După o 
călătorie de o zi, pe o rută aeriană cu 
escale la Buenos Aires, Asuncion și La Paz, 
lotul fotbaliștilor români a sosit în capitala 
peruviana, unde va susține luni seara me
ciul cu selecționata Perului.

Tntîlnirea va avea loc pe stadionul Na- 
cional (50900 locuri) Ia ora 21,30, ora lo
cală (n.r. marți, 4,30 ora Bucureștiului). în 
cursul zilei de vi eri, lotul s-a antrenat pe 
stadionul Cristal timp de 100 de minute. 
Timpul este excelent, iar seara termometrul 
înregistrează în jur 20 de grade I

Toți jucătorii noștri sînt valizi și arată 
o marft poftă de Joc. în echipă vor reintra 
atît Dobrin cît și Dumitrache care vor fi 
supuși cu acest prilej unui dificil examen, 
lată formația probabilă : Râducanu-Sotmâ- 
reonu, Holmăgeanu, Dinu, Mocanu, Nun- 
weiller, Dumitru, Neagu, Dobrin, Dumitra
che, Lucescu.

Tn tabăra bdversă domnește optimismul. 
Antrenorul Didi a declarat că, după înfrîn- 
gerea din partida cu selecționata Cehoslo
vaciei, formația peruviană a suferit multe 
modificări.

ITpaiui ji ț, y, alalorma|la^ utr, Biezelang nj.


