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1I Corespondentă specială de la AUREL NEACU

Fotbaliștii peruvieni ținuți în șah
9

pe propriul lor teren

Constantin Duml-

* PERU - ROMANIA 1-1 (0-1) I
LIMA, 10 (prin telex, de 

trimisul special al revis- 
„FOTBAL"). — Așteptat 
mult interes, meciul din- 
selecționatele Perului și

SCOR EGAL IN MECIUL AMICAL DE LA GALAȚI
GALAȚI, 10 (prin telefon). Cu tot caracterul său amical, de antrenament, Intîlnirea dintre formațiile 

României (juniori) și ’ Franței a suscitat un mare interes printre localnici, care au urmărit un meci 
dinamic, foarte dîrz.

Rezultatul de 5—5 (1—0, 2—2, 2—3) ti nedreptățește oarecum pe juniorii români care au dominat 
și au condus pînă aproape de final. Francezii lipsiți de coeziune, au acuzat și oboseala.

Au marcat : Bantaș (min. 5), Axinte (23), Mircioiu (39), Malihin "" ~~ ■ - ■ 
Smanioto (26), Pourtanel - — —

Au condus C. Sgincă
Miercuri, de lă ora 18,

(44), Lang (30, 52, 59). 
și M. Presneanu.
va avea luc un nou meci. (T. S.).

V»

AGENDA
GÂLĂȚEANĂ B ■■

’ ® In așteptarea startului
în grupa C a campionatului 
mondial, patinoarul gălățean 
a îmbrăcat de pe acum hai
nele de sărbătoare. Steagu
rile națiunilor participante 
au fost arborate în 
tribunelor ca și de-a 
marelui bulevard 
Coșbuc.

Hocheiștii francezi, 
sosiți dintre participanți, s-au 
arătat îneîntați de ambianța 
bazei sportive, de calitățile 
ei tehnice, subliniind starea 
excelentă a ăheții.

9 Ziarul județean «VIA
TĂ NOUA" va acorda 
două cupe, una pentru cel 
mai eficace jucător, cea-
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înaltul 
lungul 
George

primii

laltă pentru cel mai bun 
arbitru.

9 Tov. Vasile OPRESCU, 
director coordonator al 
T.A.P.L., ne-a informat des
pre măsurile luate, pe plan 
organizatoric, pentru asigura
rea celor mai bune condiții 
de cazare și masă. Fiind vor
ba de competitori din șapte 
țări, s-a avut în vedere și 
alcătuirea unor meniuri dife
rențiate în funcție de bucătă
ria specifică fiecăreia. Res
taurantul hotelului „Dună
rea" a fost complet renovat. 
Pentru o bună deservire, au 
fost selecționați cei mai ca
lificați ospătari, majoritatea 
poligloți.

9 Barul de noapte va pre
zenta un program special pe 
toată durata competiției. 
Sportivii îl vor putea aplau
da, bineînțeles, doar după ce 
întrecerile se vor încheia...

9 Pentru a viziona jocu-

Începînd de azi,

CITIȚI IN PAG, A 3-a, 
NOUL SERIAL 

TITUS 
OZON: 

„SÎNT
GOLGETERUL 
ROMÂNIEI"
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TURNEUL FEMININ DE HANDBAL
DIN R.D. GERMANĂ

® România in seria I, alături de R.D. Germană, Danemarca 

și Polonia! ® 18 handbaliste selecționate in lotul nostru 

@ Pregătirile incep la 14 februarie

Federația de specialitate 
din R. D. Germană a comu
nicat distribuirea echipelor 
în seriile turneului interna
țional de handbal feminin 
ce se va desfășura între 4 
și 8 martie.

In seria I se vor întrece 
reprezentativele Poloniei, Da

TURNEU
INTERNAȚIONAL 

DE VOLEI 
LA GIULEȘTI

Intre 19 și 21 februarie, 
in sala Giulești (de la 
orele 16,30) se vor desfă
șura partidele din cadrul 
turneului internațional de 
volei, organizat de către 
clubul Rapid. La turneu 
participă: Slavia Sofia, 
Universităt Milnster (R.F. 
a Germaniei), Rapid la 
masculin și Lokomotiv 
Praga, I.E.F.S., Rapid — 
la feminin.

nemarcei, ROMÂNIEI și 
R. D. Germane, iar în seria 
a II-a cele ale Uniunii So
vietice, Iugoslaviei, Ceho
slovaciei și Bulgariei.

A fost fixat lotul hand
balistelor noastre ce se 
vor pregăti pentru acest 
turneu. El este compus din 
Irina Naghi-Climovschi, Lu
cretia Anca, Eiisabeta Șimo, 
Maria Magyari, Rozalia 
Șoș, Elena Dobîrceanu, 
Cristina Metzenrath, lulia- 
na Nedelcu, Doina Furcoi, 
Aurelia Constandache, A- 
neta Schramko, Natalia 
Matache, Petruța Băicoianu, 
Constantina llie, Simona 
Arghir, Magda Mikloș, 
Emilia Neghină și Tereza 
Secheli. Antrenorul lotului 
este prof. Valeriu Gogîl- 
tan.

Jucătoarele vor fî chemate 
Ia o scurtă perioadă de an
trenament comun începînd 
din 14 februarie (studentele 
se vor prezenta la 17 fe
bruarie).

Cele două serii își progra
mează Jocurile la Neubran
denburg și Potsdam, finalele 
urmind să se desfășoare la 
Berlin,

(42), Herghelegiu (49), respectiv,

rile grupei C 
din Focșani, 
și alte localități vor 
zilele campionatului 
lăți. (T. SIRIOPOL, 
pondent principal).

Portarul
traș (pe ca.re-1 vedeți în a- 
ceastă Imagine surprinsă la 
meciul București — Ceske Bu- 
dejovice) aspiră la titlul de 
cel mai bun goal-keeper al 
grupei B.

Foto A. NEAGU

Ia 
tei 
cu 
tre
României a oferit celor 35 000 
de spectatori o dispută dîr- 
ză, cu multe momente 
fotbal bun, abundență 
faze palpitante la cele < 
porțl.

Partida — după cum 
neam — a plăcut. Chiar din 
primele minute fotbaliștii ro
mâni și-au impus superiori
tatea printr-o mai bună or
ganizare a jocului, manifes- 
tînd un plus de personalitate 
tactică.

Echipa română, ca ur
mare a acestei dominări, 
a deschis scorul în min. 
27, cind Lucescu, după ce 
a primit o excelentă pasă 
in adincime de la Nun- 
weiller VI, l-a driblat pe 
Chumpitaz și a înscris 
plasat, in colțul din 
dreapta.

Jucătorii noștri au avut și 
in continuare inițiativa, dar 
AU RATAT CÎTEVA MARI 
OCAZII DE A MAJORA 
SCORUL. Dumitrache și Lu
cescu (acesta a luftat la cîți- 
va metri de poartă in min.

: de 
în 

două

spti’

LUCESCU

50 !) AU RISIPIT. INSA, 
TUAȚII DINTRE CELE MAI 
FAVORABILE.

în general, se poate spune 
că 60 din cele 90 de minute 
ale întîlnirii s-au disputat 
sub semnul superiorității for
mației române.

în min. 56 Leon a pa-

SI-

sat în careu lui Cubillas, 
aflat după opinia noastră 
în poziție de ofsaid, și a- 
cesta a obținut egalarea, 
printr-un șut sec.

Tn ultimele 10 minute s-au 
produs unele modificări în 
echipa română, locul lui Săt- 
măreanu (ușor accidentat) 
fiind luat de Lupescu (miri. 
81), iar cel a! lui Lucescu de 
Domide (min. 87).

Arbitrul Peruvian Cesar 
Orozco a condus formațiile :

PERU : Sartor — Campos, 
Gonzales, Chumpitaz, Salinas, 
Castaneda (min. 46 Sotil), 
Cruzado. Bayion (min. 71 Ze- 
garra), Leon, Cubillas, Gal
lardo.

ROMANIA : Răducanu — 
Sătmăreanu (Lupescu), Hăl- 
măgeanu, Dinu, Mocanii, 
Dumitru. Nunweiller VI, Nea- 
gu, Dobrin, Dumitrache, Lu- 
cescu (Domide).

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în Ameri
ca de Sud, selecționata Româ
niei va evolua, cu începere 
de la 14 februarie, la Rio de 
Janeiro alături de cunoscu
tele formații Flamengo, Vas
co da Gama și Independien- 
te Buenos Aires.

FBrăila 
sosi în 
la Ga- 

cores-

numeroși turiști 
Tecuci, Dorin Munteanu, unul din puținii 

juniori care au reușit, în ultimii 
ani, să se afirme cu hotărire după 
ce au trecut în categoria seniorilor

Foto : N. DRAGOȘ
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Patinoarul bucureștean a 
scăpat din chingile 
îndoielilor, întîmpinîn- 

du-ne ieri dimineață cu un 
zîmbet optimist. Acum este 
absolut cert că noua sală va 
putea oferi condiții optime 
de desfășurare jocurilor gru
pei B a C.M.

Lucrările interioare au 
avansat considerabil, tencuie- 
lile și zugrăvelile sint pe 
punctul de a fi terminate. 
Ventilatoarele de sub cu
polă au trecut cu succes pro
bele tehnologice. S-a încheiat 
vopsitul gradenelor (tribune
le în galben, „masa presei" 
în roșu) și a mantinelei. 
Planșeul de beton pe care se 
va așterne oglinda de gheață 
prezintă, însă, unele asperi
tăți și cîțiva specialiști în 
ale hocheiului recomandă ca 
el să fie șlefuit înainte de 
înghețare. Meșterii de la in
stalațiile de telefon și telex 
ne-au dat asigurări că vor 
sfîrșl la timp operația com
plicată pe care au inceput-o. 
In acest timp se desfășoară, 
în ritm susținut, lucrările de 
amenajare a căilor de acces 
către patinoar, de unde tre
buie ridicate însemnate can
tități de pămint și moloz, 
înaintează, de asemenea, 
acoperirea cu o foaie subțire

Patinoar 
scăpat 
înflnî ol

(Continuare In pag. a 2-a)
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CAMPIONATUL NAJIONAl 
Df ATLETISM, 

Pf TEREN ACOPERIT
Sîmbătă 14 

februarie se ______ _
Campionatul național de atle
tism, pe teren acoperit, des
tinat seniorilor. întrecerile vor 
avea loc în sala Complexului 
sportiv „23 August". La ac- 
tuala ediție a Campionatului 
și-au anunțat participarea 
peste 150 de atleți din în
treaga țară.

Vor lua startul atleții noștri 
cei mai valoroși.

și duminică 15 
va desfășura

JUNIORILOR ALPINI,
DREPTURI DEPLINE!

N-aveam intenția să re
venim asupra recentei 
competiții alpine, „Cupa 
Dinamo“. Ceea ce ne fa
ce să scriem din nou sînt 
o serie de deficiente ad
ministrative si organizato
rice în schiul alpin, care, 
deși semnalate, persistă 
cu înverșunare, spre pa
guba tuturor.

Ne gîndim, de pildă, că 
F-R.S.B. ar trebui să su
pravegheze mai îndea
proape creșterea valorică 
a tinerei generații. Atenția 
i-ar putea fi reținută de 
elementele de pregătire,, 
ce se impun a fi mai 
complete (la toate probe-

le), de aspectele privind 
înzestrarea materială (schi
uri pe măsură, căști, o- 
chelari etc.), de proble
mele de calendar. La acest 
ultim capitol s-a văzut 

că întrecerile juniorilor, 
fete si băieți, sînt un a- 
nendice al concursurilor 
de seniori. Programîndu-se 
competiții pentru toate 
categoriile de vîrstă, într-o 
singură zi, întrecerile ju
niorilor, sînt evident des* 
considerate. Așa ar»ir sla
lomul într-o singură man
șă, și aceea cît se poate 
de scurtă, mini-coborîri ce 
nu sînt semnificative nici 
pentru copii, sau elimi-

narea unor antrenamente 
de control non-stop, obli
gatorii, de altfel etc. A- 
ceastă stare de lucruri 
menține întrecerile la ni
velul parodiei si valoarea 
sportivă la etaiul medio
crității. Din cînd în cînd, 
confruntările internațio
nale la care participă ju
niorii ne atrag atenția că 
aceștia nu sînt bine pre
gătiți, nu sînt echipați 
corespunzător, dar totul 
trece, totul se uită.

Mihai BIRA

(Continuare In pag. a 2-a)
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— anchetă internațională a ziarului „SPORTUL"

Citiți in cuprinsul ziarului :

EXPERIENȚEI POZITIVE - CIMP LIBER DE ACȚIUNE I
ste un fapt evident —

1Â și recenta plenară a 
C.N.E.F.S. l-a recu
noscut ca atare — că 

activitatea de educație fizi
că și sport a maselor, ou 
toate condițiile mal favora
bile care l-au fost create 
In ultimii ani (după Confe
rința pe țară a mișcării 
sportive, din Iulie 1967, șl 
adoptarea legii nr. 29), nu 
a Înregistrat progresul aș
teptat, răminind Încă In ur
ma cerințelor. Cauzele sint, 
așa cum a reieșit șl din lu
crările plenarei, multiple. Și 
fără a ne propune in rîn- 
durile de față o analiză, 
chiar și sumară, a lor vom 
menționa — totuși — că nu 
printre cele din urmă, deci 
mal puțin Importante, figu
rează : comoditatea, lipsa de 
pasiune șl de inițiativă a 
diverșilor factori chemați 
să concure la propășirea

acestei activități de Interes 
național.

Fără ----------
greșeală 
crurlle, 
tuturor 
In acest 
țlei fizice șl 
sint proprii 
menționate, 
realitatea ne 
nu puțini sint aceia care — 
acțlonind fie in cadrul unor 
colective, fie solitari — pun 
suflet In ceea ce Întreprind, 
se frămintă permanent in 
căutarea de noi soluții, de 
mijloace mai eficiente pen
tru atragerea pe stadioane, 
in sălile de sport, la bazi
nele de Înot sau 
rile munților a 
multor oameni, 
tineri. Deseori, in 
radio și televiziune, cu pri-

îndoială, ar fi o 
să generalizăm Iu- 
să considerăm că 
celor ce activează 
domeniu al educa- 

sportulul le 
slăbiciunile 
Dimpotrivă, 

dovedește că

oferite de 
șl de acele 
sau organi
zare, prin

pe cără- 
cit mai 

Îndeosebi 
presă, la

lejul unor consfătuiri sau 
plenare de lucru, au fost 
citate exemple 
acel animatori 
organe sportive 
zațli obștești
ooncursurile, prin acțiunile 
Interesante șl atractive or
ganizate, chiar fără sprijin 
de la oentru, au făcut să 
crească sensibil numărul 
celor Îndrăgostiți de exerci
țiul flzlo, de mișcare In ge
neral, sau care, prin Iniția
tivele luate pe plan local, 
au contribuit la dezvoltarea 
bazei materiale necesare 
practicării sportului.

La recenta plenară a 
C.N.E.F.S. s-a vorbit din 
nou, cu Justificată admi
rație, despre asemenea oa
meni și colective ale căror 
frumoase acțiuni si Iniția-

I CIHD FLORILE
| SE OFILESC...
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tive constituie exemple 
demne de generalizare.

Dacă de astă dată nu s-a 
mai amintit de inimosul pe
dagog Acațiu Feher și de 
băieții săi, pasionați ama
tori de excursii pe biciclete 
(fie din motivul că opinia 
publică II cunoaște 
prea bine, fie 
mul lor a mal 
s-a vorbit, tn 
pre directorul, 
elevii liceului
rea Ciuc, despre cel ce, din 
inițiativă șl cu mijloace 
proprii, au realizat, in chiar 
curtea școlii, un adevărat 
complex sportiv, intens fo
losit in aceste zile de iarnă.

acum 
că entuxias- 
oboslt puțin) 
schimb, des- 
profesorll șl 
din Mlercu-

C. FIRANESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)
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întotdeauna, învingătorul spor
tiv a fost adulat de mul
țimea stadionului, răsplătit cu 
onoruri. Este firesc să fie așa. 
Talentul, măiestria, deseori cu
cerită cu atîta trudă, pu

terea de luptă, încordarea și efortul 
suprem se cer prețuite, recompensate. 
Cu atît mai mult atunci cînd finalul 
unei asemenea întreceri aduce sporti
vului respectiv titlul sau medalia de 
campion.

Se întîmplă, însă, de la o vreme 
în sportul mondial — deci și la noi — 
un fenomen întristător prin esența și 
implicațiile lui. Pare-se că epoca — 
să-i spunem — romantică, acel entu
ziasm fără margini, acea pasiune și 
dăruire sportivă total dezinteresata 
sînt amenințate de înțelegerea profund 
eronată a onorurilor și recompenselor 
datorate performerilor. Există, de fapt, 
o dublă tendință. Pe de o parte, por
nind de la diferiți conducători de clu
buri sau organe sportive, dispuși să 
facă o adevărată concurentă a... ca
dourilor, să-i copleșească pe perfor
meri cu tot felul de atenții, să le în
lesnească îndeplinirea oricăror dorințe 
sau nevoi I Pe de altă parte — poate 
mult mai grav sub raport etic — por
nind chiar de la sportivi.

Desigur, nu toți gîndesc așa, dar 
exemplele sînt suficiente ca să îngri
joreze, ca să cheme la o mai atenta 
evaluare morală a unor victorii sau 
rezultate.

Multi dintre sportivii vîrstnici, cîndva 
glorii ale stadioanelor — în condiții 
ce nici nu pot fi comparate cu cele 
de astăzi 
decenii, cu 
sau insignă care, odată, de mult le-a 
răsplătit o victorie ; prima fotografie 
apărută în presă, primele rînduri, 
lese chiar cu litera cea mai mică,

- păstrează de ani sau 
sfințenie, prima diplomă

presă, primele rînduri, cu-
— — —.......    în

cronica unui concurs pe care nu-l vor 
uita niciodată.

Nu doar fostele glorii au știut să 
iubească sincer această recompensă 
morală, singura de pură esență etică, 
a strădaniilor și muncii închinate sta
dionului. Foarte multi dintre sportivii 
fruntași de astăzi gîndesc la fel. Spre 
lauda și cinstea lor !

lată, însă, ivindu-se, nu cu sfială, 
ci cu un tupeu care și el se cere 
incriminat, purtători ai unei concepții 
întrutotul străine sportului nostru. Pen
tru acești sportivi — exemplele ne-ar 
consuma prea mult spațiu I — aplau
zele a zeci de mii de spectatori au 
devenit ceva banal, fără nici un preț ; 
pentru a primi o diplomă, un fanion 
sau o insignă aproape că nici nu se 
deranjează din „fotoliul vedetei*. Nici 
florile nu mai au valoare; buchetele 
se ofilesc, abandonate din prima clipă 
după coborîrea de pe podium. Alte 
.recompense* sînt, sau încep să de
vină, la modă. Se mai întîmplă chiar 
ca unii sportivi să dorească si să 
obțină victoria doar dacă recompen
sele previzibile îi satisfac, îi stimu
lează. De ce așa ? Poate și pentru 
că așa au fost învâțați. Dar, orice 
învăț...

Nu este, desigur, ora la care este 
util să fie stabilite vinovățiile ci, mai 
degrabă, răspunderile viitoare. Pentru 
câ, din păcate, exemplul cîtorva este 
molipsitor și aceasta nu numai în lu
mea performerilor autentici, ci și în 
cea a mediocrității. Fără .bariere' 
puse la timp, concepția despre recom
pensarea de o anumită factură a în
vingătorului a pătruns și în rindu! 
sportivilor tineri, al juniorilor. Atenție, 
deci I

Este păcat ca măcar un singur 
buchet de garoafe să se ofilească, 
departe de privirile avide după altceva 
ale învingătorului.

I. MITROFAN
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LOZINCI Șl REALITĂȚI
Cu ani în urmă, dar in anii 

noștri totuși, circula o formulă 
de tip lozincă „trasă" pe sport, 
cum se zice, și care avea 
toate defectele unor asemenea 
clișee de exprimare prin

tre care cel mai important era 
acela că se rostea doar și nu se con
cretiza : „Primii în sport, primii in 
producție". Nu rima ca alte asemenea 
formule, mai scurte sau mai lungi, dar 
nici nu se reținea greu și, de aceea, 
trona pe frontispiciul tuturor arenelor 
noastre iar, pe alocuri, pe unde oa
menii se considerau mai spirituali, în
locuise salutul „de bună ziua", obișnuit 
din moși strămoși, cu clișeul, mai. mo
dern și mai dinamic, de : „Primii în 
sport, primii în producție".

Formula fusese, în parte, plagiată și 
pusă de-asupra altor sectoare impor
tante de viață, cum este școala, unde 
ne întîmpina, prea puțin modificată, 
aceeași lozincă : „Primii în sport, pri
mii la învățătură".

Departe de mine gîndul de a baga
teliza rolul unor astfel de modalități 
de mobilizare, în special a tineretului. 
Din două motive : unul — și cel mai 
important — acela că, într-adevăr, 
cred în ele și, al doilea, acela că 
ambele exemple citate s-au devalorizat. 
Dar nu de la sine, ci din cauza celor 
care — ani de zile — au crezut, ori 
s-ău străduit să-i convingă pe alții, că 
rostirea, dintr-o suflare, a lozincilor 
zilei, înseamnă a face politică, a fi 
atașat etc. Insă aceleași persoane fă
ceau totul pentru a scoate de pe 
băncile școlilor și universităților sportul 
si ă-l introduce, exclusiv, în uzine și 
fabrici, folosind, ca argument, ideea, 
falsă, că practica exercițiului fizic prin
tre elevi și studenți ar împiedica pro
liferarea ei printre muncitori. Și se 
cerea, acestora din urmă, deci, să bată 
la porțile performanțelor înalte omi- 
țîndu-se bugetul lor de timp, oboseala 
fizică, după orele de muncă, inegali
tatea de condiții față de adversarii cu 
care urmau să se întilnească. Se mai 
uita ceva uluitor de evident : că în 
licee și universități pătrunseseră fiii oa
menilor muncii, cei mai înzestrați și 
mai tineri dintre aceștia I Așa se ex
plică, în parte, și penuria de construcții 
Sportive, în școli și facultăți, pe care 
ne luptăm s-o atenuăm pînă la dispa
riție, dacă va fi posibil.

Și-acum, să nu vă mire, afirm că

„devolorizata* lozincă «Primii în sport, 
primii în producție" conține în ea un 
mare adevăr, ca și altele la fel, 
adevăr pe care demagogia și super
ficialitatea unor activiști din domeniul 
respectiv l-au sufocat, cu sau fără 
(bună) știință mai înainte de a încerca 
să facă ceva pentru transpunerea lui 
în practică.

Azi, cînd sportul s-a reîntors printre 
tinerii elevi și ambițioșii studenți, sîn- 
tem în. pragul altei erori, comisă de 
regulă de toți cei obișnuiți ~
dintr-o extremă în alta ori 
întoarceri, în jurul propriilor 
de 180° (am citit undeva o 
•a oportunismului care aducea

să sară 
să facă 

calcîie, 
definiție 
cu cazul 

nostru). Acum, atenția generală, „faza 
mare", cum ar scrie M. Popescu în 
„Contemporanul", dacă ar 
vreo jună, este îndreptată spre sportul 
din școli și universități.

Să încercăm, totuși, să 
erorile trecutului, la adăpostul 
zisei bune credințe de tipul „Vrem să 
învățăm, să creștem, tovarăși 1"

Sportul (ori măcar educația fizică 
organizată) poate fi un adevărat aliat 
al producției. Deși lozinca ne aparține, 
valoarea ei rodește, mai generos și, 
din păcate, prin alte locbri.

Nu voi repeta idei deja acceptate : 
că viața 
rism, 
amenință . _ _ . _
orașelor este . o rețea de microbi și 
viruși, că specializarea profesională 
duce la deformări ale coloanei verte
brale etc., ci voi trece direct la argu
mente statistice legate, nemijlocit, de 
producție și pe care studiul lui Maurice 
Pierori, publicat în reviste „Citius, 
Alfius, Fortius", vol. VII, fasc. 3, pag. 
327—339, ni le pune la îndemînă.

„...După introducerea programelor 
de gimnastică, randamentul muncii 
crește, oricare ar fi metoda de con
trol. Cînd timpul dedicat gimnasticii 
de pauză este inclus în ziua de mun
că, randamentul crește între 3 și 10°/o 1 
...La funcționarii Contului de cecuri poș
tale din Bruxelles, numărul de greșeli 
în muncă atinsese, în I960, media de 
2,46<>/o, dar s-a redus, în 1961, în 
aceeași perioadă, la l,69’/o, indicînd 
un cîștig de 31% ...Pină să intre în 
ritmul obișnuit de muncă, lucrătorul 
parcurge Un interval între 60—80 mi
nute ; executînd un program de gim
nastică, înainte de a-și începe activi-

fi vorba de

nu repetăm 
așa-

modernă înseamnă sedenta- 
că mijloacele de transport ne 

cu uitarea mersului, Că aerul

tatea, lui II devin suficiente doar 30 
minute, după numai 10 zile, ceea ce 
echivalează cu o creștere a produc
tivității muncii de I5°lt !

...Institutul național al asigurărilor, 
din Paris, indică faptul că, în 1955, 
asistența socială a înregistrat, pentru 
9 milioane de afiliați, pierderea a 83 
milioane de zile muncă, echivalînd :u 
oprirea totală a activității din 7 fa
brici de proporțiile uzinelor Renault ! 

...Cauzele accidentelor de muncă a- 
rată că 85—90»/» se datoresc factorului 
uman, 
rilor, 
țime, 
vind legături cu starea de sănătate 
fizică".

Comparînd frecvența accidentelor la 
sportivi și nesportivi, sovieticul Mokerov 
constată că dintr-o sută de indivizi 
doar 3,7% dintre accidentați 

sportivi și că au lipsit 30,3 zile 
lucru, în timp ce nesporlivii au 
zat 6,7 procente de accidentați 
zile de absențe din serviciu.

Aș mai putea adăuga un 
volum </ „ . . '
torii psihologici, de echilibrul fiziologic 
(Pasuhinc observă, într-un alt studiu, 
o scădere de 7% în frecvența îmbol
năvirilor, după un an, de la inirodu- 
cerea gimnasticii la locul de muncă, 
iar Marchuk indică o reducere a ab
sențelor, pe motive de boală, într-o 
uzină textilă sovietică, de la 426,32 
zile la Î92,44 zile, lot ca o consecință 
a practicării educației fizice, pe un in
terval de 5 luni), și voi adăuga doar 
o observație, notată din primul stu
diu citat : „Creșterea randamentului, 
ca o consecință a îmbunătățirii calită
ților fizice și morale ale anga;aților, 
reglarea producției prin scăderea îm
bolnăvirilor și accidentelor, indică efec
tul pozitiv al introducerii educației 
fizice în timpul muncii, fără a suferi 
prejudicii" „...Inițiativa particulară 
plinește cîfeădată lipsurile 
statului și organizează, pe 
priu, formarea fizică a 
(exemplul citat este luăt de li 
entreprise de Roubaix-Tourcoing") și se 
referă la patronul unității respective.

Transcriu aceste rînduri și-mi vin în 
minte cuvintele colegului Eugen Mândrie, 
rostite la Televiziune, luni seara, în 
savuroasa si sincer angajata sa cronică 
politică: „Mai vinovată decît responsabi
lul nechemat și chiar decît relațiile lui, 
este indiferenta celor care tac, a celor 
care nu^și exercită dreptul de stăpîn".

Drept care am scris aceste rînduri...

iar 65°/o, din totalul lor, căde- 
alunecârilor, amețelilor la înăl- 
manipulării obiectelor, toate a-

erau 
de la 
f urni

și 72,4

serios 
de argumente, ținînd de fac-

su- 
datorate 

cont pră- 
ucenicilor" 

a „Inter-

Emanuel VALERIU

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN BUDAPESTA

ECHIPA UNGARIEI ASPIRA LA GRUPA B

8C

(W

r»j

, Ce șanse are
I echipa Unga-
I riei în grupa
’ C de la Gă- 
i lăți ? Specia- 
( liștii maghiari. 
! bazîndu-se pe 
| rezultatele ob

ținute în pe
rioada de pre

gătire, au toate motivele să 
fie optimiști. Din cele 8 par
tide susținute în ultimul timp, 
echipa Ungariei a cîștigăt 6 
și a pierdut două, cu Româ
nia și o selecționată a Po
loniei de Nord. Și golavera
jul este favorabil : 
Din aceste cifre 
cîteva concluzii, 
tiva de hochei 
mult întinerită,
linie de atac ; a realizat cî-

41—32. 
se pot trage 
Reprezenta- 
a Ungariei, 
are o bună

teva victorii semnificative : 
6—4 cu Iugoslavia la Lju
bljana și 6—0 cu Danemarca.

Cei mai puternici adver
sari ai Ungariei în grupa C 
sînt considerați jucătorii aus
trieci și italieni.

înainte de a pleca la Ga
lați, selecționata Ungariei va 
susține două meciuri cu re
prezentativa Danemarcei.

Iată lotul complet al Un
gariei (în paranteză, clubul 
și vîrsta jucătorilor) :

PORTARI : Vederes 
pești Dozsa — 27 de 
Kelemen (Elore — 26) ; 
DAȘI : Palotâs (Ujpesti
— 28),'Trcplân (Ujpesti
— 25, Szclles (Ujpesti
— 25), Gogolâk (Ferencvaros
— 22), Bânkuti (Ujpesti 
Dozsa — 29), Kcrcszty (Fe-

(Uj- 
ani), 

FUN- 
Dozsa 
Dozsa 
Dozsa

MODIFICĂRI
jocului deRegulamentul jocului de ho

chei pe gheață are 84 de arti
cole, iar 
numeroase 
cunoscute 
bitri, dar 
astfel că, .
poate afirma că hocheiul 
gheață are cel mai complicat 
regulament dintre toate jocurile 
sportive.

Ținînd seama că în zilele ur
mătoare în țara noastră se va 
desfășura campionatul mondial 
(grupa C la Galați și grupa • B 
la București), ne-am propus să 
expunem pentru iubitorii aces
tui spo”t. 
spectatori 
ale 
modificările adoptate 
Internațională de 
Gheață la 
luna iulie 
Crans sur

I) CU PRIVIRE LA 
JOC

fiecare text cuprinde 
prevederi ce trebuie 

și respectate de ar
mai ales de jucători, 
pe bună dreptate, se 

că hocheiul pe 
cel măi

pentru iubitorii
— spectatori și tele- 

atori —, unele prevederi
regulamentului de joc, cu 
' ’ ------ de Ligâ

Hochei pe 
Congresul ținut în 
1969 ' ' -----

Sierre
ln localitatea 
din Elveția.

TERENUL DE

EXPERIENȚEI POZITIVE CIMP LIBER DE ACȚIUNE !
(Urmare din pag. 1)

Tot la capitolul inițiativelor 
In privința amenajării de tere
nuri complexe și instalații 
sportive a fost subliniat exem
plul școlilor generale din Or- 
fișoara (județul Timiș), Vața 
(jud. Hunedoara) șl Amara 
(jud. Ialomița), al liceelor 
i.Horia, Cloșca și Crișan” din 
Abrud, nr. 5 din Iași, 27 și 43 
din București, al Institutului 
Pedagogio din Oradea. Cu in
teres au luat cunoștință par- 
ficipanții Ia plenară și despre 
instituirea, in cadrul Ministe
rului Forțelor Armate, a „Cu
pei Apărarea Patriei", care va 
fi decernată unității militare cu 
>es mai complexă bază spor-

tlvă. Dar poate că cca mal 
convingătoare pildă o consti
tuie. în materie de amenajări 
sportive, realizarea vrednicilor 
activiști de la consiliul jude
țean Constanța al Organizației 
Pionierilor (un frumos parc pe 
locui unul fost maidan), des
pre care am amintit și in ar
ticolul de acum cîtcva zile 
consacrat problemei bazei ma
teriale a sportului și căreia 
ii vom consacra și un reportaj 
de la fața locului.

In privința organizării, cu 
bune rezultate, a întrecerilor 
sportive de masă, au fost ci
tate de la tribuna plenarei e- 
xemplele oferite de asociațiile 
„Metaltfl”’ Pldpeni (cu campio
nat de casă la 7 ramuri de 
sport).-și „Partizanul" Bacău 
(la 5 ramuri) ; un accent deo-

PRINTRE ROTI Șl PEDALE

schit s-a pus și asupra com
petițiilor școlare desfășurate 
in județele Bacău, Mehedinți, 
Arad și Sibiu (sub titulatura 
de ..Olimpiada sportivă a ele
vilor"), Iași („Elevii pc ga
zon") și Dîmbovița (cuDa 
„Ghiocelul" la volei).

O bună impresie a făcut a- 
supra celor prezenți experiența 
împărtășită de fostul președin
te al consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
Cîmpulung "* - -- -
in privința 
oase intre 
care a stat 
cestui oraș 
sportive de

Seria-exemplelor pozitive ci
tate in timpul lucrărilor plena
rei C.N.KF.S. ar mai "tnifea: 
desigur, continua. Și chiar da
că prezentarea unora a luat 
proporții oarecum exagerate,

Muscel, Gh. Crcțu. 
colaborării frueiu- 

toți factorii locali, 
la baza ridicării a- 
în rindul centrelor 
prestigiu.

ceea ce putea crea o falsă 
imagine a situației sportului 
de masă de ia noi (din păca
te. de la această lendin|ă. in
trată probabil in reflex, n-au 
făcut excepție 
persoane din 
C.N.E.F.S.), ele rămin, totuși, 
demne de luat In considerare.

Ceea ce se cere. acum, cu 
insistență este ca toți factorii 
care activează în mișcarea 
noastră de educație fizică și 
sport să extindă experiența 
pozitivă dobindită, să genera
lizeze inițiativele și acțiunile 
ce și-au demonstrat eficacita
tea. Căci, așa cum bine s-a 
spus la plenară, ceea ce s-a 
putut realiza, cu entuziasm, la 
Ortișoara și la Vața, ni se 
pare la fel de posibil in toate 
celelalte localități din țară, cu 
puțin mai mult interes și pa
siune.

nici unele 
conducerea

Pentru o mai bună desfășu
rare â jocului în spatele por
ților, linia roșie. de poartă se 
trasează pe gheață la o distan
ță minimă de 3,50 m și maxima 
de 4,50 m, față de mantinela de 
fund. De asemenea, pentru pro
tejarea portarului, cît și pentru 
înlăturarea fazelor confuze din 
fața porții, teritoriul acesteia se 
formează prin trasarea pe ghea
ță a unui semicerc cu raza de 
1,80 m, centrul semicercului fiind 
mijlocul liniei porții.

Actuala formă a teritoriului 
din fața porții duce și la ma
jorarea spațiului exterior, 
tre stîlpii porții și linia 
cercului care se unește 
nia roșie de poartă (de 
m la 0,83 m).

Această modificare a 
riului porții este ștrlns 
de modificarea regulii degajării 
interzise, 
că în 
pri n 
sting a 
astfel 
cursivitate.

O altă modificare constă în 
marcarea pe gheață în fața me
sei oficiale a unui semicerc cu 
râza de 3 m, denumit „terito
riul arbitrilor". Tn timpul opri
rilor de joc, cînd arbitrul face 
Comunicări la masa oficială, 
nici un jucător nu are voie să 
intre sau să rămînă în acest

din- 
ssmi- 

cu li
la 0.50

terito- 
legată

care tiu se mai 
situațiile cînd pucul 
spațiul semicercului, 

și dreapta porții, 
.topului o mal

npli- 
trece 

din 
dind 

mare

O Vremea bună din ulti
mele zile a permis rutierilor 
Să facă antrenamente pe șo
sele. La diferite intervale de 
timp, prof. Nicolae Voicu — 
Antrenorul echipei naționale 
— îi convoacă pe alergătorii 
selecționați în lot pentru șe
dințe de pregătire comună. 
Primul obiectiv important al

tivă necesară la începutul 
lunii mai.
• Pînă acum, la sediul Co

misiei de organizare a celei 
de a XlX-a ediții a „Turului 
României" au sosit urmă
toarele confirmări de parti
cipare : Cehoslovacia, Bulga
ria, Franța, Italia și R.F. a 
Germaniei. Termenul limită 
de confirmare, este 1 „martie.

BOXERII DE LA WISMUT GERA AU SOSIT
laIeri 

au sosit in 
tală — cu 
întârziere - 
srerii de la Wis- 
mut Gera (R. D. 
care, după cum

prins
Capi- 
o ora 
- bo

Germană)
am mai anunțat, vor intllni 
joi seara, in, sala Floreasca. 
pe reprezentanții clubului 
Steaua.

• Joi 12 februarie ora 
19, la librăria „Mihail 
Eminescu" din Capitală, 
autorii lucrării „TOT PE 
DRUM, PE DRUM, PE 
DRUM... CU 
ION ȚAPU“ (E. 
6-h. Ștefănescu) și 
cărții se vor întîlni 
titorii.

DRUM,
NICOLAE 

Iencec, 
eroul 

cu ci-

Păcii", 
Berlin

anului — „cursa
Prăga — Vârșoviă
— se apropie. Să sperăm că 
Vastle Teodor, Constantin 
Grig ore, Nicolae Ciumeti et 
comp, vor fi în forma spor-

• Organele sportive din 
Piatra Neamț s-au adresat — 
din proprie inițiativă — Co
misiei de organizare a „Tu
rului României" pentru a 
cere informații privind lu
crările pâ care trebuie să le 
efectueze în vederea organi
zării startului și mini-eta- 
pei contratimp a marii corn 
petiții internaționale care va 
începe la 17 iunie. Socotim 
că este o inițiativă lăudabi
lă care va... molipsi și ce
lelalte organe sportive din 
orășele pe care le va străba
te caravana „Turului Româ
niei".

MECIURI DE 5x2
Sala sportului din Galați a găzdu

it de cu rin d b reuniune pugiliStică 
în cadrul căreia s-au întîlnit echi
pele Oțelul și Rapid București. 
Prezența in ring a unor boxeri 
cunoscuți, precum și disputarea 
meciurilor in 5 reprize a două 
minute a atras în tribune peste 
1 000 de spectatori.

REZULTATE TEHNICE : C. Po- 
mdtcu (R) b.p. Gh. Bădin ; 
Stanef (R) b.ab. 2 C. Stan ;

Managerul echipei, Harri 
Bohland și antrenorul Hans 
Spatzierer ne-au prezentat 
pe sportivii oaspeți: Martin 
Siegfried, Malik Gilnther (cat. 
cocoș), Schueler Wolfgang 
(semiușoară). Sattler Gerhardt 
(ușoară), Wegner Hans. Ra
min Werngr ' (semimijlocie), 
Beer Rainer (mijlocie mică), 
VoigtTdnd'er Jiirgen, Randzus 
Eckhart (mijlocie), Pogel 
Harf Sachse Gerd (semi
grea). Hohm Gilnther, TOpel 
Olaf (grea). Figura centrală 
a. echipei Wismut este mijlo
ciul Voigtlander, de 4 ori 
campion al țării sale. Au mai 
făcut deplasarea arbitrii Sum
mer Fritz și Dohler Werner, 
dr Weidner Dieter și Klette 
Rudolf.

c. 
A.oidnei (txj u.ciu. &

Bădic (R) b.ab. 2 Gh. Tănase ; I. 
Mageri (R) b.k.o. 1 It. ±, 
Gh. Bădoi (R) b.p. I. Radu ; M. 
Săvescu (O) b.p. C. Ghiță ; " 
Buti (O) b.ab. 1 C. Nlcu ;
Manița (O) b.ab. 4 V. Tecuceanu.

N, Deicu ;

1 c.
V.
N.

CRESC COPIII

rencvaros — 19) I ÎNAIN
TAȘI : Balint (Ujpesti Dozsa 
— 22), Galambos (Ujpesti 
Dozsa — 21), Menyhârt (Uj
pesti Dozsa — 20), Horvațh 
(Ferencvaros 
(Ferencvaros 
(Ferencvaros 
(B.V.S.C. 
(B.V.S.C. 
pești Dozsa

— 28), Pooth
— 25), Meszoly
— 21), Palia 

21), B i k âr
— 25), Zsitva (Uj-

— 31), Ugra.v 
(Ujpesti Dozsa — 19), Hâvrân 
(Epitok — 19).

După cum se vede, majo
ritatea jucătorilor aparțin 
clubului Ujpesti Dozsa, cam
pioana țării. Antrenorul echi
pei este fostul internațional 
Laszlo Jakabhâzi.

in ajutorul

Jakabhâzi.

Laszlo NISZKACS 
redactor la Nâpsport, 

Budapesta

spectatorilor

ALE REGULAMENTULUI

Zona de acar a echipei B 
Zona de apărare a echipei A

~'onă

Alb rslrt

Ho 
Ji

Je

Vana de atac a echipei A
Zona de apărare a echipei 8

îoarfti
și-TFFitorh, /

P^țH

fCHIPA B

Marcajul urnii teren 
hochei.

de

spațiu, sub sancțiunea un&i 
depse de rea conduită (10 
nule), cu excepția jucătorului 
pedepsit care ia loc la banca 
de pedepse, așezată lingă masa 
Oficială.

In ceea ce privește numărul 
de jucători, o 6chipă are dreptul 
să prezinte la începutul pârli- 
dei. uh număr de 15 jucători 
echipați, la care se adaugă por
tarul titular și portarul de re- 
zprvă.

pe- 
mi-

ni CU PRIVIRE LA ECHIPA
MENTUL DE PROTECȚIE

Noul regulament prevede obli
gativitatea pentru jucători să 
poarte căscă de hochei, iâr por-

tarii, mască de tată. Acăas+â 
măsură, ca șl aceea a montării 
la partea din spate a lamei pa
tinelor, a unor apărători dlft 
material plastic, au ca scop râ« 
ducerea la minimum a eventua
lelor accidente.

III) CU PRIVIRE LA REGULILfc 
DE JOC

Cea mai importantă modifi
care constă în admiterea atacu
lui cu corpul pe toată supra
fața terenului, nu nurtiăi ca 
pină acum, în jumătatea proprie 
de apărare. Acest procedeu teh
nic constituie un avantaj esen
țial pentru echipele care-1 vor 
aplica în mod regulamentar.

De asemenea, s-a dat o nouă 
redactare a textului privind ri
dicarea sau mutarea intențio
nată a porții de către un ju
cător în apărare. Abaterea este 
considerată ca un act de întîrzi- 
ere voită a jocului șl se sanc
ționează cu o penalitate de 2 
minute.

Dacă în ultima parte a jocului 
o pedeapsă de 2 minute nu mai 
poate fi executată integral, ne 
mai fiind timp pentru aceasta, 
se va acorda șut de penalitate 
împotriva echipei în greșeală.

în ceea ce privește șutul de 
penalitate, se prevede obligati
vitatea pentru portar de a " 
mine în ’ " ‘
ții pînă 
centrul 
jucător 
albastră ___  ________
de apărare’ ă' echipei în culpă.

In vechfea redactare a textului, 
portarul avea dreptul să pără
sească teritoriul din fața ■ porții, 
îndreptîndu-se spre jucătorul a- 
tacant. în momentul cînd acesta 
luă contact cu pucul, astfel că 
de cele mai multe ori șutul de 
penalitate nu se mai putea exe
cuta în mod practic, t 
niîndu-se într-un dribling 
tarului.

Precizăm că portarul 
Să încerce să oprească 
sau jucătorul, care execută șu
tul de penalitate, printr-o acți
une regulamentară. în cazul cînd 
portarul va 
puc se va 
dacă acesta 
porții.

râ- 
teritoriul din fața por- 
cînd pucul condus din 
terenului de către un 
advers, depășește lima 

care marchează zona

transfor- 
! al por-

trebuie 
pucul

arunca 
acorda 
n-a

crbsa 
gol, 

depășit

spre 
chiar 
linia

Nicolae
arbitru

TURCEANU
international

DOUĂ ZILE PÎNĂ LA DESCHIDERE
(Urmare din pag. 1)

de material plastic iZrtlănt a 
suprafeței exterioare a pla
fonului.

în cursul zilei de joi vor 
fi puse îti funcțiurîe compre- 
soarele. așa că, pînă la sfîr- 
șitul săptămînii, vom avea 
gheață la patinoarul artificial 
acoperit ,23 August" din 
pitală

PREȚUL BILETELOR

Ca

Pentru jocurile grupei 
C.M. de la București s-au 
bilit următoarele prețuri la 
bilete :

B a 
sta-

— în tribună
— locuri în picioare
— intrarea generală

15 lei
10 lei
5 lei
la partidele programate 
dimineața.

vin za re 
februa-

Biletele se pun în 
începînd de vineri 13 
rie.

Din păcote, organizatorii nu 
au prevăzut încă seturi de 
abonamente pentru întreaga 
durată a competiției...

SE EXPUN PREMIILE

Intr-o vitrină a magazi
nului „Romarta", dă pe ca
lea .VițtorXei, , vgr, fi expuse 
de joi seara numeroase pre
mii ce VSr fi oferită celor 
mai merituoși participanți, 
celor mai bune echipe.

de hochei pentru a ajuta Ia 
pregătirea gheții la Galați și 
București și a conduce ex
trem de delicata operațiune 
de ascuțire a patinelor. Slo
vak și Kocian vor instrui pe 
tehnicienii români in aceste 
domenii, de loc de neglijat in 
buna desfășurare a oricărei 
competiții hocheistice și în 
care nu se admit iniproviza- 

sau diletantism !fti

REPARTIZAREA 
VESTIARELOR

PENTRU GHEAȚA Șl PATINE...

Ieri la prînz au sosit în 
Capitală doi reputați specia
liști cehoslovaci. Ladislau 
Slovak și Valter Kocian. so
licitați de Federația română

Cele opt vestiare de la 
patinoarul din parcul „23 
August" au fost repartizate 
astfel : la parter, echipelor 
R. F. a Germaniei. Bulgariei, 
Norvegiei și Elveției, la pri
mul etaj, formațiilor Japo
niei, Statelor Unite, Iugo
slaviei și României.

JUNIORII FONDIȘTI, PROMISIUNI CERTE

Cresc copiii! Aceasta a fost 
părerea unanimă la termina
rea campionatelor republica
ne de sală ale juniorilor mari. 
Ei realizează, într-adevăr, per
formanțe mature, rezultate 
care, cu puțini ani în urmă, 
reprezentau recorduri ale se- 
«iorilor. Folosim prilejul pen
tru a aminti că zilele acestea 
se împlinesc două decenii de 
cînd în „Sala 303“ de pe ma
lul Dîmboviței, cu dimensiuni 
reduse, s-a desfășurat primul 
concurs de acest gen. An de 
ân au fost îmbunătățite cele 
mâi bune rezultate pe teren 
acoperit, iar din 1956 se poa
te vorbi de adevărate con
cursuri republicane, devenite 
în ultimii ani campionate.

Juniorii anului 1970 se ri
dică, prin recordurile lor, la 
valoarea seniorilor de acum 
2—4 ani. în 1967, Zamfirescu 
a coborît la 6,7 s recordul pe 
cea mai scurtă distanță de 
sprint, iar acum Tamaș Sza
bo a realizat de mai multe 
ori 5,8 s pe 50 m. în același 
an, 6,5 s reprezenta recordul 
senioarelor. Astăzi, perfor
manța aceasta este echivalen
tă recordului de junioare mici. 
Cred că nu exagerez, deci, a- 
firmînd că juniorii cresc. Re
cordul juniorilor la săritura 
în înălțime este astăzi de

2,11 m. Cu doi ani în urmă, 
la seniori, 2,10 m era apreciat 
ca cel 
lit în 
door", 
recent 
duri. Cu numai 
Valeria Bufanu 
dul de senioare 
dintre cele mai 
zultate pe plan
Mă rezum în aprecierile mele 
numai la aceste cîteva cifre. Ele 
spun însă totul în rtletism, 
iar în cazul de față reflectă 
valori certe. Promoția junio
rilor anului ’70 reprezintă una 
dintre cele mal prodigioase 
garnituri din cîte am avut. 
Avem adevărați 
„MARI", ca urmare 
foarte bune selecții 
a unei atente și 
munci de pregătire.

Concursul a constituit, 
ansamblul său, un excelent 
spectacol atletic. Datorită u- 
nui program judicios alcătuit, 
n-au mal existat pauze inu
tile, probe-s.olo, ca solo-pră- 
jină, solo-triplusalt. în per
manență. s-au desfășurat în
treceri în paralel, fără peri
col de aglomerație, deși partf- 

. ciparea a fost cu mult mai 
mare decît la concursurile lo
cale din ultimele săptămîni.

Din nou, provincia a domi-

mai bun record stabi- 
acel campionat „in- 

Elena Mîrza a alergat 
7,3 s pe 50 m gar- 

6 zile înainte, 
a dus recor- 
la 7,2 s, unul 
valoroase re- 
internațional.

juniori 
a unei 
naturale, 
serioase

în

nat Capitala ! Mă folosesc de 
acest prilej pentru a consem
na apariția unui nou oraș 
printre forțele atletice autoh
tone — Sibiul. Este orașul 
ti'nărului antrenor Ahrend. E- 
levii lui, Diniu Adrian și Sepp 
Scheun, duc acasă medaliile 
de aur și argint și recordul 
tării la săritura cu prăjina. 
Reapare și Timișoara, prin 
„hurdlerul" Ion Vasilescu de 
la Liceul nr. 4.

„Fostul" campion la juniorii 
mici, Costel Ionescu, s-a cla
sat în fruntea juniorilor mari, 
eu un rezultat (7,32 m) care 
poate fi de buni augur pentru 
un nou record în următoarele 
concursuri. O precizare : la 
lungime avem cel mai „bă- 
trîn“ record, datînd din 17 
februarie 1962.

Eventul campionatului l-a 
realizat antrenorul Nicolae 
Gurău, ai cărui elevi au cu
cerit titlul la aruncarea greu
tății la băieți ri fete. De alt
fel, Progresul București, clu
bul vechiului antrenor Gurău, 
a primit „Cupa F.R.A." Este 
cu atît mai semnificativ, cu 
cît Progresul activează în ca
tegoria B a campionatului pe 
echipe ! După atîtea critici la 
adresa acestei secții, a venit, 
și vremea laudelor 1

«olanda BALAȘ-SUlfeR

După campionatele naționale 
ale copiilor, iată că, duminică, 
au luat sfîrșit și întrecerile 
pentru desemnarea celor mai 
buni schiori-fondiști juniori. La 
Poiana Brașov ău evoluat pes
te 150 de sportivi din 11 jude
țe. Lupta pentru cucerirea ti
tlurilor de campioni naționali 
fi dat naștere la dispute extrem 
de pasionante, de un nivel 
tehnic bun. Mulți dintre actua
lii juniori au demonstrat că 
™_PeȘte mult timp vor asalta 

marilor performanțe.
EJena Băsea, 
Iuliana Pața.

porțile r— 
Maria Tocitu. 
Ana Bădescu, _____  „ „
Rodica Clinei, Lămîița Gheor- 
ghiesi, Victor Dihoi, Radu Crls- 
toloveanu, Nicolae Dudu. Ion 
Tudor, Șamoilâ Tomoș, Nico
lae Girniță, Gheorglie Ionetecu. 
Ferencz Foriko, iată doar cîți 
va care, dacă vor munci și mai 
mult pentru sportul lor prefe
rat., vor putea obține rezultate 
din ce în ce mai valoroase. 
Elena Băsea, Radu Cristolovea- 
nu. Victor Dihoi sînt talente 
reale pentru schiul nostru de 
fond. Ei sînt înzestrați cu ca
lități native deosebite, care 
trebuie însă cizelate

Un lucru demn de reținut. 
Sportivii Școlii sportive Ener
gia Brașov (înființată doar de

un an de zile) au reușit să se 
imnună atenției generale, prin 
comportarea lor excelentă. Pro
fesorul Gheorglie Piștea meri
tă toată stima pentru modui 
exemplar în care își pregătește 
elevii, iar aceștia, prin rezul
tatele obținute, au confirmat 
ca foarte bună inițiativa Mini
sterului învățămîntului de a 
crea pe lingă școlile profesio
nale secții pentru schiorii fon- 
diști. Avem speranța că iniția
tiva se va extinde asupra cit 
mai multor școli cu asemene?, 
profil.

Trebuie, de asemenea, apre
ciată ca foarte bună munca 
depusă de unii profesori-antre- 
nori în centrele de schi iniția
te de federația de specialitate 
sau de cluburile sportive. Gh. 
Olteanu, I. Cimpoia, A. Elekeș. 
Elena Tom, Rodica Pali, O. 
Frățeanu, V. Carabela, Șt. Bor- 
bat au prezentat, la campiona
tele recent încheiate, elemen
te dotate excelent din punct de 
vedere fizic și tehnic, care pot 
Înregistra, în scurt timp, saltul 
valoric ce se așteaptă de la 
schiorii juniori.

Cu toate realizările obținute 
de către tinerii schiori și an
trenorii lor, nu trebuie să se 
uite însă că la Poiana Brașov

au existat, din păcate, și citeva 
discordante. Cea mai supără
toare a fost diferența de va
loare dintre primii și ultimii 
clasați. Faptul a fost mai 
pregnant la fete unde, între 
primele clasate și ultimele, au 
existat diferențe de 7—8 mi
nute. Trebuie să recunoaștem 
că pentru o cursă de 3 său 
5 km este foarte mult. Un alt 
inconvenient l-a 
constituie încă, 
lelor, în special 
bocancilor. Este

constituit, și-1 
lipsa materia- 
a schiurilor și 
adevărat că la

9? CUPA ROMANICI"
LA PATINAJ VIItZA

„Cupa României' la pati
naj viteză, care urma să aibă 
loc la Tușnad între 13—15 
februarie, ' a fost amînată, 
din cauza dezghețului, pen
tru o dată care va fi anun
țată ulterior cluburilor și aso
ciațiilor sportive.

DIN NOU CĂLDURĂ

LA SINAIA
Deoarece ridicarea tempe

raturii, în cursul zilei de ieri, 
nu a permis folosirea plrtiei 
de bob din Sinaia, concursul 
dotat cu „Cupa județului 
Prahova" a fost amînat. Des
fășurarea competițiilor pro
gramate pentru zilele urmă
toare este condiționată de 
starea timpului.

Reghin a 
schiurilor 
(denumite ___ „__o___
zăpezii”), dar pe piață” se° gă
sește doar o singură dimensiu
ne : 2,10 m. Cînd problema
materialelor va fi rezolvată, a- 
tunci antrenorii se vor ocupa
nizătOrice (care, < 
sînt de neglijat) și 
un timp mai mare 
instruire.

început 
de fond

sugestiv
tabricarea 
autohtone 
„Săgeata

mai puțin de problemele orga- 
oricum, nu 
i vor afecta 

muncii de

Paul IOVAN

JUNIORILOR ALPINI, DREPTURI
(Urmare din pag. 1)

Și așa, an de an, decalajul 
fată de schiorii de aceeași 
vîrstă din alte țări crește, 
devenind o prăpastie de ne
trecut, iar noi continuăm să 
aruncăm valuri-valuri de 
iuniori neformați, în rindu- 
rile seniorilor, unde abia 
încep ucenicia cînd, de fapt, 
ar trebui să se realizeze.

E timpul să ne 
serios la această 
A venit vremea să 
condiții reale de 
sub toate aspectele, 
a le DUtea pretinde si a-i 
chema la răspunderile con
științei.

Drumul performantei este 
greu. El este semănat cu e- 
forturi și greutăți ce nu pot 
fi învinse decît prin muncă 
enormă, cu obiective finale 
fixate si urmărite pe par
curs. Altfel, totul nu este 
decît. vacantă, destindere, a- 
grement. Este necesară o 
mutație in mentalitatea tu
turor celor care au contin-

gîndim 
problemă, 
le creăm 
creștere, 

pentru

fiență cu schiul. Problemele 
sale trebuie abordate la mă" 
dul serios, operativ și sub 
semnificația responsabilități
lor.

Soluția „florilor de seră", 
a exnerientelor de labora
tor nu se dovedește viabilă. 
Alegînd trei-patru talente 
Și concentrind asupra lor 
toate eforturile materiale și 
morale, toată atenția asupra 
acestui grup și a cîtorva se
niori aflati în aceeași situa
ție. se abandonează de fapt 
marea masă, grădina în care 
trebuie cultivate valorile.

Insăsi noțiunea de selectife, 
de emulație, a dispărut. Fe- 
ricitii „aleși" știu că tot ei 
beneficiază în continuare de 
condiții, de întreceri în străi
nătate, pe cînd ceilalți re
nunță să se agite, să lupte, 
pentru că tot degeaba o fac. 
Si astfel, delăsarea îi cuprin
de pe toti, din ambele ca
tegorii, dar din motive di
ferite. Unii de prea bine, 
alții din descurajare.



*

Nr. 811 (6245)

Arbitrii
sint propuși
de... arbitri ?
Mai mult sau mai puțin în

temeiat, lumea „cavalerilor flu
ierului" este foarte adesea cri
ticată, Suspectată... Nu spu
nem, de asemenea, nimic nou 
subliniind faptul că pe margi
nea diferitelor arbitraje — in
diferent de treapta competi- 
țională — au loc cele mai con
troversate comentarii și ci nu 
o dată concluziile sau impre
siile frec șt dincolo de bariera 
„sonică" a incompetenței.

Se vrea acum (momentul 
este cei mai , bine ales) să se 
pună ordine și totală corec
titudine în acest important do
meniu al vieții noastre fotba
listice. Nu Pom enumera mă
surile — mai multe ș» mai 
chibzuite ca oricind — de per
fecționare a cunoștințelor ar
bitrilor divizionari, de organi
zare a diferitelor cursuri, de 
introducere a unor noi forme 
de pregătire, de informare mai 
largă a tuturor „cavalerilor flu
ierului" ț.a.

Sint. toate, lucruri extrem de 
importante, dar federația de 
specialitate ți colegiul central 
iți propun, in același timp, o 
mai delicată „chirurgie" intr-o 
anumită mentalitate, urmărind 
— înainte de toate — însănă
toșirea atmosferei generale, e- 
liminarea suspiciunilor, insta
larea unui desăvirșit spirit de 
fair-play.

Greșeli, uneori grave, une
ori cu repercusiuni directe a- 
supra calității ți chiar rezul
tatelor unor meciuri, s-au fă
cut ; ele sint cunoscute și au 
fost — mai mult sau mai pu
țin 
S-a acționat, 
țin, timid, insuficient In PRE
VENIREA unor asemenea si
tuații. Aceasta poate ți pen
tru că existau — și există — 
obstacolele unor norme și prac
tici necorespunzătoare. Dar, 
dacă s-a greșit la început, mai 
da mult, de ce trebuie per
severat ?

Este vorba, printre altele, 
de faptul că in componența — 
și chiar in conducerea — mul
tor colegii județene, munici
pale și orășenești, figurează 
numeroși arbitri ACTIVI.

Ce înseamnă, sau ce poate 
să insemne acest lucru ? Se 
știe că, in special, pentru di
viziile „B“ ți „C" propunerile 
de includere in loturile de ar
bitri pentru diferite jocuri le 
fac colegiile județene. Deci, in 
asemenea cazuri (pentru exem
plificare : în BUCUREȘTI, SI
BIU, GALAȚI, MEHEDINȚI 
ț.a.) arbitrii sint propuși de... 
arbitri! Sau se AUTOPRO- 
PUN (! ?).

Iată o sursă de suspiciuni, 
cu toate implicațiile ei. Ni se 
pâre mult mai logic ca în co
legiile județene. municipale 
sau orășenești SA NU MAI 
FIGUREZE ARBITRI CARE 
SÎNT INCA ÎN ACTIVITATEA 
COMPETIȚIONALA. O aseme
nea. măsură va duce, fără în
doială, la mai multă încredere 
și obiectivitate, va curma mul
te nemulțumiri sau bănuieli. 
Inutil să mai spunem, in plus, 
Că in acest fel vor putea fi 
angrenați o serie de alți foști 
arbitri cu experiență și că, in 
general, prestigiul colegiilor lo
cale va crește

Dacă, după 
exi'stă multe 
tru aplicarea 
măsuri, NI SE PARE IMPOR
TANT SA RECOMANDAM A- 
DOPTAREA 
pentru ca - 
pect — : 
naționale 
noire de

Cu atît 
așa cum 
țiă de specialitate ți de la co
legiul central al arbitrilor — 
din primăvară toate partidele 
din campionatul de tineret și 
de juniori vor fi conduse de 
arbitri din ORAȘELE GAZ
DA ale meciurilor respective.

Cu două zile în urmă, ziarul 
nostru a publicat lista arbitri
lor divizionari pentru retur. Se 
observă — la o primă lectură 
— o selecție mult mai exi
gentă ca in trecut (la divizia 
A, din 50 au rămas 32), insti
tuirea unui lot de perspectivă 
pentru „A" (formulă inedită și 
salutară) etc. Mai rămânea de 
rezolvat problema definitivării 
lotului pentru divizia C — 
bilit, ca și la „B“, pe baza 
punerilor colegiilor locale, 
MrCce 
poate 
arbitrii 
te că 
din retur arbitrii nu vor mai 
fi propuși de... ARBITRI, ci de 
colegiile respective, în care ar 
trebui să activeze numai foștii 
„cavaleri ăi fluierului*.

echitabil — sancționate. 
Insă, prea pu-

considerabil.
cum se vede, 

argumente pen- 
unei asemenea

EI IMEDIATA* 
ți tub acest as- 

returul campionatelor 
să marcheze o in- 
mult așteptată.

! mai mult cu cit — 
aflăm de la federa-

sta- 
pro- 
de- 

nu-i 
pe

activul federației 
urmări permanent 
din provincie. Dar, poa- 
incepind cu meciurile

Dan GARLEȘTEANU

sportul

POST SCRIPTUM LA TURNEUL VICTORIILOR

antrenamentele dinaintea meciului 
Foto

Adamache — la unul din 
Australiei de Sud

reprezentativa
: NEWS — Adelaide

Pag. a 3-a

Ne-a bucurat, fără rezer
ve, excelenta evoluție a „o- 
limpicilor" în Israel și Aus
tralia : 7 MECIURI SUSȚI
NUTE — 7 VICTORII, 21 
de puncte înscrise, doar 5 
primite și, In ansamblu, o 
prezență sincer și cu respect 
aplaudată pe toate stadioa
nele.

După cronica celor 7 vic
torii, semnată de Ioan CHI- 
RILĂ, trimisul special al re
vistei „SPORT", după elogii 
binemeritate, aduse jucători
lor și antrenorului Vintilă 
Mărdărescu se cuvine, cre
dem, un post-scriptum, pe 
care-1 adresăm unor „anoni
mi" participant! la cursa 
non-stop a olimpicilor.

Poate ca nu măi este ne
voie să spunem că-i avem in 
vedere pe antrenorii cluburi
lor care au dat tînărului lot 
reprezentativ pe cei mai

cu

ex- 
rezulta- 
răsplă- 
munca 
perma- 
în clu- 
Vihtilă 
prima 

turneul

buni jucători, pregătiți 
grijă și răspundere.

„Aș vrea să le mulțumesc 
în mod public tuturor aces
tor antrenori și să-mi 
prim convingerea că 
tele „olimpicilor" au 
tit, în primul rind, 
celor care se ocupă 
nent de pregătirea lor 
buri" — ne-a declarat 
MĂRDĂRESCU la 
convorbire după 
australian.

Nu numai frumusețea ges
tului impresionează ; nu nu
mai firescul act al mulțumi
rii trebuie reținut. Am putea 
găsi aici „secretul" unor per
formanțe viitoare. Și, desi
gur, nu avem în vedere d&ar 
echipa care ' a triumfat în 
turneul de la antipozi.

Să revenim, însă, la post- 
scriptum ...

Dacă Adamache a apărat

de nota 10, dacă Pescaru a 
obținut, de asemenea, media 
maximă, secondat de Ivănces- 
cu, cu un 9 mai mult decît 
meritoriu — aceasta înseam
nă că, la Brașov, Valentin 
STANESCU, a „predat" fără 
greșeală și cu pasiune întrea
ga ... materie a sezonului și 
că a înțeles FONDUL cola
borării la nivelul ECHIPA 
DE CLUB — FORMAȚIE 
REPREZENTATIVA. L-am 
numit pe Valentin Stănescu 
nu ca un exemplu singular 
(este ceea ce ni se pare lucrul 
cel mai important), ci doar 
pentru că elevii lui au fost 
cei mai bine notați. Victorii- 
lș „olimpicilor" nu... .pot fi 
desprinse nici de munca an
trenorilor C. CERNĂIANU 
(Grozea 9. Bădin 8, Decu 7), 
POP ALEXANDRU (Both 
8,50), V. VLAD (Popovici 10,

Coclș 8) sau ȘT. COVACI 
(Tătaru II 8).

★
NOUL, exprimat prin în

țelegere, răspundere, sinceri
tate Și muncă, în această co
laborare — în care, fără în
doială, V. Mărdărescu își are, 
de asemenea, meritele lui — 
dă parcă mai multă valoare 
și strălucire victoriilor repur
tate de „olimpici".

îi cunoaștem bine, de mul
tă vreme, pe antrenorii care 
au dat jucători acestei tine
re și talentate echipe repre
zentative (îi cităm, din nou, 
pe antrenorii cluburilor Stea
gul roșu Brașov, Petrolul, Fa
rul Constanța, Olimpia Satu 
Mare, Rapid, Steaua, Crișul 
Oradea, „U" Craiova, „V“ 
Cluj) și știm că pentru ori
care dintre ei șirul acestor 
victorii ale „olimpicilor" a 
însemnat răsplata cea mai de 
preț a muncii și strădaniilor 
lor. Cu atît mai bine dacă 
la aceasta se adaugă și un 
cuvînt bun, .un gînd de mul
țumire. Dar, ne întrebăm, nu 
ar putea găsi federația de 
specialitate și cluburile res
pective și alte forme de re
compensă morală pentru ase
menea prețioase contribuții 
ale cadrelor tehnice amintite? 
Ar fi un lucru meritat pe 
deplin, de natură să stimu
leze și activitatea altor an
trenori. dintre care unii se 
consideră, cu sau fără motiv, 
ignorați atunci cînd 
ba de ... felicitări.

★ 
ne-a vizitat 
dr. Florian

este vor-

Ieri 
tie și 
care a însoțit lotul 
cilor". Ne ruga să mulțumim 
antrenorilor de cluburi și din 
partea sa și, totodată, să le 
recomandăm respectarea in
dicațiilor de repaus, deoare
ce dacă după diferența de 
climă, de fus orar și obosea
la călătoriei jucătorii ar fi 
suprasolicitați, se poate crea 
o stare de oboseală nerecu
perabilă în timp util (vezi 
returul !).

la redac- 
ȘERBAN, 

„olimpi-

Silviu FLORESCU

CARNET DE „VACANTA"
MÎINE, ÎN CAPITALA

în continuarea pregătirilor, 
echipele buoureștene vor sus
ține mîine partide de verifi
care. Iată programul acestor 
meciuri :

• Stadionul Giulești, ora 
13,45 : Rapid (tineret-rezerve) 
— Sirena București ; ora 
15,30 : Rapid — Sportul stu
dențesc.

• Stadionul Dinamo,
16 :

ora
Dinamo (tineret-rezerve) 

Alimentara T.V.
Stadionul Progresul (str. 

Staicovici), oră 15,30 ; 
Flacăra roșie

dr.
Progresul 
București.

„U" CLUJ — MINERUL 
BAIA MARE 0—2 (0—1)

Întîlnirea amicală disputa
tă la Cluj a luat Sfîrșit cu 
victoria jucătorilor de la Mi^ 
nerul Baia Mare. Golurile 
au fost realizate de Trifu 
(min. 40) și Radu (min. 64).

T. TOHATAN 
coresp. principal

METALUL PLOPENI 
VREA SA NU MAI RATEZE 

PROMOVAREA I

Dornici ca în acest an să 
mai rateze promovarea 
divizia secundă, fotbaliștii 
la Metalul Plopeni și-au 
ceput pregătirile, efectuînd 
cîte cinci antrenamente pe 
săptămînă, sub conducerea 
antrenorului Gică Bărbulescu.

Lotul echipei nu a suferit 
nici o modificare și se pre
zintă astfel : Șerban, Haman

«SINT
GOLGETERUL

mia
mi-a
teren

ROMÂNIEI»
® Mingea a fost păpușa copi
lăriei mele •Ozon de azi l-ar 
trage de urechi pe copilul de 
atunci ® Intram pe terenul 
Unirii Tricolor ca omul invi
zibil • Am un nume de corp 
gazos format din 3 atomi de 
oxigen • Ștefan Cîrjan 
tras o chelfăneală și 
interzis să mai vin la
tb Nea Fane primește înapoi 

oaia rătăcită

coresp.

1 martie 
de con

ALE CELOR DIN 
BUZĂU

republican, care la 
da normele

GRIGORE,

PRONOSPORT
AUTOTURISME, EXCURSII 

ȘI PREMII IN BANI 
LA TRAGEREA LOTO 

DE VINERI

Ca și alți colegi din țară, 
arbitrii buzoieni au început 
de la 21 ianuarie pregătirile 
în vederea noului sezon.

Arbitrii din lotul republi
can au terminat vizita me
dicală și se pregătesc pentru 
trecerea probelor de control. 
Colegiul județean de arbitri 
a fixat o tematică de proble
me tehnice ce urmează a fi 
prelucrate pînă la începutul 
lunii martie, cînd toți arbi
trii buzoieni vor fi supuși u- 
nei reexaminări privind îm
prospătarea cunoștințelor.

S-a stabilit ca arbitrii care 
nu vor face cu regularitate 
antrenamente de condiție fi 
zică, nu vor efectua vizita 
medicală și nu se vor pre
zenta la examen, să nu fie 
delegați la jocuri.

Ștefan PAPADOPOL 
președintele Colegiului județean 

de fotbal

Meci amical

C.S.M. Sibiu - Steagul roșu Brașov 1-1 (0-1)
SIBIU, 10 (prin telefon). 

Stadionul Voința a găzduit 
cea de-a doua partidă ami
cală â formației locale, C.S.M., 
disputată în compania echi
pei Steagul roșu Brașov. Du
pă un joc de bun nivel teh
nic, meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1 
(0—1). Golurile ău fost în
scrise de Rotaru (min. 48) 
pentru C.S.M. și de Gyorfi

(min. 18) pentru Steagul ro
șu.

Antrenorul Valentin Stă- 
nescu a folosit pe următorii 
jucători! Adamache (min. 46 
Drăgănodu) — Ivăncescu 
(min. 46 Rusii), Olteanu, Pes- 
caru (min. 46 Jenei), Penzeș, 
Gene (min. 46 Gane), Kadar, 
Balint, 
Gyorfi.

Drăgol, Florescu,

ILIE IONESCU
coresp. principal

Numele si prenumele :

DE CONCURS

Adresa :

ECHIPE VOR OBJINE CALIFICAREA PENTRU 
DE FINALA (reamintim: din fiecare grupăSFERTURILE I 

se califică pritaele DOUA CLASATE) ?

CUPON

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

D

• *

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

O dată cu apropierea deschiderii sezonului fotbalistic ți 
echipele de tineret-rezerve au început seria amicalelor. Iată 
în fotografie, un aspect din partida echipelor de tineret- 

rezerve Steaua — Progresul București

(portari), Prunoni, Mosor, 
Gibea, Jinga, Giurgiuveanu 
(fundași), Plăiașu, Bogaciu, 
Huză, Virsăn, _ Țeodorescu 
(mijlocași), Dridea II, Panait, 
Cristea, Petre, Bulca, Negoi- 
ță și Urlățeanu (atacahti).

F. ALBU, coresp.

FOTBALIȘTII
DE LA MARINA MANGALIA 

SE PREGĂTESC INTENS
Divizionara C, Marina 

Mangalia, și-a început pregă
tirile în vederea returului 
încă de la 17 ianuarie. An
trenorul Gh. Cacoveanu a 
stabilit un program complet 
de pregătire și speră oa Ia 
sfirșitul campionatului echi
pa sa să ocupe unul din pri
mele patru locuri. Pînă la 
sfirșitul acestei luni, Marina 
Mangalia urmează 
mai multe jocuri 
Farul Constanța 
zerve), Portul

Astăzi și mîine aveți 
litatea să participați la 
rea LOTO din această 
mină, care se desfășoară după 
O NOUA FORMULA ce oferă 
mari avantaje participanților.

Vă reamintim că și Ia trage
rea LOTO de vineri 13 fe
bruarie a.c., ca și la cele urmă-

foarte
Au

posibi- 
trage- 
săptă-

joi ultima zi la
LOTO

să susțină 
amicale cu 
(tineret-re- 
Constanța, 

I.T. Constanța, Electrica Con
stanța, Metalul Mangalia și 
Callatis Mangalia.

I. CIOBOATA, coresp.

MASURI DISCIPLINARE 
LA PETROLUL BERCA

Echipa de fotbal Petrolul 
Berea, care activează In di
vizia C, și-a început pregă
tirile de Ia data de 8 ianua
rie 1970. Obiectivul principal 
al conducerii clubului este 
rămînerea pe mai departe a 
echipei în divizia C. Pentru 
aceasta, fotbaliștii se pregă
tesc asiduu, cu maximum da 
seriozitate, muncind 
mult la antrenamente,
fost scoși definitiv din lot 
jucătorii L, Fălcutescu, 
Lică, I. Gurău, M. Căpitanii 
și I. Iliescu, care erau certați 
cu disciplina, atît în produc
ție cît și pe terenul de sport 
Iată lotul de care dispune 
antrenorul I. Mărgineanu: 
Simionescu, Radu, Tuclea, 
Neagu, Antonescu, Răileanu, 
Ioniță, Țurcan, Stelian, Ivă- 
nuș, Manea, 1. Barbu, Rota
ru, Angelescu, Gh. Manea, 
Haram, Baicu.

M. PLOPEȘAN, coresp.

A.

toare puteți obține autoturisme 
DACIA 1100, MOSKVICI 408, 
SKODA 1000 M.B. la alegerea 
participanților, precum și ex
cursii In
(circa 14 zile) și excursii în 
URSS pe itinerarul București 
— Kiev — Soci. Se mai acordă 
premii în numerar de valoare 
variabilă și fixă.

Participarea se face ca și în 
prezent, o variantă simplă fiind 
formată din 3 numere diferite 
din 
este 
I Și 
rlle

CUBA cu avionul

90, iar taxa de participare 
de 2 Iei pentru extragerea 
de 5 Iei pentru extrage- 

I Si a Il-a.

CINCI ANTRENAMENTE 
PE SAPTAMÎNA 

C.I.L. GHERLA
12 ianuarie ju- 
C.I.L. Gherla

LA
încă de 

cătorii de 
și-au început pregătirile. în 
momentul de 
tuează 
te pe 
cerea 
Suciu. 
gătire 
va partide amicale cu Bra
dul Vișeu, Constructorul Ba
ia Mare, Gloria Bistrița, Mi
nerul Baia Mare și C.F.R. 
Cluj.
AUGUSTIN SABO, coresp.

la 
la

față ei ef.ee- 
cîte cinci antrenamen- 
săptămînă sub condu- 
antrenorului Marian 
în programul de pre
stat prevăzute ș'i cîte-

PREGĂTIRILE 
ARBITRILOR BACAUANI...

Marea majoritate a celor 
88 de „cavaleri ai fluierului'1 
.existenți în municipiul Ba
cău și-au reluat pregătirea 
fizică și teoretică pentru no
ul sezon. în perioada 22 ia
nuarie — 2 aprilie, în baza 
planului tematic întocmit de 
Colegiul județean Bacău, se 
va ține un număr de 17 lec
ții teoretice cît și de pregă
tire fizică de două ori pe 
săptămînă. , Lecțiile sînt con
duse de arbitrul Adrian Ma- 
covei. De asemenea, un re 
gim special de pregătire, cu 
un volum de intensitate mal 
mare II au arbitrii din iotul

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 6 DIN 

8 FEBRUARIE 1970

CATEGORIA I : (13 rezul-i 
tate) 0,5 variante a 83.268 lei.

CATEGORIA 
rezultate) 6,3 
15.860 lei.

a II-a • 
variante

(12
a

a III-ai 
variante

(11 
a

In

CATEGORIA 
rezultate) 121,2 
1.237 iei.

Premiul de categoria I
valoare de 83.268 lei a fost 
obținut de către participan
tul GAVRIL VASILE din co
muna Negrești jud. Vaslui 
pe un buletin 50%.

Veți vedea de 
ce Împrejurare

...... j“ se afla 
Hlsa să osteniți eăullndu-l 

(deși mulți dintre dumneavoastră ar 
' 4 căruia am ațe-

la anul mă logo-

care aveau 
cartierului

ții ghete, articole 
mari decît ar fi

CAPITOLUL 
URMĂTOR:

după cum am iu 
vorba intre noi,

de recuzită fot- 
trebuit să pur- 

terenul

minge adevărată, 
mă privea, din 
meu. Ciudat, dar

■ La 12 ani, clubul Unirea îmi 
comanda ghete pe picior ■ In fie
care duminică, Io 7 dimineața^ spe
ranța mă purta spre

făcînd din mine un 
Această postură in care poate ajunge un copil e sin- 
stare să-l facă să-și piardă capul și să nu și-l mai 
niciodată. Așa că nea Fane a hotarît să mă țină la 
să mă lase a înțelege că nu-1 impresionează înde- 
mea și să mă „piște* de cite ori greșeam. Desigur,

C
lnd redacția ziarului „Sportul” mi-a propus să mi 
depăn amintirile am înțeles că, oricît m-am luptat 
cu timpul, el tot a ajuns să mă învingă puțin... 
Dar, cum nimeni nu scapă de această infrîngere 
treptată n-are rost să fiu trist. In definitiv, m-am 
despărțit de jucătorul Ozon. Fostul fotbalist e alt

cineva decît eu, cel de azi. E în mine, dar nu mai sint eu ! 
Titus Ozon e azi antrenor, e altceva și altcineva decît omulețul 
despre care voi începe să vă povestesc. Sper să fac acest lucru 
cu detașare, cu discernămînt și chiar ‘ să torn, singur, puțină 
licoare critică peste unele trăsături ale personajului pe care 
poate l-ați iubit clndva.

M-am născut (sînt aproape sigur că știți) In cartierul Obor, 
pe strada Spătarul Mllescu la nr. 63. Faptul că am venit pe 
lume !ntr-o zi de 13 (mal) se pare că mi-a purtat șl noroc și

Printre internii liceului comercial „N. Kretzulescu' 
șl copilul Tltus Ozon. Nu vă vom lăsa să osteni ' 
printre atttea fizionomii (’:;' _____
reuși probabil să-l identifice). Este cel deasupra 
zat o steluță.

ghinion, deși n-am fost niciodată superstițios.
ce, la timpul cuvenit. Nu-ml amintesc cum șl in „ __ _________
ăm jucat fotbal pentru prima oară. N-am avut vreo revelație, 
nit ni-â «ălauzit cineva anume. Am ajuns in gloata copiilor 
care loveau cu sete intr-o minge de cirpă, cum ajung fetițele 
alături de păpuși. Keflex. Erau in cartierul nostru atitea locuri 
buhe de Joacă imit ertt imposibil să nu te prindă magnetul lor. 
Părea văd terenurile de la Cetate, lingă lacul Fundenilor, și pe 
eeie de la Plamnptr ctr duzi, in zona de Ia Vatra Luminoasă. 
Jirau paradistu poșiru. Deseori uitam de casă, dar clnd mă În
torceam seara tirziu din „rai" eram muștruluit de mama, semn 
că ori de cile ori omul părăsește paradisul are de pătimit.

împlinind 7 ani, am Început școala primară Ia „Matei Ba- 
sarab“, vis-ă-vis de gara de Est. Recreațiile erau ale fotbalului 
ți tot ale lui erau și cile o oră, două din program, atitudine 
pentru care Ozon de azi l-ar trage de urechi pe copilul 
atunci, t ind ne vedea Jueînd fotbal, directorul ne vina ca 
niște vrăjitoare, obicei care, trebuie să o recunoaștem, 
dispărut pe alocuri pină in ziua de azi. La sfirșitul anului 
descurcam puțin cam greu cu notele... Atunci Înțelegeam 
intr-un fel, fotbalul poartă vina și hotărâm să mă văd mai 
cu mingea. Dar, fiindcă de fiecare dată totul se termina cu bine, 

cuminte și
cu mingea. Dar, fiindcă de fiecare 
uitam remușcările mele de băiețel 
deam cu filingile și mai abitir.

Eram unul dintre puținii copii 
Mi-<> cumpărase tata și puștimea 
acest motiv, cu respect. Nu ieșea din cuvintul :’.zr
ml-amintesc că nu puteam juca desculț ca ceilalți. Părinții mei 
fiu erau oameni înstăriți, iar eu le mai împovăram modestul lor 
buget cu ghete și cu pantofi rupți.

Cînd abia împlinisem 9 ani, tata a murit. Deveneam, cum 
s-ar spune, capul unei familii nevoiașe. O duceam destul de 
greu, dar eram mic, nu înțelegeam prea bine ce înseamnă sără
cia și dacă aveam cu ce să-mi astimpăr foamea, mă luam CU 
jocul și uitam de toate, ✓

Ani fost coleg, la primară, cu Gică Bărbulescu și cu frații 
Turcu. $i ei au ajuns, mai tirziu, niște buni fotbaliști. După 
orele de școală, încingeam niște miuțe, pe clase, de duduia pâ- 
mimul. Am observat că mingea mă asculta mai mult decît pe 
ceilalți. Nu știu de ce, fiindcă toți jucam la fel de mult. E drept 
că eu făceam și acasă, de unul singur, fel de fel de »fițe“. Dar 
sint sigur că și ei făceau „studiu" in curte sau chiar in odăile 
locuinței. Nătura a vrut, probabil, să am eu un Dob de talent 
în plus. Eram poate cel mai firav dintre ei. Îmi plăcea să mar
ches goluri și eram obligat să nu mă lupt cu cei mai voinici, 
ci să-i „duc“ cu fel de fel de șiretenii.

Terenul „Unirii Tricolor* era aproape. Acolo aveau loc 
cele mai mari evenimente ale cartierului : meciurile de fotbal 
ale echipei mari. întrarh, ca omul invizibil, peste, prin sau pe 
sub gard și vedeam toate jocurile. Cîrjan, Gavat, Rusen, Traia’a 
lonescu, Al. Popescu, Alecu Andrei, Sonny Niculescu, Sucitu- 
lescu mi se păreau tăcuți din altceva decît ceilalți oameni.

Să fi avut vreo 10—11 ani clnd s-a zvonit in cartier că pe 
„Unirea* va avea loc o selecție. M-am dus cu toată trupa noastră 
de copii. Veneau de prin împrejurimi grupiiri-grupuri. Ni se 
dădea o minge și eram lăsați să jucăm cum ne pricepeam. 
Și-ncă odată, și-ncă odată, vreo 3—4 zile la rind. Nu-mi aduc 
aminte cine observa pe atunci, cine căuta sâ-i descopere pe cei 
aleși din sutele de candidați la glorie. După acest pelerinaj, au 
fost oprite vreo 30 de mogîldețe pentru doua echipe, printre care 
Marin Apostol, Gică Bărbulescu, Ovidiu Georgescu, Chereiu, 
Tudor și Frățilă. Ce bucurie pe mine, fiindcă printre altele a 
fost rostit și numele meu, acest nume ciudat de corp gazos 

vățat mai tirziu 
nu mi-a plăcut

format din 3 atomi de oxigen 
la chimie, disciplină care, fie 
de loc.

Am primit chiloți, tricouri 
balistică cu numere mult mai 
tăm noi și am fost puși să jucăm la două porți pe 
mare, unde scoteam, din cauzăm distanțelor, limba de un cot.

Cine era Insă mâi fericit ca noi, mai ales atunci cînd ne 
Simțeam priviți de fotbaliștii mari care, venind la antrenament 
ceva mai devreme, aveau timp să se uite la pu.știme. încet, 
Încet, am devenit răsfățatul lor. Am înțeles acest lucru mâi 
ales din faptul că pe mine mă trimiteau cel mai adesea să le 
cumpăr țigări... Eram doar atlt de fericit să le fac servicii ! 
Apoi, au început, cînd plecau să joace pe alte terenuri, să mă 
urce alături de ei în taxiuri, unde trebuia să mă ghemuiesc 
cum puteam spre a nu fi Văzut de nea Fane Cîrjan, sever cu 
cei mici ca să nu căpătăm niscaiva ifose. Susținătorii mei cei 
mai fideli erau Sucitulescu, Boteanu și Anghelache, iar eu, 
mereu in preajma lor, așteptam să le văd în priviri acel „hai 
cu noi* care mă topea de buciirie.

Un mare rol In formarea mea ca jucător a avut-o Ștefan 
Cîrjan. Aș putea spune că severitatea sa m-a făcut fotbalist. El 
a văzut, de la început, că știu să fentez bine, că prind repede 
lucrurile noi. Ii plăcea, probabil, subtilitatea contactelor melc 
cu mingea. Dar a mai observat, cu siguranță, că jocul meu pre
sărat spontan cu giumbușlucuri, place, 
răsfățat. ‘ - -
gură în 
găsească 
distanță, 
minarea ___ „
atunci nu-mi plăcea acest, tratament, dar mai tirziu am înțeles 
ce mult datorez omului (ie care, pe vremea aceea. îmi era cam 
teamă. Prima oară mi-a acordat atenție, atunci cînd a fost să 
controleze dacă sînt la școală. Cred că mama îl sesizase. In ziua 
aceea sacrificasem școala pentru fotbal Aflînd că rămăsesem 
și repetent în primul an de liceu, cînd’ am crezut că totul se 
va rezolva cu puțin efort la sfîrșit cum se întîmplase în școala 
primară, nea Fane mi-a tras o chelfăneală strașnică și mi-a 
interzis să mai vin la terenul „Unirii*. Au urmat pentru mine 
zile de mare suferință. O luasem cam razna ce-i drept, poate 
și datorită faptplui că, pierzîndu-mi tatăl cînd aveam doar 9 
ani, am crescut lipsit de severitatea unei autorități pe care 
blindețea mamei nu putea s-o compenseze. Acum întilnisem 
această autoritate ce era necesar să mă domine și sub presiunea 
el am înțeles cum trebuia să mă port mai departe. M-am dus la 
teren, la papa Cîrjan,. sincer spășit, am cerut iertare, promi- 
țindu-i să dau scolii ce i se cuvine. Nea Fane a primit înapoi 
oala rătăcită, păstrînd aceeași atitudine, adică supraveghindu-mă 
de lâ distanță, fără să mi dea impresia că e preocupat de mine.

care duminica, la 7 dimineața, sp< 
ranța mă purta spre stadion ■ Am 
debutat la juniori sub numele de 
Petre Sotir ■ Cîrjan a început 
lupta cu egoismul meu de copil 
■ ...între fotbal, liceu comercial și 
sărăcie ■ în iarna lui 1943 n-aveam 5^ 

palton



Ancheta internaționala a ziarului «sportul
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N-a‘mai rămas chiar atît de mult 
timp pînâ la deschiderea turneului 
final al celui de-al IX-lea campionat 
mondial de fotbal. Problemele care 
mai frămîntâ echipele finaliste sînt 
însă multiple și complexe.

Nicicînd — poate — Un campio
nat mondial de fotbal nu a pus atî-

tea semne de întrebare cîte stau acum în fața finaliș- 
tilor. Firește, în centrul atenției se află aclimatizarea. 
Apoi, pentru că din această cauză marea competiție 
obligă la sosirea formațiilor cu două-trei săptămîni 
mai devreme la locul de desfășurare, se naște o a 
doua chestiune : OPORTUNITATEA ÎNTRERUPERII CAM
PIONATELOR NAȚIONALE.

Cum sînt toate acestea rezolvate de cei care răs
pund de pregătirea formațiilor?

Aceste întrebări constituie tema anchetei interna
ționale lansate de ziarul nostru.

Prin intermediul corespondenților noștri din străină
tate, care au stat de vorbă cu personalități de seamă 
ale vieții fotbalistice din țările respective, am primit 
răspunsuri la următoarele întrebări

>
-

' ■ ' ■
;; ✓ / j

'X: ■ ■y
-

1 ESTE 
SURI 
MAI

NECESARĂ ACLIMATIZAREA? CE MA- 
LUATI PENTRU A O REALIZA TN CELE 
BUNE CONDITIUNI? 1

2 IN VEDEREA PARTICIPĂRII TN TURNEUL FI 
NAL, VEȚI ÎNTRERUPE CAMPIONATUL?

3 CE PLAN DE PREGĂTIRE ATI PREVĂZUT? TN 
PERIOADA URMĂTOARE JUCĂTORII DIN LOT 
VOR FI UTILIZAT! DE CĂTRE ECHIPELE DE 
CLUB?

CE «OSLO VUIA
• ACLIMATIZAREA ESTE
• CAMPIONATUL SE M 

LA ÎNCEPUTUL LUNII
• TESTE IMPORTANTE

NECESARA
ÎNCHEIA

MAI

Ca și Sepp Herberger înaintea memorabilei finale din 1954 
de la Berna, acum și urmașul său, Helmut Schon, a învățat 
utilitatea unui control al gazonului Iată-l pe Schbn cercetînd 

starea terenului de pe „Estadio Communale" din Leon

R E A GERMANIEI

DUMINICA, LA SIBIU, ULTIMUL
Ultima apariție publică a hand- 

ballștilor români înaintea ple
cării Ia C.M., deci ultimul prilej 
de a le cintări incă o dată și cit 
mai corect valoarea, de a-i cu
noaște sau (pentru amatorii de 
handbal) de a-i revedea in ca
drul unei întâlniri oficiale se în
scrie în agenda competițiilor 
sportive de la sfirșitul acestei 
săptămini. ESTE VORBA ’ 
DUBLA PARTIDA (vineri 
februarie la București, dumini
că 15 februarie la Sibiu) DIN
TRE ECHIPA TARII NOASTRE 
ȘI SELECȚIONATA POLONIEI, 
care — constatăm în ultimul mo
ment — este, de fapt, o repre
zentativă secundă și nu prima 
garnitură așa cum fusese stabi
lit anterior intre cele două fo
ruri de specialitate. Dar, și așa, 
aVind în față un adversar mai 
modest, acest test final al pre
gătirilor efectuate de handba- 
îiștii români, reprezintă un mo
ment sportiv interesant, așteptat 
cu mult interes pentru a pu
tea aprecia, măcar cu cîteva zile 
mai devreme, cit de optimiste 
pot fi pronosticurile legate de 
prezența selecționatei române ia 
turneul final al C.M.

Tocmai pentru acest motiv am 
considerat util ea, înainte de 
orice alte aprecieri în legătură 
cu această dublă partidă, să pre
zentăm preocupările lotului nos
tru, 
de 
tate de 
purtate 
că. dat

DE
13

aflat, după cum este lesne 
bănuit, intr-o febrilă actlvi- 

pregătire. Din discuțiile 
cu antrenorii am înțeles 
fiind timpul scurt care

Z BALL

jBANCe.
< HAND

Vineri, In sala Floreasca

TEST PUBLIC AL REPREZENTATIVEI NOASTRE ÎNAINTEA C. M.
a mai rămas pînă la primul 
meci din turneul final al C.M., 
ACUM NU SE MAI FAC EX
PERIMENTĂRI. CI SE LUCREA
ZĂ INTENS LA OMOGENIZA
REA ECHIPEI. In afară de a- 
ceasta, antrenamentele din acesffc 
zile au scopul de a corecta de
ficiențele dp ordin fizic., con
siderate de cel trei antrenori ca 
principală cauză a insucceselor 
din turneul de la Mielec. Să re
venim, însă, la problema contu
rării formulei de bază a echipei, 
care interesează cu atît mai mult, 
cu cit acest team va fi văzut la 
lucru în cadrul celor două par
tide cu handbaliștii polonezi.

Pentru cele două locuri de 
portari antrenorii s-au hotărît 
asupra lui Penu (aleuere care 
nu reprezintă o surpriză, dată 
fiind valoarea dinamovistului) 
și Orban, un jucător tinăr, 
cu oarecari fluctuații de for
mă. dar cu mari perspective. 

Primii șase jucători sînt ur
mătorii : Guneș. Chicid. Oțe- 
lea. Gruia, Gațu și Samungi, 
urmînd ca înlocuitorii lor 
imediați să fie Moldovan, 
Lieu și Popescu. Pentru cel 
de al 12-lea membru al e- 
chipci antrenorii oscilează 
incă între Nica și Birtolom.

Primul prezintă avantajul u- 
nei mari experiențe competițio- 
nale, al unor cunoștințe tactice 
deosebite, mai ales în apărare, 
în timp cc pentru cel de al doi
lea pledează gabaritul și forța 
sa de șut. tinerețea, vigoarea 
fizică. Pe lista rezervelor figu-

rează In ordinea preferinței ce
lor trei tehnicieni : Marinescu. 
Goran (care așteaptă încă on 
aviz medical pentru a putea con
tinua pregătirile, în ritmul im
pus in aceste zile), Bota, Du
mitru, Coasă și cel de al trei
lea portar, Dincă. Pentru infor
marea cititorilor noștri, vom 
preciza că regulamentul de dis
putare a C.M. prevede ca fie
care echipă să înscrie și să 
folosească 16 jucători, anuntînd 
totodată un portar de rezervă 
ce urmează să fie acceptat ul
terior în caz de accidentarea u- 
nuia din cei doi gol-keperi tre- 
cuți initial pe lista de partici
pare.

Oaspeții sînt așteptați 
sească în Capitală 
zilei de mîine. Din 
cători care vor face 
mai cunoscuți sînt 
care au mai făcut 
prima garnitură a 
participînd, printre altele, și la 
„Trofeul Carpați**, d‘---- •*
toamna anului trecut 
șoara. Este vorba
(BKs Sparta), de Nowakowski 
(SKS Varșovia), un pivot înalt 
și foarte eficace și de Sokolow
ski (Slask Wroclaw).

Să reamintim, în încheiere, că 
atmosfera de apropiere a C.M. 
va fi întregită de prezența a 
doi arbitri din Franța, țară ce 
va găzdui această mare compe
tiție. Ei sînt Claude Martin și 
Paul Lopez care vor flidcra în
ceputul primului joc vineri, în 
sala Floreasca, la ora 18,30.

să so- 
cursul 

14 ju-
în 

cei 
deplasarea, 
doar trei, 
parte din

Poloniei,

disputat în 
la Timi

de Piechota

Florin Gheorghiu a invinsla Budapesta,
in prima rundă pe maghiarul Szabo

SELECȚIONA
TA FRANȚEI, 
primul adversar 
al 
lor i 
fost 
după

Omul de bază a lui Jozef 
Marko : jolly-jockerul echipei 
Cehoslovaciei, VLADIMIR 
HAG AR A de la Spartak 
Trnava, o veche cunoștință 

a fotbaliștilor români

nTn ce privește aclimati
zarea, aș putea să corn-

lotului în Mexic. Antrenorul 
Josef Marko, în colaborare 
cu antrenorii echipelor din 
prima ligă și cu colegiul de 
antrenori de pe lîngă fede
rația de specialitate au sta
bilit ca întrecerile de cam
pionat să se desfășoare nor
mal, pentru că ele constituie 
piatra de temelie a pregăti
rilor jucătorilor din lot. Pen
tru a se încheia campionatul, 
au fost luate și două măsuri 
eficiente : în toamna anului 
trecut au avut loc două etape 
din retur, iar pînă la începu
tul lunii mai, în afară de eta
pele de sîmbătă sau duminică, 
SE VOR INTERCALA SI CÎTE- 
VA TN CURSUL SAPtAMTNII. 
Din trista jexperienfă a .cam
pionatului mondial din 1954 
(atunci campionatul național 
a fost întrerupt 
pregătirilor pentru 
de specialitate a 
mintele necesare, 
final din Elveția, 
tiva
case 
cele trei meciuri din grupă I 
In schimb, în 1962, cînd fot
baliștii cehoslovaci au intrat 
în finală, pregătirea jucători
lor a fost asigurată, în pri
mul rînd, în cadrul echipe
lor de club, în timpul meciu
rilor de campionat. AȘADAR, 
CAMPIONATUL VA STA DE

PRIMUL

în vederea 
C.M.), forul 

tras învâtâ- 
în turneul 
reprezenta- 

i nu mar
in

Cehoslovaciei 
nici măcar un gol

CAMPIONATUL VA 
DATA ACEASTA PE 
PLAN.

• ACLIMATIZAREA SE POATE FACE 
Șl iN CiTEVA ZILE

• CAMPIONATUL SE VA TERMINA 
LA 2 MAI

• OBIȘNUINȚĂ Șl

•■.Q.

SUPERSTIȚIEII Antrenorul Helmut Schon 
nu este convins de ne

cesitatea unei lungi aclimati
zări și susține că, în anu
mite condiții, 3—4 zile sînt 
suficiente pentru acomodarea 
jucătorilor. El a dat drept 
exemplu turneul efectuat de 
formația 
1968, cînd aceijșța a jucaț 
mai multe 
în Brazilia
pă testele medicilor, în Bra
zilia și Chile, jucătorii s-au 
acomodat foarte repede, în 
timp ce în Mexic perioada 
maximă de acomodare pen
tru doi-trei jucători a fost 
de cel mult 8 zile ! Selecțio
nerul federal consideră nein-

vest-germană în

meciuri în Chile, 
și în Mexic. Du-

In cantonamentul
de la Leon

fixat va fi nevoie 
etape să se desfă- 
timpul săptămînii, 

meciurilor de cupă

nTn ce privește aci 
zarea, aș putea să 

un fot- 
de fot

bal, jucătorul sprintează (de mai 
multe ori, ia anumite inter
vale) și nu face curse lungi 
ca, de pildă, un alergător de 
fond. Specialiștii cehoslovaci 
au apreciat, încă 
J.O. din Mexic, 
SPORTIVII SÎNT NEVOITI 
FACĂ O ACLIMATIZARE LA 
ALTITUDINE, indiferent de ra
mura practicată. Numai 
pentru o anumită disciplină 
sportivă, aclimatizarea trebuie 
să fie mai> lungă, în timp ce 
pentru altele mai scurtă. Me- 
todiștii și medicii însărcinați 
cu pregătirea lotului de fot
bal al Cehoslovaciei au apre
ciat că O ACLIMATIZARE 
DE 12—14 ZILE ESTE SUFI
CIENTĂ. Acum, se va folosi 
un test practic : fotbaliștii 
cehoslovaci vor face un sta
giu de acomodare în stațiu
nea franceză Font Romeu, si
tuată în munții Pirinei, la pes
te 2 000 m altitudine. Ei vor 
rămîne acolo între 12—24 fe
bruarie, după care se vor de
plasa în Spania, pentru a în
tîlni formația Sevilla.

2 Campionatul va fi reluat 
la 8 martie și se va în

cheia încă înaintea plecării

par un sprinter cu 
balist. într-un meci

înainte de 
că TOȚI 

-------- SA

câ.

*1» Firește, pînă în 
reprezentativa ’ 

numeroase teste i 
în compania unor formații 
de club sau naționale. Tn fe
bruarie, selecționata va în- 
tîlni echipa franceză F. C. 
Nantes. La 8 aprilie, la Atena, 
este prevăzut un joc cu se
lecționata Greciei, iar la 12 
aprilie, la Viena, unul cu se
lecționata Austriei. înainte de 
plecarea în Mexic, jucătorii 
cehoslovaci vor primi replica 
unei formații italiene, proba
bil Cagliari sau Juventus To
rino (9 sau 10 mai). Tn fine, 
la 13 mai, Cehoslovacia va 
întîlni, la Oslo, selecționata 
Norvegiei, «' . " 
urma plecarea 
Guadalaja ra.

Definitivarea 
face în urma 
campionat și a 

In linii
ACELAȘI

i luna mai 
va susține 
importante

după care 
-j în Mexic,

va
la

lotului se 
partidelor 
celor de veri- 
mari, LOTUL 

CARE AjEVO-

va 
de

• Jucătorii vest-germanl vor 
consuma pîine neagră, pre
parată de un brutar din Na
no vr a.
• La hotelul unde vor n 

cazați s-a constatat că salte - 
lele paturilor sînt prea moi șl 
prea elastice și ca urmare au 
cerut schimbarea saltelelor cu 
altele mai tari.
• S-a analizat și apa cur

gătoare de la hotel, care va 
fi folosită la dușuri. S-a cons
tatat că apa fiind prea săra
tă ea trebuie supusă unor 
purificări.

$ Apa de băut „ Setter" va 
fi adusă în sticle din R.F.G.

O In apropierea cartierului 
general al vest-germanilor se 
află numeroase păsări de 
curte, care în fiecare dimi
neață „concertează" în stilul 
lor caracteristic. La cererea 
viitoarelor gazde, autoritățile 
locale au hotărît ca toate a- 
ceste păsări care aparțin lo
catarilor din jur să fie vîn- 
dute. Cine le va cumpăra ? 
Tn nici un caz lotul vest-ger- 
man, pentru că în perioada 
C.M. fotbaliștii vor consuma 
în exclusivitate carne im
portată din Argentina

ficare.
VA FI „
LUAT ÎN PRELIMINARII, 
cepție făcînd doar înaintașul 
Petras. Există temeri că el nu 
va putea fi utilizat în turneul 
final, fiind, în prezent, suspen
dat de către F.I.F.A., deoarece 
a fost eliminat de pe teren 
în partida cu Ungaria, de la 
Marsilia.

Frantisek ZEMLA 
Jan SOKOL

dicată aclimatizarea de du
rată pentru un motiv de or
din psihologic. Cantonamen
tele lungi duc la o plicti
seală nedorită, la uncie neîn
țelegeri ivite, din diverse mo
tive, între jucători! „Au fost 
cazuri — spune Schon — 
cînd, după un cantonament 
mai lung, multi dintre jucă
tori n-au mai vrut să se vadă 
unul cu altul".

2 Ultima etapă a campio
natului va avea loc la

2 mai. Desigur, pentru a în
cheia această întrecere la

Otto Gloria 
concediat I
Conduoerea clubului 

bal Benfica Lisabona 
Ilat 
Otto Gloria și Fernando Ca- 
brita. 
luată 
rite duminică de echipa Benfi
ca in fața modestei formații 
C.U.F. Pină la angajarea altul 
antrenor, pregătirile echipei vor 
fi dirijate de Jos6 Augusto,

11-le brazilian 
în pregătire

Antrenorul echipei Braziliei, 
Joao Saldanha. a anunțat că 
pentru campionatul mondial va 
pregăti următoarea formație: 
Ado — Carlos Alberto. Scalia. 
Joel, Everaldo, Piazza, Genson, 
Jairzinho, Tostao, Pelâ, Edu. 
Saldanha a declarat că va lu-

de fot- 
a rezl- 

contraotele antrenorilor
Această măsură a fost 

In urma Infringeril «ufe-

era efectiv, timp de t luni, nu 
aceastâ formație, pentru «uda
rea compartimentelor. JSint 
convină — a spui el — că 
tinerii vor fii »â se Încadreze 
alături de veteranii echipai pi 
că vor da randamentul «con
tat".

Tn campionatul Olandei
In etapa de duminică a cam

pionatului, Feyjenoord a cîști
gat în deplasare cu 4—0 in 
fața formației SVV, iar Ajax 
Amsterdam a învins cu 4—1 
echipa AZ ’67. Alte rezultate l 
Telstar — NWC 1—1 ; MW — 
F.C. Twente 1—3 ; Sparta — 
Holland Sport 2—1. Clasament! 
1. Feyjenoord — 53 p (din 20 
de meciuri) ; 2. Ajax — 51 p 
(19) ; 3. PSV — 40 p (20) etc.

Tn Cupa Franței
în cadrul „32“-milor de fi

nală ale „Cupei Franței" a fost

înregistrată o surpriză : echipa 
Valenciennes (care activează 
In prima divizie) a terminat la 
egalitate 1—1 (după prelungiri) 
cu formația de amatori Quă- 
villy. Alte rezultate : Nîmes — 
Olympique Marseille 1—0 (după 
prelungiri) ; Angara — Angou- 
™..j 2—1 ; St. Etienne — St 

4—0 ; Sedan — Cha- 
3—0 ; Nantes — Lens 
Bastia — St. Quentin

termenul 
ca unele 
șoare în 
în locul 
prevăzute în calendar. Ast
fel, se preconizează ca. din 
optimile de finală, meciurile 
următoare de cupă să fie 
programate după terminarea 
campionatului mondial. Este 
o excepție de la regulă, dar 
ea devine necesară pentru că, 
altfel, pregătirile jucătorilor, 
meciurile de antrenament 
(inclusiv cele internaționale) 
ar avea de suferit.

O primă luare de con- 
.J> tact a întregului lot s-a 

făcut la sfîrșitul lunii ianua
rie. Mai exact, între 25 și 28 
ianuarie, la centrul de an
trenament de la Frankfurt 
pe Main, unde au fost con- 
vocați nu mai puțin de 25 
de jucători. N-au lipsit „așii": 
Uwe Seeler, Beckenbauer, 
Willi Schulz, Overath, We
ber, Gerd Muller, Vogst, iar 
alături de 
chemați și 
tineri, care 
selecționați 
națională : 
bowski, Laumen și Horr.

Pregătirea jucătorilor se va 
face în meciurile de campio
nat. Prin urmare, toți inter
naționalii vor evolua în echi
pele lor de club pînă la ter
minarea campionatului. în 
zilele cînd echipa națională 
va susține întîlniri de veri
ficare sau amicale nu va fi 
programată etapă de cam
pionat. Reprezentativa R.F.G. 
va susține, pînă la plecarea 
în Mexic, următoarele jocuri : 
11 februarie la Sevilla cu 
Spania, 
versar 
mai cu 
R.F.G.) 
slavia

După 
natului 
în Mexic, cei 22 selecționați 
pentru turneul final vor fi 
cantonați în localitatea Ma- 
lente (Landul 
stein) pînă la 
Schon a ales 
tate din mai 
în primul rînd, pentru con
fortul de aici (baze sporti
ve, piscine), în al doilea rînd, 
pentru liniștea pe care o #u 
jucătorii și, în al treilea rînd, 
dintr-un motiv de... super
stiție. Aici a fost cantonat 
lotul vest-german 
(cînd a cucerit titlul suprem), 
aici au locuit jucătorii în 
1966 (cînd- echipa R.F.G. a 
obținut locul 2) șl tot aici 
a fost cantonat lotul anul 
trecut, înaintea meciului de
cisiv cu Scoția.

Wolfgang THIEL 
redactor la S.I.D.

handbaliști- 
români, a 

cantonată 
cum am 

anunțat la Font- 
Romeu din di
mineața zilei de 

3 februarie. Reprezentanții „coco
șului galic" vor sca in această 
localitate montană pină în Pre~ 
ziua partidei cu selecționata țării 
noastre, lată și lotul prezent la 
Font-Romeu : Ferignac. Sellenet. 
Druais, Taillefer. Cailleret, Nita, 
Lelarge, Germain, Bernard, Gal
lant, Aggoune, Etcheverry, Lap- 
lagne, Carite. Din lot lipsesc, m 
afara lui Rene Richard, fratele a- 
cestuta Michel Richard și Brunet 
care au abandonat pregătirea ș1 
participarea la C.M. din motive 
de ordin profesional.

GOLGETERUL turneului de la 
Mielec a fost tinărul handbalist 
cehoslovac, Krepindal, care a in
serts 21 de goluri in trei jocuri. 
Krepindal a făcut parte din pri
ma garnitură a Cehoslovaciei 
la meciul disputat cu echipa Ro
mâniei la Ostrava, cînd jucătorii 
români au invins cu 20—15. Mal 
Interesant ni se pare însă fap
tul că in ultimul joc al tur
neului de la Mielec, selecționata 
de tineret a Cehoslovaciei a in
vins echipa Poloniei, ciștigătoa- 
rea turneului, cu 18—13 (11—6) !

UNUL DINTRE CEI MAI BUNI 
handbalîști francezi. Rene Ri
chard s-a căsătorit nu de mult 
șl conducerea tehnică a echipei 
sale a hotărît să-i acorde o scur
tă lună de miere. Ținind seama 
de apropierea datei de disputare 
a primului joc din cadrul C.M. 
(cu România la Paris), antreno
rii francezi au fost foarte zglr- 
cîțl șt astfel „luna" Iul Rene Ri
chard s-a rezumat doar ia 5 zile...

MARI TURNEE MASCULINE DE ȘAH
BUDAPESIA, 10 (Agerpres). - 

După disputarea a două runde, 
în turneul internațional de șan 
de la Budapesta, conduc Keres 
(U.R.S.S.), Portisch (Ungaria) cu 
cîte 2 puncte, urmați de Florin 
Gheorghiu (România), Barczay 
(Ungaria) și Ivkov (Iugoslavia), 
toți cu cîte lVa puncte etc.

în prima rundă marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu (cu piesele negre) i-a 
învins pe maghiarul Szabo, 
iar în runda a 2-a a remi
zat cu Barczay (Ungaria). Al
te rezultate din runda a 2-a: 
Holmov (U.R.S.S.) — Szabo
(Ungaria) 0—1 ; Kovacs (Un
garia) — Portisch (Ungaria) 
0—1 ; Suetin (U.R.S.S.) — Ke
res (U.R.S.S.) 0—1 ; Radulov

Ivkov (Iugosla- 
(Ce- 

(Un-
(Bulgaria) 
via) — remiză ; Jansa 
hoslovacia) — Adorjan 
garia) remiză : Csom (Unga
ria) — Averbach (U.R.S.S.) 
remiză.

MADRID, 10 (Agerpres). — In 
runda a 6-a a turneului Inter
național de șah de la Malaga, 
Kurajlca l-a învins pe Cordovil, 
iar Benkâ a cîștigat la Medina. 
Tatal l-a învins pe Toran șl 
Rogoff pe Tore. A fost consem
nată remiza în partidele Huguet 
— Durao, Pomar — Browne și 
Rossolimo — Schaufelberger. In 
clasament conduc Benkâ (s.U A.) 
și Kurajica (Iugoslavia) cu cîte 
5 puncte, urmați de Browne (Aus
tralia) — 4*/a p etc.

LOTUL SCHIORILOR CEHOSLOVACI
PENTRU C.M. DIN TATRA ÎNALTA

PRAGA, 10 (Agerpres). — 
Federația cehoslovacă de spe
cialitate a definitivat lotul 
de schiori care vor participa 
la campionatele mondiale — 
probe nordice, ce vor începe 
Ia 14 februarie la 
Pleso.

La startul probelor 
line vor fi prezenți, 
alții, Ladislav Hruby, Julius 
Luptak, Milan Miluska și

Strbske

mascu- 
printrc

Karel Stefl, iar pentru pro
bele feminine au fost selec
ționate Alena Bartosova, Mi
lena Cilerova. Milena Slu
mova, Eva Labaskova și He
lena Sikolova. Din lotul să
ritorilor de la trambulină, 
probă în care gazdele au 
mari șanse in lupta pentru 
medalii, fac parte cunoscuțiî 
campioni Jiri Raska, Rudolf 
Doubek, Bohumil Dolezal, 
Josef Matous și Josef Kraus.

Trimisul nostru special, Ovidiu I0AN1Ț0AIA, transmite din Moscova

INTERES ENORM ÎN JURUL MECIULUI DE BOX U.R.S.S.-S.U.A
® Trei campioni europeni în ring » Patt Nappy : „Tnlreaga echipă americană se 

află într-o formă foarte bună".
telefon), 
de mare 
iubitorii 
Moscova

aceștia au fost 
cîțiva fotbaliști 
n-au 

încă
Manglitz.

mai fost 
în echipa 

Gra-

8 aprilie (cu un ad- 
încă necunoscut), 9 
Irlanda de Nord (în 
și 13 mai cu Iugo- 

(în R.F.G.).
terminarea campio- 
și înaintea plecării

Schleswig-Hol- 
20 mai. Helmut 
această locali- 
multe motive.

în 1954

lâme 
Louis 
tillon 
6-1; 
2—0.

Alte rezultate
• Inter Bratislava a jucat 

la Hong Kong cu o selecționată 
locală, pe care a învins-o cu 
scorul de 6—2.

• La Caii (Columbia) me
ciul amical dintre echipa „Co- 
lombiano Deportivo” și Bota- 
fogo s-a încheiat cu victoria 
brazilienilor cu 4—0 (1—0).

Tiparul: I. P. „Informația", atr. Brezoianu nr. 23—25, Bucului

BERLIN, 10 (Agerpres). — 
Concursul internațional de 
biatlon, desfășurat la Oberhof, 
a fost cîștigat de schiorii echi
pei U.R.S.S., care au realizat 
timpul de 2h 07:32,0. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
R.D. Germană — 2h 14:52,0 și 
Polonia — 2h 17:43,0. Echipa 
României a ocupat locul 4, cu 
2h 20:12,0.

• Comisia tehnică a Federației 
Internaționale de handbal, în
trunită la Bratislava, a stabilit 
prin tragere la sorți jocurile 
semifinale ale „Cupe! campioni
lor europeni" pentru echipele 
feminine, iată ordinea meciuri-

MOSCOVA 10 (prin
Pentru a vă Informa cit 
este interesul cu care 
sportului cu mănuși din 
așteaptă întîlnirea de box din
tre reprezentativele U.R.S.S. 
S.U.A. este, poate, suficient 
amintesc că deși cele 15 000 
locuri ale sălii de la Lujniki 
fost de mult vîndute, cîteva 
te de oameni așteaptă încă 
probabil, zadarnic — in fața 
unor case de, bilete, ale căror 
ghișee sini de mult închise. Și 
toate acestea pe un ger strașnic, 
cu multe grade șub zero.

Trebuie spus de la bun în
ceput că miile de moscoviți sînt 
atrași îndeobște de numele so
nore prezente pe afișul întilnirii 
și mai puțin de rezultatul final 
al meciului, care interesează in 
minimă măsură, pentru că la 
urma urmei această confruntare 
nu reprezintă decît un „amical", 
revanșa partidei cîștigate anul 
trecut de sovietici la Las Vegas 
tn Nevada cu 6—5.

Dacă echipa americană — 
sosită la Moscova sîmbătă dimi
neața cu un avion special — 
va aduce în ring o serie de 
boxeri necunoscuți dintre care 
doar „musca" Edward Santiago 
și „greul" Clarence Jenkins sînt 
nume mal familiare europenilor, 
tn schimb gazdele au anunțat un 
team redutabil, avînd în compo
nentă trei campioni continentali 
„Încoronați" la București : Fro
lov, Tregubov, Tarasenkov.

Managerul formației oaspete. 
Patt Nappy, antrenor al repre
zentativei armatei americane, cu 
care am avut ocazia să schim
băm cîteva cuvinte tn holul ho-

Și 
să 
de 
au 

SU

telului „Metropol **, ne-a decla
rat : „în condițiile în care mulțl 
băieți de anul trecut au optat 
pentru profesionism, am adus la 
Moscova o formație mai tînă- 
ră, mai neexperimentată. Trebuie 
însă să știți că ea este alcătuită 
din boxeri tehnici și ambițioși 
și că întreaga echipă se află 
Intr-o formă foarte bună“.

Din cealaltă tabără am solici
tat, telefonic, părerea campionu
lui european Valeri Frolov, că
pitanul formației sovietice, aflat 
împreună cu ceilalți „echipieri, 
sub supravegherea antrenorilor 
Mihailov, Ogurenkov și Roma
nov, la centrul Federației sovie
tice de box, nu departe de Mos
cova : „Am boxat de trei ori 
împotriva americanilor și toate 
meciurile au fost foarte dificile. 
De data aceasta va 
la fel... Pentru un 
rican o victorie pe 
Lujniki 
plus într-o eventuală trecere 
profesionism".

De» altfel, pentru a realiza

înseamnă

fi, neîndoios, 
pugilist ame- 
ringul de 
o șansă

la 
In 
la

, _ o
Imagine mai fidelă asupra aus-

pielilor meciului de miercuri 
seara, voi reproduce din ziarul 
„Soviețski Sport", declarația ofe
rită ziariștilor pe aeroportul Șe- 
remetievo de dl. Donald Hall, 
directorul Asociației sportului a- 
mator din S.U.A. : „Cred că 
spectatorii moscoviți vor asista 
la meciuri interesante. Nu-mi 
place să fac pronosticuri, dar 
am certitudinea că dacă vom 
pierde, atunci diferența va fi 
minimă. Să nu vă surprindă în
să dacă vom cîștiga..."

O ultimă informație : gala va 
începe' la orâ (dfa locală}-. 
Iată programul, în ordinea ca
tegoriilor : Vladimir Ivanov- 
William Hawthorne ; Viktor Za- 
porojeț—Edward Santiago : A- 
lexandr Melniko—Georges Cowley 
Boris Kuznețov—Ray Lunny ;
Nikola Hromov—Juan Ruiz ; Va
leri Frolov—Quin Daniels ; 
Tolkov—Armando Muniz ; 
Tregubov—Jessy Waldes ; 
mir Tarasenkov—Larry 
Vladimir Babarîka—Gerry 
niels ; Alexandr 
rence Jenkins.

Ol eg 
Valeri 
Vladl- 

Ward ;
Da-

Vasiușkln—Cla-

Val Gardena

SCHIORII AUSTRIECI AU DOMINAT
SLALOMUL URIAȘ PRIN

MOTTA CONDAMNAT

IN BELGIA
După ce a fost condamnat 

la 4 000 de franci belgieni 
amendă și interdicția de a 
participa timp de două luni 
la reuniuni cicliste în Belgia, 
pentru vina de a se fi dopat 
în cursul omniumului vedete
lor mondiale de la Palais des 
Sport din Anvers (ianuarie 
1969), ciclistul italian Gianni 
Motta a compărut în fața 
Curții de Apel din Bruxelles, 
avocatul său cerind achitarea.

Curtea se va pronunța la 
4 martie.

lor î
penhaga ; Jalghîris 
Spartak Kiev. întâlnirile 
mcază să se dispute cel 
tîrziu pînă la 22 martie
• La Berlin s-a disputat 
meci dintâ-e echipele
Ț.S.K.A. ““ 
namo, 
de 
lor europeni" la volei. Voleiba
listele sovietice au obținut victo 
ria cu scoiul de 3—0 (1, 12, "" 
Returul se va desfășura la 
februarie, la Moscova.
• Pugilistul Marcel Cerdan jr. 
a fost desemnat challenger oil' 
clăi la titlul național al catego
riei semimijlocle, deținut de 
Roger M6n6trey. Cerdan jr., fiul 
fostului campion mondial dece-

8. K. Leipzig—H. G. Co-
Kaunas— 

ur
mai

primul 
feminine 

Moscova și S. C. Dy- 
contînd pentru sferturile 

finală ale „Cupei campion, 
la volei.

10).
12

I-a fost dat „play-boy“-ului... 
veteran (31 de ani) al schiului 
alpin austriac, Karl 
să cucerească laurii 
lui uriaș din cadrul C.M. de 
la Val Gardena. Iar 
folosim expresia consacrată „i-a 
revenit titlul", aceasta este 
pentru că Schranz și-a etalat 
exploziv clasa de mare cam
pion, obținînd și în manșa a 
doua cel mai bun timp ! Ală
turi de el, alt austriac, Blei
ner, și-a confirmat „speciali
tatea", păstrînd locul al doilea 
în clasamentul general. Și al 
treilea clasat din prima manșă, 
elvețianul Giovanoli, s-a men
ținut, cucerind o binemeritată 
medalie de bronz. Au retrogra
dat, in ansamblu, francezii, 
grupați in clasamentul final 
pe locurile 8 și 9, oricum sub 
așteptări. în sfîrșit, de mențio
nat performanța polonezului 
Bachleda, al cărui loc 6 spu
ne multe.

în general, rezultatele „uria
șului" anunță o luptă acerbă 
pentru locurile pe podium, cu 
protagoniști scontați — fran-

Schranz, 
slalomu-

dacă nu

cezii și austriecii —, dar cu 
șanse în creștere pentru com- 
patrioții lui Schranz : 
meni în primele 4—5 
slalom uriaș (Messner 
portat admirabil) 
un

trei oa- 
locuri la 
s-a com- 
înseamnă 

„tir" frumos grupat !
Iată primii 10 clasați: 1. Karl 

Schranz (Austria) 4:19,19 
(2:15,15 + 2:04,04) (număr de 
start 5) ; 2. Werner Bleiner 
(Austria) 4:19,58 (2:15,45+2:04.13) 
(7) ; 3. Dumeng Giovanoli (El
veția) 4:21,15 (2:16,11 +2:05,04) 
(1) ; 4—5. Heini Messner (Aus
tria) 4:22,11 (2:17,46 + 2:04,65)
(14) și Max Rieger (R.F. a Ger
maniei) 4:22,11 (2:16,91+2:05.20) 
(21) ; 6. Andrzej Bachleda (Po
lonia) 4:22,76 (2:17,40 + 2:05,36) 
(4) ; 7. Kurt Schnider (Elveția) 
4:22,81 (8) ; 8. Patrick Russel 
(Franța^ 4:22,97 (3) ; 9. Alain 
Penz 
Erik 
(9).

(Franța) 4:23,04 (15) ; 10. 
Haker (Norvegia) 4:24,49
Sportivii 

clasat astfel : 
locul 52 (timp 
șl Gheorghe 
(4:52,66).

români
Dan 
total

Vulpe 53

s-au
Cristea 
4:43,95)

TELEX ® TELEX © TELEX
dat lntr-un accident de avion, 
este neînvins iu carieră.
• Turneul Internațional de tenis 
de la Buffalo a fost cîștigat de 
jucătorul american Clarck Graeb- 
ner, care 
6—1, 3-6,
său Bob 
Graebner 
6—0, 6—3

a dispus în finală cu 
9—7 de compatriotul 

In scmiUnule, 
l-a învins cu 7—9, 
pe australianul Car

michael, iar Eutz ba Întrecut cu 
6—2, 6—2 pe Gene Scott (S.U.A.). 
• Concursul internațional do călă
rie din Berlinul occidental s-a 
Încheiat prin desfășurarea unei 
probe de obstacole în oare vic
toria i-a revenit sportivului en
glez Harvey Smith (pe „Ripcord**), 
care a parcurs traseul (360 m) 
în 48,5 (0 puncte penalizare), ur
mat de olandezul Jan Maathuis

(p$ HThe Saint”) — 48,7 (0 p.p.) 
și vest-germanul Hugo Simon 
(pe »Fatina") — 49,7 (o p.p.).
• Competiția ciclistă „Marele pre
miu Montauroux", disputată pe 
un traseu în lungime de 87 km, 
a fost cîștigată de rutierul fran
cez Paul Gutty, cronometrat cu 
timpul de 2h 09:11,0. Pe locurile 
următoare sau clasat compatrio- 
ții săi Jean Claude, Jean Dumont 
și Serge Guillaume.
• Rezultate înregistrate în turneul
final al campionatului suedez 
de hochei pe gheață : A.I.K, — 
Soedertaelje 4—3 ; Brynaes — U- 
meaa 9*-2 ; Mora — Vaestra Froe- 
lunda 1—5 ; Modo — Leksand 
4—6. Pe primul loc în clasament 
se află formația Brynaes cu 16 
puncte, urmată de Vaestra — 15 
P etc., „ , ,

40.368


