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COMISIILE LOCALE
PE RAMURA DE SPORT

POT CONTRIBUI
LA DEZVOLTAREA

ACTIVITĂȚII DE MASA

• PRIMUL NOSTRU TENISMAN S-A CLASAT PE LOCUL 3 ÎN 
TURNEUL DF LA HAWTHORNE (S.U.A.) • FINALA A FOST

CIȘTIGATA DE MANUEL SANTANA

NEW YORK, 11. — Desfă
șurat timp de două zile, tur
neul internațional de tenis pe 
teren acoperit de la Hawthorne 
(New Jersey) a prilejuit o pu
ternică afirmare a rachetelor 
europene. Primul loe în turneu 
a revenit spaniolului Manuel

ECHIPA DE ȘAH
A LUMII

PENTRU MECIUL
CU U.R.S.S.

După multe discuții și tratati
ve, fostul campion mondial Dr. 
Max Euwe, căpitanul „echipei 
lumii“, care va înfrunta la înce
putul lunii aprilie la Belgrad re
prezentativa U.R.S.S., a reușit 
să alcătuiască formația definiti
vă. Ea este următoarea :

1. Robert Fischer (S.U.A.) ; 
Bent Larsen (Danemarca) ;
Lajos Portisch (Ungaria) ; 

Vlastim.il Hort (Cehoslovacia) ;
Svetozar Gligorici (Iugoslavia) . 
6. Samuel Reshevsky (S.U.A.) ; 7. 
Wolfgang Uhlmann (R. D. Germa

Milan Mat ulo vici (Iugo 
9. Miguel Najdorf

2-
3.
4.
5.

ni) î 8.
slavîa) ; 9. Miguel Najdorf (Ar
gentina) ; 10. Bora Ivkov (Iugo
slavia). Rezerve : Pal Benk<5
(S.U.A.) • Fridrik Olafsson (Is
landa) ; Wolfgang Unzicker, Klaus 
Darga (ambii R. F. a Germaniei); 
Larry Evans IS.U.A).
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în finală 
campionu- 
Smith. în

Santana, învingător 
cu 6—5, 6—2 asupra 
Iui american Stan 
partida pentru locul trei, Ilie 
Năstase a dispus cu 8—7 de 
cunoscutul jucător american 
Arthur Ashe. In turul ante
rior, românul pierduse la Smith 
cu 5—6, după ce învinsese pe 
Cliff Richey cu 6—4.

Alte partide : Santana — 
Koch 6—1 ; Ashe — Franulo- 
viei 6—5. în acest turneu ful
ger s-a jucat după sistemul 
seturilor scurte.

Monitorii 
francezi

pe pirtiile
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Brașov
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Instructorul român Peter Tomori printre învingători • Spirit de cordialitate, 
legături de amiciție — caracteristici ale sejurului

Amănunte în pag. a 4-a

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, LA SALA „23 AUGUST"

CAMPIONATELE ATLETICE

noi

Foto: TH. MACARSCHI

LA SINAIA,
DIN NOU SPERANȚE

''y.

IA „CUPA POIANA"
Francezii și austriecii

printre protagoniști

Comisiile locale au un rol 
deosebit de important în răs
pândirea sportului și în con
tinua dezvoltare a activității 
competiționale. Alcătuite în ma
rea majoritate a cazurilor din 
iubitori ai sportului entuziaști, 
competenți, aceste organisme 
au reale posibilități de a atra
ge spre exercițiul fizic, spre 
practicarea regulată a sportului 
toț, mai bogate contingente de 
tirieri și tinere. Organizarea" în 
oondițiuni optime a întreceri
lor, popularizarea lor temeinică 
și asigurarea continuității star
turilor sînț numai cîteva dintre 
mijloacele care pot convinge 
că sportul este nu numai un 
lucru util, dar și o chestiune 
de seriozitate deplină.

Este însă necesar ca activi
tatea acestor comisii locale pe 
ramură de sport să fie astfel 

. orientată ” încît să-și aducă di
rect contribuția la îmbogățirea 
calendarului competițional și 
prin aceasta la mărirea ariei 
mijloacelor de cuprindere a a- 
celora ce doresc să practice 
o disciplină sau alta. Experien
ța de pînă acum i-a edificat 
pe activiștii spartului care anu-

me ramuri sînt agreate în lo
calitatea respectivă. Firesc, spre 
acestea trebuie îndreptată în 
mod special atenția. Pentru a 
obține rezultate pozitive în 
crearea unei puternice activi
tăți de masă, oomisiile trebuie 
să dovedească spirit de iniția
tivă, inventivitate în alcătuirea 
programului competițional.

Recenta plenară a Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport a scos în evi
dență faptul că o serie de co
misii se mulțumesc încă să-și 
alcătuiască calendarul competi
țional numai cu fazele locale 
ale campionatelor naționale 
(acțiune evident formală), adi
că să copieze datele prevăzute 
în programul federațiilor. In 
fapt, aceste întreceri pot con
stitui un capitol, dar nu cel 
mai substanțial. Baza activității 
constă în întrecerile organizate 
pe plan local din inițiativa 
comisiilor, a cluburilor și aso
ciațiilor sportive.

Un lucru trebuie bine înțe
les : comisiile locale pe ramu-

DE SALĂ ALE SENIORILOR PENTRU BOBERI
SINAIA, 11 (prin telefon). Ploaia care se 

pornise marți spre seară a contenit în cursul 
nopții, iar pînă dimineața- temperatura scăzu
se considerabil, ceea ce a făcut ca pîrtia de 
bob — pe care urmau să se dispute antrena
mentele — să înghețe. Plini de speranțe, par- 
ticipanții la întrecerile' campionatului național 
și organizatorii s-au îndreptat spre pistă. S-a 
dat chiar și startul echipajului pilot, alcătuit 
din cuplul internațional Panțuru — Focșeneanu 
(Clubul sportiv orășenesc Sinaia); și apoi au 
mai coborît cinci echipaje. Din păcate, pîrtia 
nu a rezistat. O spărtură produsă la un viraj 
a impus întreruperea antrenamentelor amî- 
narea lor pentru joi dimineață. Mercurul teJ> 
mometrelor se menține sub zero 
grade, astfel că sînt șanse ca a- 
menajarea celor opt viraje să fie 
încheiată, iar joi- echipajele să 
poată lua startul la primele an
trenamente ale sezonului. In caz 
că vremea se va menține favo
rabilă. pista din Sinaia va găz
dui, vineri și sîmbătă, campiona
tul național de bob 2 persoane.

viitoare, pirtiile

(Co'fitin.uare In pag. a 2-a)
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DE MilNE
Amănunte

reprezentantulSubrt
L.I.H.G. — a sosit ieri

feri a sosit In Capitală, MIROSLAV 
SUBRT, vicepreședinte al L.I.H.G.# 
care-1 va reprezenta pe dl. J. F. Ahear- 
ne în directoratele grupelor B și 
campionatului mondial de hochei.

In aceeași zi, distinsul oaspete 
continuat călătoria spre Galați 
a ajuns în cursul serii, fiind Intîmpinat 
de reprezentanți ai Comitetului de or
ganizare și ai C.J.E.F.S.

In cursul dimineții de astăzi, 
Subrt va conduce o ședință 
acreditați pentru grupa C, 
după amiază va deschide 
turneului de Ia Galați.

C ale

și-a 
unde

Miroslav 
a arbitrilor 
iar vineri 

Întrecerile

MONDIAL DE HOCHEI

GRUPA C
pregătirile 

Cehoslovacia
tricolorilor

Cornelia Popescu, una dintre favoritele apro
piatelor campionate naționale de sală, exersînd 
stilul Fosbury, stil cu care a reușit, recent, acel 

apreciat rezultat de 1,76 m.
STEAUA - WiSMUT GER A

Foto i V. BAGEAC IN RING I
„CLIPA DE IARNĂ11 LA BASCHET

Internațional <le schi al- 
dotat cu „Cupa Poiana", 
aceste tradiționale întru 
și-au confirmat pârtiei-

Sdpfdmîna
Poienii Brașov vor gdzdUi cea 
de a. IX-a ediție a concursu
lui 
pin 
Ld 
ceri
parea invitați din șase țănși 
anume: Franța, Austria, R F. 
a Germaniei, U.R.S.S., Ceho- 
slovacia șl Iugoslavia. Com
petiția prevede desfășurarea 
probelor de slalom special 
(sîmbătă) șl coborire (dumi
nică).

i

NON STOP [
ndustria românească și-a în
dreptat atenția și spre dolean
țele — de multă vreme și 
insisfent exprimate — ale 
ciclismului. Vestea că în cu- 
rind, 
intra 
românești

poate chiar în acest 
în fabricație primele 

de semicurse —

I
I

Primul antrenament r(în Capitală) al tricolorilor 
la 18 februarie 1

După cum se știe, neputfndu-se 
supune incertitudinilor care au 
plutit asupra Încheierii lucrări
lor la patinoarul acoperit din 
București, lotul nostru a plecat 
din nou, la începutul lunii, In 
Cehoslovacia, conținuîndu-și pro
gramul de pregătire sub acoperi
șul faimoasei hale de iarnă de 
la Kladno.

Ieri, antrenorii V. Novacek și 
I. Tiron, cu care am luat legă
tură telefonică, ne-au comunicat 
că totul decurge normal, conform 
graficului. Echipa a susținut un 
joc de antrenament cu selecțio
nata de tineret a orașului Kladno,■ 
încheiat la egalitate: 4—4. Dar 
nu scorul a fost scopul acestei 
întîlniri. Jucătorii se prezintă 
într-o bună condiție fizică șl

într-o excelentă stare de sănă
tate, dar sint — cum declară 
dr Virgil Ignat — plictisiți și 
puțin anxioși din cauza lungilor 
absențe din țară. Ultimul joc de 
verificare va avea loc astă seară, 
la Karlovy Vary, în compania 
formației locale care activează 
în divizia B a campionatului 
cehoslovac.

Conducerea F.R.H. a comunicat 
ieri, telegrafic, la Kladno ca 
lotul să se întoarcă acasă la 14 
sau ÎS februarie (in funcție de 
cursele de avioane). Jucătorii vor 
fi liberi două zile; urmînd ca la 
13 februarie să înceapă -„numă
rătoarea inversă", o dată cu pri
mul antrenament făcut; după 
aproape un an, tn- București.

după amiază au por
nit compresoarele ♦ 
ieri după amiază a începui 

amenajarea glieții pe planșeul de 
beton al patinoarului artificial 
,,23 August* din Capitală. Iată 
un eveniment care merită 
plauze:

Proba... aplauzelor 
la patinoar

Potrivit tradiției patinoarul 
coperit din Capitală va fi supus 
probei... aplauzelor. 8 000 de oa
meni vor lua loc sub cupola sa, 
fiind invitați să facă cel mai 
mare vacarm de care sînt ca
pabili. Constructorii n-au nici o 
emoție, dar așa se cere. Noi ne 
vom număra printre „cobaii gă
lăgioși"...

David Bauer, la București
Printr-o telegramă venită ieri 

la Comitetul de organizare, se 
anunță sosirea la București, ca 
observator la jocurile grupei B a 
C.M., a pastorului DAVID 
BAUER, fostul antrenor al echi
pei Canadei. Personalitate mar
cantă In lumea pucului și a cro
se!, el este socotit un părinte 
al hocheiului amator canadian, 
mare animator al acestui sport 
și un strălucit tehnician. 11 aș
teptăm cu nerăbdare și plăcere.

Noi oaspeți /echipele 
Italiei și Austriei

Pe aeroportul internațional Ba
ne asa au sosit ieri echipele de 
hochei ale Italiei și Austriei. Ele 
și-au continuat călătoria cu auto
carul spre Galați.

în ultima etapă a 
„Cupei de iarnă" s-au 
înregistrat următoarele 
rezultate : Progresul — 
Constructorul (f) 64—53 
(31—27) ; Voința

hitectura
(30—28) ;
I.E.F.S. II (m) 106—81 
(54—54) ; Ac. militară 
— I.E.F.S. I (m) 93—92 
(45—42, 83—83).

a-

In stațiunea 
de iarnă 
Queyras, din 
Alpi, a a- 
loc, recent, 

campio- 
mondial al 

zăpezii 
ve- 

li se mai 
,moto- 

„ski- 
50

vut 
primul 
hat 
scuterelor 
(simpaticelor 
hicule 
spune 
neige” 
doo“).
de concurenți din 
mai multe
s-au întrecut dîrz. 
furnizînd un spec
tacol nu numai i- 
nedit, ci și de 
un înalt drama
tism. Fotografia 
noastră depune 
mărturie : iată
cttm proaspătul 
campion mondial, 
francezul Jacques 
Sangnier (în prim 
plan), îl depășește 
pe suedezul Bo 
Hedenborg.

»r 
sau 
Vreo

(f) 62—61
Politehnica —

Astă-seară, de la ora 19, se 
va disputa în sala Floreasca 
prima întîlnire internațională 
de box a anului, din Capi
tală. Vor urca în ring echi
pele Steaua și Wismut Gera 
(R. D. Germană). „Capul de 
afiș", meciul Chivăr — Voigt- 
lander.
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biciclete _____ ..._ .._______„w
Pegas 20 Sport — a pus capăt îngri
jorării privind soarta sportului nostru 
cu pedale.

Ar fi 
cuprindă deplin întreaga suflare ci- 
clistă de 
aceasta 
ganele de circulație susțin o adevărată 
campanie pentru expulzarea inofensi
vului vehicul de pe străzile orașelor, 
de pe șoselele noastre naționale, lin 
număr impresionant de plăci cu semnul 
„Interzis pentru biciclete" străjuie arte
rele centrului Capitalei, îngăduindu-le 
doar spre periferie, ca și cum ar re
prezenta un lucru rușinos. După „exem
plul" Bucureștiului (care și-a asfaltat 
— spre rearetul multora — minunatele 
alei ale bicicliștilor de la Șosea I), 
alte orașe s-au dovedit receptive la 
această prigoană. Pînă și la Sebeș sau 
la Alba lulia bicicleta trebuie aban
donată fa... intrare I Firește, lait-motivul 
este : limitarea accidentelor. Dar, 
această dorință legitimă se cere a nu 
fi exagerată, Mergînd pe calea în
cepută, numărul accidentelor va fi de
sigur redus, dar nu vom avea motive 
să ne felicităm pentru asta...

în loc să gonim bicicleta, n-ar fi 
oare mai firesc . să-i creăm condiții 
favorabile : fîșli speciale de asfalt la 
marginea trotuarelor, priorități la tre
ceri etc. ? La Paris (în Bois de 
Boulogne), la New York (în Central 
Park) bicicleta face parte din decor, 
în timp ce la noi în parcuri — mici 
sau mari — accesul ei este interzis.

Pledoaria pentru accesul bicicletei 
nu ni se pare de loc anacronică ori 
stupidă. Tn vremea cînd automobilul 
devine 
lumea 
mare 
roate, 
mult 
pînă și demnitarii se duc la servfciu 
cu bicicleta, numărul vehiculelor de 
acest gen este de două ori mai mare 
decît al populației, în zilele de 
week-end șoselele intră în stăpînirea 
bicicletei. America importă din Europa, 
anual, sute de mii de biciclete, sa- 
vanții atestă rolul bicicletei în preve
nirea bolilor cardiace, în alungarea 
asteniei, medicii socotesc ciclismul de 
agrement, alături de tenis, sportul cu 
cea mai mare pondere în menținerea 
vigorii.

Avem pînă și o fabrică de biciclete ! 
Dar cui să folosească producția ,sa 
cînd bicicleta este alungată, cu o satis
facție abia ascunsă ? La Paris, la 
Copenhaga, la Amsterdam . și Londra 
se poate circula oriunde cu bicicleta, 
dar la Alba lulia nu.

Nu vi se par exemplele alese sufi
ciente pentru a provoca un zîmbet.? 
Dar o schimbare a situației ?

momentul ca bucuria să

la noi. Și totuși... bucuria 
este umbrită, deoarece or-

regele străzilor și al șosetelor, 
a început să dea o tot mai 

considerație mersului pe două 
Tn unele țări nordice, cu orașe 
mai aglomerate ca Bucureștii,

Hriitache NAUM
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I
arna aceasta se dovedește 
fructuoasă, pentru sport, poa
te nu atît prin rezultatele re
prezentanților noștri sau pen
tru programul competițional, 
cît, mai ales, pentru dome

niul discuțiilor pe care le-a prilejuit, 
cu ocazia plenarei C.N.E.F.S., de ia 
începutul Iui februarie și continuarea 
lor în județe și cluburi. Nu m-aș de
clara prea încîntat de ședințele amin
tite, deoarece am avut suficient timp 
să mă satur de ele și fiindcă sportul 
se face mai puțin în astfel de adu
nări și mai mult pe teren, adică prac
tic, dacă discuțiile pe care le-am putut 
urmări în iarna 69/70 nu s-ar fi deose
bit de cele de pînă acum. Sînt de 
părere că, în sfîrșit (!), procentul de 
formalism și de vorbărie goală, tipic 
pentru adunările de care ne-am plicti
sit ani de-a rîndul, a devenit favorabil 
adevăratelor probleme ce se impun 
atenției și rezolvării, dacă dorim să 
împingem sportul pe poziții avansate. 

Săptămînile care ne mai despart de 
primăvară, de pe acum vestită de cei 
dinții crainici ai săi, pot fi la fel de 
utile sportului cum sînt rezervele de 
apă acumulate de sol pentru grîul 
bogat pe care-l așteptăm. De aceea, 
pun astăzi în discuție modul în care 
se realizează colaborarea multiplă 
dintre medici și antrenori, dintre Mi
nisterul Sănătății și cel al învățămîn- 
tului, la nivelul activității de educație 
fizică a studenților.

O bună prietenă a sportului, prac- 
ticînd medicina sportivă de mulți ani 
și iubind nu numai disciplinele fizice, 
ci și tineretul chemat (sau nu) să le 
practice, îmi destăinuia, nu de mult, 
unele lacune ivite tocmai în punctele

SPORTUL!"
de interferență ale intereselor comune 
și ale colaborării absolut necesare din
tre medici și profesori. Astfel, docto
rița respectivă descrițndu-mi, în desfă
șurarea sa, procesul prin care un can
didat la studenție se întîlnește cu spor
tul, fixa cîteva jaloane : fișa medi
cală a viitorului student este menită 
să ateste capacitatea generală a tînă- 
rului respectiv de a susține examenul 
de admitere și, în principiu, pe aceea 
de a urma cursurile unei facultăți sau 
alteia (Politehnica solicită, desigur, un 
efort superior, sub raport intelectual să 
zicem, arheologiei, în schimb, aceasta 
din urmă pretinde deplasări mai nu
meroase și adeseori anevoioase pe 
teren, decît cea dintîi). Dar, fișa nu 
indică, în nici un fel, capacitatea de 
efort fizic a tinerilor candidați. Intrați 
pe mîna profesorului de educație fizică, 
sînt supuși unor norme (după cîte am 
reținut: o alergare de 1900 m pentru 
băieți și de 500 m pentru fete), dis
tanțe ce nu par exagerate, dar care 
nu exclud posibilitatea unor accidente 
medicale regretabile. Dorind, fără în
doială, să obțină un reper cît mai 

‘'exact al capacităților fizice ale stu
denților, unii profesori le atrag atenția 
că au de îndeplinit niște norme de 
timp (cu toate că aceasta nu cores
punde realității). Tinerii sînt, în general, 
ambițioși și vor să se impună. Alții, 
doar temători să nu piardă examenul 
și „trag" de ei mai mult decît le 
permite pregătirea fizică anterioară. 
Ce se petrece cu cel care suferă de 
o insuficientă cardiacă ori hepatică, 
afecțiuni care nu-l fac impropriu stu
diului filozofiei sau istoriei, dar care 
nu-i pot permite să alerge distanțele 
cerute ?

------------------------------------------------------- - .

Dar nu numai atît. Profesorii de 
educație fizică vor să afle, cît mai 
curînd, spre ce echipe ale institutului 
ori facultății îi pot îndrepta pe noii 
lor elevi, ceea ce-i îndeamnă la di
verse teste, de pe urma cărora apar, 
urgent, două grupe diferențiate : viito
rii sportivi (de obicei aceiași care și 
în liceu au mai practicat vreo disci
plină) și restul (cei mai numeroși) care, 
nu-și vor găsi loc în formații. Ei vor 
fi sacrificați. Din păcate, pentru că 
tocmai spre ei ar trebui să se îndrepte 
atenția specialistului în materie de 
educație fizică, a cărui datorie, nu nu
mai profesională, dar și civică, este 
aceea de a veghea la vigoarea cor
porală a celor ce le-au fost încredin
țați spre îndrumare și supraveghere. 
Explicația că liceele produc elemente 
insuficient dotate, sub raportul calită
ților fizice, poate exprima o realitate, 
la ora actuală, dar nu trebuie să în
găduie indiferența ce se constată față 
de ei. La vîrsta studenției, arareori 
tinerii se mai pot logodi cu sportul, 
dacă n-au fost pregătiți pentru așa 
ceva, dar ei își pot corecta, încă, de
ficiențele fizice, pot deprinde gustul 
exercițiului trupesc, igiena corporală.

Tn condițiile abia schițate aici, rolul 
medicului sportiv din facultăți (ca și 
al celui școlar) ar deveni mult mai 
important, mai util. In loc să fie soli
citat pentru vize și scutiri (cele mai 
abundente „exerciții" ale profesiei lor 
nobile, la etalonul practicii actuale), 
acești medici ar urma să facă o muncă 
de îndrumare, fundamentată științific, 
pe criterii și observații obiective, răs- 
punzînd unei unice întrebări, cea mai 
logică dintre cele ce i se pot pune, 
cea mai legitimă, și pentru care, am 
impresia, că a și fost creat: „Ce sport 
îmi recomandați, d-le doctor ?*

Emanuel VALERIUJ

LA PLEBICIST! COMISIILE LOCALE
(Urmare din pag. 1)

Așa el ce a fost — a 
fost, ce s-a dus — s-a dus, 
patinajul artistic nu mai e 
ce știam noi dă e, din anii 
trecuți. Cu dispariția Be- 
lousovei și a lui Protopo- 
pov, a lui Peggy și a Maș- 
kovei, a lui Danzer și 
Schwartz, a lui Towler - 
Ford, am intrat

VOR PUTEA FI VÂZUȚI PE PATINOARUL
ARTIFICIAL DIN GALAȚI

De mîine începe între
cerea în grupa C a 
campionatului mon

dial de hochei. Disputa se 
anunță deosebit de inte
resantă și de aprigă prin 
prisma echilibrului valoric 
al echipelor participante, 

lată loturile care vor 
evolua pe gheața pati
noarului artificial din Ga
lați :

AUSTRIA BCLCIA

Sozzi și Kouz (por
tari), Blanchard, Vuilly, 
Gentina, Tartarin, Sa- 
wyerr (fundași), Fau- 
comprez, Guryca, Gang, 
Vassieuz, Eymaro, Sma- 
niotto, Pourtanel, Liber
man, Grando (înaintași), 
Galland, Francheterre 
(rezerve), Antrenorul 
echipei: Pete Laliberte.

Pregl, Schilcher (por
tari), Schager, Felfer- 
nig, Hausner, Znenah- 
lik, Starz, Jăger (fun
dași), dr. Kaît, Pus- 
chnig, Samonig, Schwit- 
zer, Kirchbaumer, Hol
ler, Zahradnicek, Mortl. 
Strieker, Estl (înain
tași). Antrenorii echipei: 
Fr. Tikal și J. Koller.

Bastin, Senden (por
tari), Braas, Delrez, 
Meeus, Molitor, Vers- 
trepen, Waldschmidt 
(fundași), Breueren, 
Dries, Hanrez, Huy- 
brechts, Marsin, Moris, 
Paulus, Pluym, Vinken 
(înaintași).

Hansen, Moller (por
tari), Sorensen, J. Jan
sen, Koch, Andersson, 
Olsen, Kikkenborg (fun
dași), Kynde, Lauritsen, 
T. Nielsen, Bugge, Ger
ber, H. Jensen, Malte- 
sen, Eriksen, C. Nielsen 
(înaintași). Antrenorii 
echipei : K. Vester-
gaerd și O. Stenar.

intr-un 
con de umbră. In urmă cu 
un an, bănuiam ce va urma, 
dar îmi ziceam că-s pro
fan și cedam specialiștilor 
care aplaudau entuziasmați 
triumful forței și realis
mului. Iată campionatele de 
la Leningrad, sub semnul 
forței și vitezei. Poftim — 
le-ați avut! E vremea re
gretelor : 
Belousova? 
visul ? 
Mașkova ? 
poezia ? 
Towler-Ford ? un
de-i veselia ? N-a 
mai 
toată 
decît 
fert. 
sînt unanimi: nu 
mai e strălucire, 
nu mai e bucurie, 
prea puțină ima
ginație, prea pu
țin farmec. Note 
înalte, progres, 
ritm susținut — astea nu-s 
greu de găsit. Dar una e 
5,9 pentru Rodnina - Ulanov 
și alta 5,9 pentru Belouso
va și prințul ei negru. Ne- 
pela — campion, nu însă 
același lucru cu Danzer — 
campion, iar „ghinionul" lui 
Pera, mereu al doilea sau 
al treilea, e altceva decît 
zodia rea a lui Calmat. Trei 
plăceri am avut la acest 
campionat chinuit: buna 
transmisie a lui Diaman- 
topol de sîmbătă noapte, 
cind încărcînd mai puțin 
ca niciodată ecranul cu vor
be, a găsit frazele sintetice 
exacte; evoluția lui Cetve- 
ruhin despre care — cum 
zic criticii literari cind vor 
să fie 
lor — 
sfîrșit, 
Seyfert 
Schuba .. r
puse". Nu vreau să cad în 
aforism mirodanian — dar 
de cite ori omul de la „libe
re" va ieși mai bine pînă la 
urmă decît cel de la „im
puse", vom avea prilej de 
bucurie.

In rest — pînă și telege
nia acestor campionate a 
intrat în monotonie și plic
tis. Cred că și în mormânt 
vom avea parte de clișeul 
final al oricărui concurent 
care face semn 
celor de acasă.
concurent știe

unde-i 
und'e-i 
unde-i 
unde-i 
unde-s

rămas din 
povestea 

Gaby Sey- 
Specialiștii

du-și sufletul — că apara
tul îl va lua în poză și 
omul are la îndemână suri- 
sul, gestul amical, mișca
rea mecanică. Greu de gă
sit ceva mai convențional 
și mai șablon în domeniul 
mecanicii sufletești, condi
ționate de televiziune. Mă 
gînflesc — diabolic, sastisit 
— ce s-ar întâmpla dacă 
o dată, măcar o dată, unul 
din acești surîzători ar scoa
te limba sau ar da cu 
tifla. Ar fi o obrăznicie ? 
Ar fi o 
pace —

In ce 
esențială

pudici cu favoriții 
vom mai auzi; în 
victoria lui Gaby 
la „libere", după ce 
o învinsese la „im-

cu mina 
Fiecare 

■ trăgîn-

revoluție 1 Fiți pe 
glumesc 1
privește problema 
— duminică noap- 
ajuns 
grupa 
Cum 
Iancu 
pa treia știm, știm 
și cum s-a ajuns 
la grupa treia, 
știm și de ce gru
pa treia e mai 
frumoasă decît 
toate florile de pe 
pămînt, atunci să 
trecem la „plebi- 
cist". Aici — din 
două una: ori ne 
calificăm, ori nu 
ne calificăm. Din 
această dilemă nu 
putem ieși. Restul 

e pronostic și — să nu se 
supere nimeni — mai toți 
sintem farfurizi în prono
sticuri. O luăm de la ’48 
și nu ne grăbim de loc să 
venim la ’64. $i de ce ne-am 
grăbi, mă rog 2 Leafa mer
ge, timpul trece, noi cu 
drag gîndim... Așa că eu 
îmi permit doar să atrag 
atenția asupra rezultatelor 
și evoluției echipelor ceho
slovace în America Latină, 
ca să nu discut despre ju
niorii Duklei în Italia. Ce
hoslovacii n-au trimis na
ționala, dar echipele lor de 
club au scos niște scoruri 
la care stai și te uiți cu 
degetul în gură. Naționala 
sovietică abia a învins pe 
Spartak Trnava, cu 3—2, 
și oricît de clrcumspecți 
am fi cu meciurile astea de 
verificare, ceva-ceva se as
cunde în 3-2-ul ăsta... 
Mai sînt cîteva scoruri rea
lizate de cehoslovaci care 
— nu spun multe. Tactica 
lor de a trimite în pros- 
pecție echipele de club 
fruntașe și nu „naționala" 
mi se pare inteligentă, de- 
monstrînd nu numai bo
găție de idei ci și de forțe 
capabile. Incit, cum se ros
tește princiar conu Jenică 
Barbu de cîte ori constată 
o mișculație suspectă: ia 
să fim atenți!

BELPHEGOR

la esență : 
a treia, 

ar zice nea 
— ce e gru-

OLANDA
Viale, Tigliani (por

tari), Kostner, Verocai, 
Constantini, Brugnoli 
(fundași), Moroder, Ra- 
benser, Uberbacher, Sa- 
varis, Rudatis, Mastel, 
Holzner, Benvenuti, De 
Toni (înaintași), Mair, 
Gallo, Nogler (rezerve). 
Antrenorul echipei 1 
Brian Whittal.

F. den Boogaard, de 
Wit (portari), van Dom- 
melen, Bolsius, van Dun, 
Christiaans (fundași), 
Bakker, Gentis, Manuel, 
Simons, de Groot, van 
Gool, de Kok, Herij- 
gers, MacDonald (îna
intași), Rushe, van 
Gurp, Roomer (rezerve). 
Antrenorul echipei: Jiri 
Pleticha.

Vederes, Kelemen 
(portari), Palotâs, Trep- 
lăn, Krasznai, Gogolăk, 
Szeles, Bănkuti (fun
dași), Bâlint, Galambos, 
Menyhârt, Horvăth, Bi- 
kâr, Pooth, Meszoly, 
Palia, Zsitva, Ugray 
(înaintași), rezervă de 
portar Molnăr. Antre
norul echipei: Jakab- 
hăzi Lăszlo.

• După o activitate neîntre
ruptă de 45 de ani, antrenorul 
emerit Constantin Nour s-a

Arbitrii nu vor mai sta mult 
pe gînduri și vor trimite la 
„colț” pe boxerii care nu dove
desc cunoștințe tehnice cores
punzătoare. Evitarea k.o.-ului 
(pe cît posibil) a fost, de ase
menea, un punct important în 
discuțiile ordinei de zi a șe
dinței de la Madrid.

• Lotul reprezentativ de ti
neret (din care fac parte și 
juniori ce vor participa la eu
ropenele de la Miskolc), con
dus de antrenorul Ion Popa, 
se află, de duminică, la Piatra 
Arsă. La sfirșitul lunii martie 
„tineretul” va întîlni, Ia Bucu
rești, selecționata similară a 
Iugoslaviei.

ră de sport pot și au datoria 
să contribuie la dezvdtarea 
activității de masă. Unul din
tre mijloace este tocmai tcela 
al organizării unui mare nu
măr de competiții. întrectrile 
nu trebuie să copieze sistemul 
competițional de performanță. 
Aici nu mai interesează în 
primul rînd acea_ piramidă ce-și 
propune să ducă la prorrova- 
rea participanților care prii, ta
lent și măiestrie pot aspir: la 
cele mai înalte titluri ale sor
tului mondial. Țelul trehie 
să-l constituie cuprinderea j- 
turor iubitorilor sportului rș- 
pectiv (sau al majorității, k) 
într-o activitate organizai, 
eșalonată pe o mare perioac 
de timp. Avînd în vedere ace.- 
scop, activiștii comisiilor loca 
le vor găsi (avînd în vedere 
experiența de care dispun, cu
noștințele pe care le au în dis
ciplina sportivă în care acti
vează) un sistem competițional 
avantajos. In această chestiune 
trebuie pornit de Ia principiul 
că prima fază a competiției 
trebuie să dureze cît mai mult, 
în cazul jocurilor sportive, în- 
tîlnirile să se desfășoare tur
neu, tur-retur (de pildă, o In- 
tîlnire pe săptămînă), iar în 
cel al sporturilor individuale 
după principiul „fiecare cu 
fiecare” programîndu-se două 
sau chiar patru tururi (șah, 
tenis de masă ș.a.). La atle
tism, natație etc. se pot orga
niza concursuri săptămînale. 
clasamentele urmînd să,se facă 
prin adiționarea punctajului a- 
cordat la fiecare întrecere : lo
cul I — 100 p, locul II — 95 p, 
locul III — 90 p ș.a.m.d. La 
nivelul asociațiilor sportive, 
sistemul poate fi același. In 
concurs urmînd să fie admise 
reprezentativele de ateliere, 
brigăzi, clase, ani de studii. 
Această primă fază poate dura 
pînă spre sfirșitul sezonului 
cind vor avea loc fazele fi
nale, programate pe o perioa
dă de timp cît mai scurtă. 
Prioritatea acordată primei teze 
a competiției pe asociație sau 
pe localitate prilejuiește atin
gerea unui dublu scop : angt e- 
narea unui mare număr rie 
participanți în întreceri pe o 
lurigă perioadă de timp și des
coperirea veritabilelor talente 
sportive.

De o importantă majoră în 
obținerea succesului este mo
dul cum sînt tratate aceste în
treceri de masă. Ținerea evi
denței la zi, asigurarea desfă
șurării jocurilor sau concursu
rilor • cu materialul necesar, 
programarea ritmică a compe
tițiilor, delegarea unor tehni
cieni care să sprijine organi
zarea întrecerilor, desemnarea 
unor arbitri competenți sint 
condiții sine qua non pentru 
reușită. Mijloacele de propa
gandă au, de asemenea, o mare 
importanță. în cazul cind nu 
sînt șablon, stereotipe, ele pot 
mobiliza pe concurenți și spec
tatori (ce pot deveni ei înșiși 
participanți) la competiții, am
ploarea obligîndu-i pe sportivi 
la o mai atentă pregătire, la o 
prezentare vestimentară îngri
jită, la o atitudine corectă în 
timpul întrecerilor.-

Ceea ce este cert — și tre
buie reținut : comisiile locale 
pe ramură de sport au inesti
mabile posibilități de a con
tribui la dezvoltarea activității 
de masă atît direct, cît și prin 
sprijinul ce-1 pot acorda aso

ciațiilor sportive.

GALATIUL

ft AJUNUL MARI! PREMIERE

Microstatistică la mantinelă
Dezvoltarea impetuoasă înregistrată de hocheiul mondial în 

anii din urmă, prezența la campionatele lumii a tot mai multor 
reprezentative naționale, au determinat forul internațional să 
intervină în sistemul de desfășurare a competiției supreme și 
să alcătuiască mai multe grupe valorice.

Pentru oricine, localnic sau 
simplu vizitator, marele oraș 
dunărean i se prezintă în a- 
ceste zile sub o nouă și gran
dioasă înfățișare. Se poate ghi
ci ușor că gălățenii sînt în 
așteptarea unui important 
eveniment. De la barierele 
orașului, continuînd cu traseul 
centru — Țiglina și avînd ca 
punct terminus marele bule
vard George Coșbuc, unde 
este amplasat modernul pa
trulater de gheață, ești în
tâmpinat de o sumedenie de 
afișe și pancarte multicolore 
cu inscripția „Bun venit și 
succes participanți lor la C.M. 
de hochei — Galați 1970“.

Patinoarul „Dunărea" este 
de-a dreptul impresionant

România (juniori) —

Franța 5-5
GALAȚI, 11 (prin telefon). — 

într-un meci amical echipa de 
juniori a României a terminat la 
egalitate cu echipa Franței : 5—5 
(2—1, 3—2, 0—2). Au marcat : Ma- 
lîhln (min. 11), Axinte (18, 33), 
Herghelegiu (30), Tiureanu (38). 
respectiv Smaniotto (18), Eymaro 
(28), Lang (32, 46, 57).

UNGARIA—DANEMARCA 9-0
Reprezentativele Ungariei 

și Danemarcei s-au întîlnit 
la Budapesta într-un meci 
de verificare. Victoria a re
venit hocheiștilor maghiari 
cu scorul de 9—0 (2—0, 5—0, 
2—0).

prin aspectul său. Sute de 
becuri multicolore, o pădu
rice de brazi, steagurile tu
turor țărilor participante, în 
mijlocul cărora tronează fru
moasa stemă a țării noastre, 
îți produc o stare de profun
dă emoție, tncepînd cu ca
zarea și terminînd cu patinoa
rul, totul este gata pentru 
startul marii întreceri. Orga
nizatorii locali, avîndu-l în 
frunte pe neobositul și pa
sionatul activist ing. Teodor 
Oprică. au pus totul la punct 
cu o migală demnă de toată 
lauda. Inimoșii săi colabora
tori aleargă de la un capăt la 
altul al orașului pentru fi
nisarea ultimelor detalii. Se 
poate spune, referindu-ne la 
organizarea acestei ediții, că 
gălățenii au trecut cu brio 
de la... ucenicie la maturitate.

Semnificativă, de altfel, ni 
se pare declarația d-lui An
toine Faure, conducătorul de
legației franceze, care ne-a 
spus : „Totul aici este magni
fic ; și orașul, și organizarea, 
și oamenii. Ospitalitatea ro
mânească nu s-a dezmințit".

Ora mult așteptată se apro
pie. Galațiul, îmbrăcat în cele 
mai frumoase haine, își aș
teaptă ultimii oaspeți. Cam
pionatul mondial poate în
cepe. SUCCES!

T. SIRIOPOL, 
coresp. principal

• GRUPA C a fost institui
tă în anul 1961 Ia campiona
tul găzduit de Elveția, după 
ce, în mod experimental, în 
1959 avusese Ioc în Cehoslova
cia un criteriu european (Ro
mânia, Austria și Ungaria). 
La întrecerile desfășurate pe 
patinoarele din Geneva și Lau
sanne au participat 6 echipe: 
România (10 p), Franța (8 p), 
Iugoslavia (6 p), Olanda (4 p). 
Africa de Sud (2) și Belgia 
(0 p). Competiția a fost cîști- 
gată de formația României 
care a terminat neînvinsă cele
5 meciuri susținute, realizînd 
un golaveraj excelent: 69—5. 
In urma acestui succes, repre
zentativa României a fost pro
movată în rîndul formațiilor 
din grupa B.

• URMĂTOAREA ediție 
a avut loc în martie 1963 la 
Stockholm. Au participat tot
6 echipe : Austria (10 p), Un
garia (8 p), Danemarca (6 p), 
Bulgaria (3 p), Olanda (3 p) 
și Belgia (0 p). Câștigătoarea 
întrecerii. Austria, neînvinsă 
în cele 5 partide, a obținut 
golaverajul de 62—7.

• A III-A EDIȚIE, progra
mată în 1966, Ia Jesenice în 
Iugoslavia, a înregistrat cea 
mai redusă participare, doar 
3 echipe, motiv pentru care 
s-a jucat tur-retur. Clasamen
tul : Italia (8 p 54—8), Dane
marca (4 p) și Africa de Sud 
(Op).

• ÎN 1967, PE PATINOA
RUL DONAUPARK DIN VIE- 
NA, și-au disputat întîietatea 
5 formații, din rîndul cărora 
s-a detașat net Japonia (8 p 
46—8). Ea a precedat Dane
marca (4 p). Bulgaria (4 p), 
Franța (2 p) și Olanda (2 p).

• ÎN SFÎRȘIT, EDIȚIA A 
V-A, în 1969 la Skopje în 
Iugoslavia, adună echipele a 
șase țări și prilejuiește dispu
te de toată frumusețea, fapt 
care marchează indubitabil 
creșterea valorică a formați
ilor celui de al treilea eșalon 
al hocheiului mondial. Clasa
mentul : Japonia (8 p), Elveția 
(8 p), Ungaria (6 p). Olanda 
(4 p), Bulgaria (4 p) și Dane
marca (0 p). Conform regula
mentului L.I.H.G. pentru C.M. 
din 1970 primele două clasate 
au promovat în grupa B, locul 
lor fiind luat de Austria și 
Italia, ultimele clasate în B-ul 
de la Ljubljana. Retragerea 
de ultimă oră a canadienilor 
din grupa A a determinat o 
serioasă perturbare a progra
melor stabilite inițial deoare
ce Polonia, din B, a acceptat 
să joace la A, locul disponibil 
fiind refuzat însă de Austria 
și Italia, care aveau drepturi 
mai mari potrivit clasamentu
lui din 1969, ca și de Ungaria. 
L.I.H.G. a admis însă cererea 
formației Bulgariei (a V-a la 
Skopje) ca să evolueze în 
grupa B Ia București.

pensionat. Echipa de box Di
namo este pregătită acum de 
Titi Dumitrescu, împreurtă cu 
Eugen Fiirăsz. Nour nu va sta 
însă departe de sala de box. 
El a acceptat să ajute — vo
luntar — puternica secție din 
Ștefan cel Mare. Vasta sa ex
periență poate fi, în continua
re, de un real folos tinerilor 
săi discipoli. Pregătirea junio
rilor dinamoviști va fi încre
dințată lui Vasțle Mariuțan, 
care a renunțat definitiv la 
activitatea competițională. De 
la Dinamo aflăm, de aseme
nea, că Mihai Dumitrescu 
(campion național în anii 1966 
și 1967) a spus adio ringului.

• La recenta ședință a Bi
roului Continental European de 
box de la Madrid s-au făcut 
recomandări în scopul pregăti
rii — din toate punctele de 
vedere — a pugiliștilor care 
participă la mari competiții.

REZULTATE... CLASAMENTE...
Rezultate din etapa a XlI-a a 

diviziei A : Voința Cluj — Pe
trolul Ploiești 2 284—2 279 p.d. (f), 
U.T. Arad — Voința Constanța 
2 252—2 243 p.d. (f) șl Voința Cluj 
— Rapid București 4 853—4 955 p.d. 
(m.).

MASCULIN

1. Voința Tg. M. 12 11 0 1 29 097 34
2. Voința Buc. 12 11 0 1 29 028 34
3.’ C.S.M. Reșița 12 7 0 5 29 217 26
4 U.T. Arad 12 7 0 5 27 520 26
5.' Rapid Buc. 12 6 0 6 28 794 24
6. Laromet Buc. 12 6 0 6 28 452 24
7. Petrolul PI. 12 6 0 6 27 702 24
8. Voința Cluj 12 6 0 6 27 698 24
9. Voința C-ța. 12 4 0 8 27 249 20

10. Hidromecanica
Brașov 12 3 0 9 27 972 18

MASCULIN

11. Metrom Bv. 12 3 0 9 27 055 18
12. Gloria Buc. 12 2 0 10 27 514 16

1. Petrolul PI. 12 10 0 2 63 054 32
2. Olimpia Reșița 12 10 0 2 61 410 32
3. Voința Tg. M. 12 8 0 4 61 394 28
4. FI. Cîmpina 12 8 0 4 61 393 28
5. Rapid Buc. 12 6 0 6 62 161 24
6. Voința Buc. 12 5 0 7 60 922 =47. Rafinăria 

Teleajen PI. 12 5 0 7 60 468
8. C.F.R. Tim. 12 5 0 7 59 049 22
9. Gaz metan 

Mediaș 12 4 0 8 60 642 20
10. C S.M. Reșița 12 4 0 8 59 892 20
11. Voința Cluj 12 4 0 8 59 190 20
12. Constructorul 

Buc. 12 3 0 9 59 813 18

Meditații sub Panou
Participare efectivă sau formalitate ?

GRUPA C
PE MICUL ECRAN

Aflăm că Televiziunea 
va face prima transmisie 
de la grupa C a C.M. de 
hochei de la Galați, 
miercuri 18 februarie: 
o repriză, înregistrată pe 
film, din jocul Italia — 
Ungaria.

Alte 20 de minute de 
hochei (o repriză) ar pu
tea să apară pe micul 
ecran duminică 22 februa
rie, în ultima zi a com
petiției. Dar aceasta se 
va hotărî abia astăzi di
mineață.

PROGRAMUL
VINERI 13

ora 12 Danemarca — Italia 
ora 18 Austria — Franța 
ora 21 Ungaria — Olanda

SÎMBATA 14

ora 17 Franța — Olanda 
ora 20 Belgia — Italia

DUMINICA 15

ora 17 Austria — Danemarca

LUNI 16

ora 10 Belgia — Olanda 
ora 17 Franța — Italia 
ora 20 Austria — Ungaria

MARTI 17

LIBER

JOCURILOR
MIERCURI 18

ora 10 Austria — Belgia 
ora 17 Olanda — Danemarca
ora 20 Ungaria — Italia
JOI 19

ora 10 Belgia — Danemarca
ora 17 Franța — Ungaria
ora 20 Italia — Olanda
VINERI 20

LIBER

SÎMBATA 21

ora 10 Austria — Olanda
ora 17 Belgia — Ungaria 
ora 20 Franța — Danemarca
DUMINICA 22

ora 10 Franța — Belgia
ora 14.30 Ungaria — Danemarca 
ora 17.30 Austria — Italia

Cele mai interesante și 
importante competiții inter
naționale de baschet organi
zate de F.I.B.A. sînt „C.C.E.” 
și „Cupa cupelor”, la care 
participă cele mai bune echi
pe de club din Europa. In
teresul pentru aceste între
ceri este confirmat prin nu
mărul crescînd de echipe 
(în special Ia băieți), prin 
includerea unor jucători de 
valoare transferați chiar și 
de dincolo de Ocean și prin 
numărul mare de spectatori 
(la Atena în 1967 — record 
50 000).

Aceste cupe, organizate 
chiar în timpul desfășurării 
campionatelor interne (peri
oada noiembrie-aprilie), per
mit tuturor participantelor să 
se prezinte în formă si să 
joace la valoarea posibilități
lor lor.

Tara noastră a fost repre
zentată în „C.C-E.“ încă din 
1957. Din păcate, însă, re
zultatele nu au fost satisfă
cătoare. în cele mai multe 
cazuri, echipele noastre au 
trecut -de primul tur și au 
fost eliminate în cel de al 
doilea de adversari care, de 
multe ori. nu erau superiori. 
Am putut constata că și în 
situația în care în primul 
joc baschetbaliștii români 
aveau un avantaj serios de 
puncte, nu reușeau să facă 
fată în jocul revanșă. Sau, 
invers, avînd un handicap, 
nu izbuteau ca acasă să re
monteze, chiar dacă diferen
ța era mică ! Totdeauna au 
existat motive: arbitrii, ofi
cialii. indisponibilități, con
diții dificile. Numai noi nu 
aveam nici o vină.

Care este, de fapt, expli
cația acestor rezultate ? Con
sider că la baza lor se află

insuficienta pregătire. din 
toate punctele de vedere. 
Principale vinovate sînt chiar 
cluburile care au cele mai 
bune condiții de pregătire, 
în plus, se adaugă ignorarea 
indicațiilor F.R.B. Echipele 
fruntașe se mulțumesc cu ti
tlul de campioană sau vice- 
campioană și să tranșeze o 
rivalitate tradițională. Cu a- 
ceasta se consideră că S-a 
făcut totul pentru o parti
cipare onorabilă la „C.C.E.” 
sau „Cupa cupelor”. în 
schimb, nu se întreprinde 
nimic deosebit ca după con
cluziile anului precedent să 
se schimbe ceva. Aceiași ac
tori, aceeași competiție, ace
leași rezultate.

Dacă cercetăm atent situa
ția echipelor noastre \ de 
club, comparativ cu cea a 
echipelor naționale în con
fruntările internaționale, vom 
remarca cu ușurință aceeași 
diferență de talie si de ga
barit. fată de formațiile 
străine- împotriva acestui 
handicap de centimetri și ki
lograme există, desigur, mal 
multe soluții, dar cea mai 
indicată, cea care dă mai 
multe șanse de compensare, 
este aceea a combativității, 
a agresivității, a mișcării. în 
această privință, chiar în ac
tuala ediție a „C.C.E.“ echi
pa feminină Clermont Fer
rand a dat o lecție de felul 
cum trebuie abordată o par
tidă în deplasare pentru a 
apăra un avantaj: presing 
temporar, după care se re
trăgea succesiv în zonă, obli- 
aînd în felul acesta formația 
Rapidului să întîrzie mereu 
atacul, să paseze mult pînă 
să-si creeze situația unei 
aruncări la cos din poziție 
favorabilă. în schimb, echi
pa Steaua a arătat cum nu

trebuie abordată o partidă în 
care trebuie să refaci un 
handicap. A folosit o apă
rare semiactivă (și mult timp 
chiar zonă), ceea ce a per
mis baschetbaliștilor polo
nezi să imprime un ritm 
convenabil taliei lor si să va
lorifice din plin precizia 
aruncărilor de la semidis- 
tantă executate de Novak 
si Gula precum și rutina lui 
Piskun. Această manieră nu 
putea duce decît la scăderea 
șanselor si apoi, la resemna
re. așa cum a făcut și Di
namo în jocul cu Racing 
Malines.

în general. însă, pregătirea 
apărării este complet negli
jată. Ca și în campionatul 
republican, în meciurile in
ternaționale se mizează mult 
pe greșeala adversarului, fo- 
losindu-se în acest scop apă
rări pasive sau, în cel mai 
bun caz, semiactive în care 
flotarea și aglomerarea sînt 
la mare preț... Or, în întîl- 
nirile internaționale aceste 
apărări sînt depășite si cre
ează adversarilor posibilita
tea să joace calm, organizat 
si eficace, cu încredere în 
propriile forțe.

Cred că este momentul să 
se înțeleagă că învățarea, 
perfecționarea si aplicarea 
de la caz la caz a formelor 
de apărare agresivo-active, 
printre care presingul-om 
la om pe tot terenul, consti
tuie un mijloc excelent pen
tru perfecționarea tuturor 
celorlalte apărări, a tehnicii 
si tacticii individuale, un 
mijloc de bază al variațiilor 
de ritm si mai ales pentru 
perfectionarea pregătirii fi
zice specifice.

prof. Al. POPESCU 
antrenor emerit
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\ancheta sportul [)e, ce există un decalaj

și valoarea formațiilor de club? • La 12 ani, clubul Unirea îmi
comanda ghete pe picior • în

MIHAI BIRZAN
la centrul de copii și juniori antrenor

la
stadion • Am debutat la ju

niori sub numele de Petre Sotir

n-aveam palton

CONSTANTIN

BAL°NULe R0IUND
SĂ NU NE FERIM DE EXPLICAȚII I

joc de la noi, că
F.C. ARGEȘ ȘI-A ÎNCHEIAT

ÎN CONGOTURNEUL

AZI, CUPLAJ
LA CRAIOVA

BESA DURRES

-

trăiește de 
la o dumi-

de fotbal F. C. Ar- 
încheiat turneul în- 
in Congo, evoluînd,

hotărîrilor luate, 
atmosfera creată 
ori ca urmare a 
șovăieli sau ne
timorat de pre-

Ca antrenor care am con
dus o echipă de divizia A, 
trăindu-i viața adeseori zbu-

echipele de 
unui strîns 

care

X, care face ce

• Cirjan a inceput lupta cu

intre rezultatele echipei naționale

dintre antrenorii 
club nu sînt „la

și nici co- 
nu ne-au

Și, încet, încet, iată-mă de 14 ani. Priveam cu jind la partidele 
de juniori, așteptînd ca cineva să-mi zică : intră mă și joacă ! 
Dar nimic. Cred, intr-adevăr, că eram prea mic de statură, des
tul de firav, în schimb dorințele mele erau mari, făcîndu-mă să 
sper și să sufăr.

Intr-o duminică, din primăvara anului 1941, echipa de juniori 
Unirea Tricolor trebuia să joace pe terenul „Belvedere" cu for
mația Izvorul Nou, la ora 8.30. Era vreme urîtă, ploua. Eu nu 
fusesem chemat, dar cu toate acestea Ia 7 dimineața eram 
stadion. De fiecare dată, duminica, ceva

fot- 
ne- 
tri*

Y a fost 
divizia fi

de Roșu
17, 39 și 55) pentru 
Argeș, Muwawa (min. 

77) pentru Daring.

tre fotbal, liceu comercial

dintre echi- 
cele de club 
existente la 
trei factori 

jucători, an-

perioadele cerințele 
performanțe.
mai fi o chestiune 
rămasă și azi pe ța- 

multe echipe nu se

au fost realizate 
(min.

C.
Și

F.
48

dar astăzi 
me- 

Conducătorii 
căutau 

ideea

Continuăm ancheta întreprinsă de ziarul nostru, „audiind" 
trei binecunoscute personaje ieșene, antrenorii SERBAN JUSTIN 
(Politehnica lași), CONSTANTIN LAURENȚIU (Penicilina lași) 
și MIHAI BIRZAN (coordonator la centrul de copii și juniori 
Politehnica lași).

egoismul meu de copil 9 ...în-

ȘERBAN JUSTIN
« antrenor principal 
la Politehnica lași:

ÎN 4 PUNCTE...
Sînt unul dintre cei care-mi 

explic bunele rezultate, din 
ultimul an, ale echipei na
ționale ca efecte directe ale 
concursului următorilor fac
tori :

1. mal mult ca oricind, lo
tul reprezentativ a adunat 
culmile valorice ale fotba
lului românesc ;

’ 2. o pregătire superioară ;
3. o mentalitate nouă (feri

cită) ;
4. un contact internațional 

sporit, ale cărui efecte po
zitive au ieșit clar în evi
dență într-un med decisiv,

cu un adversar de marcă, 
așa cum a fost echipa Por
tugaliei.

Mai ales la punctele 3 și 
4, echipele de club — ma
rea lor majoritate — sînt 
deficitare. în vreme ce la 
națională și-a făcut loc 
„mentalitatea performanței", 
climatul psihologic al per
formanței, la multe din echi
pele noastre se 
azi pe mîine, de 
nică la alta...

Aș adăuga că 
club resimt lipsa 
contact internațional, 
este întotdeauna folositor — 
sub toate aspectele — for
mațiilor care-1 au.

„Ieșind în lume te deș- 
tepți1“ — este o vorbă veche 
și înțeleaptă, confirmată dez
echipa reprezentativă. Ar pu
tea fi și cazul echipelor de 
club.

coordonator 
juniori și copiicentrul de

Politehnica lași:

DISCIPLINA 
„VARIABIL A“?

în timp ce la lotul națio
nal s-au instituit o seamă 
de reguli aplicate riguros, 
științific, de antrenori foar
te buni și de către cei mai 
înzestrați fotbaliști ai țării, 
la cluburi, viața echipelor 
comportă q sumă de inega
lități și lipsuri. Le voi aminti 
fără o ordine a gravității, 
toate avînd o reală pondere 
în păstrarea echipelor la 
ștacheta mediocrității.

Spre deosebire de lotul re
prezentativ, la echipele de 
club mulți jucători partici
pă la pregătire cu o fla-

grantă lipsă de convingere. 
Dacă la lot există o disci
plină unică, la cluburi dis
ciplina este o „variabilă". La 
lot, jucătorii se află în fața 
unui adevărat reflector, fie
care pas fiindu-le urmărit; 
la cluburi, fotbaliștii se află 
în cea mai mare parte din 
timp în grija... autocontrolu
lui, care la unul este activ 
și la zece nu.

Personal, cred că instrui
rea la club nu respectă în 
toate ' ' '
marii

Ar 
veche, 
pet: 
bucură de conducerea unei 
secții alcătuită din oameni 
cu experiență, competenți. 
Numai cine n-a jucat fotbal 
în viața lui ignoră impor
tanța adeseori hotărîtoare a 
conducerii asupra evoluției 
unei echipe de fotbal.

>

LAURENTIU 
antrenor la Penicilina lași: 

SÎNT CUNOSCUTE 
NUMAI DREPTURILE!

ciumată, îmi explic decala
jul de evoluție 
pa națională și 
prin carențele 
cluburi la cei 
determinanți : 
trenori, conducere.

Jucătorii nu sînt guvernați 
de nici un fel de norme, 
cunoscîndu-și (aproape) nu
mai drepturile și ignorînd 
îndatoririle pe care ar tre
bui să le aibă. Așa stînd si
tuația, nu o dată un antre
nor, conducerea echipei, ba 
chiar și un oraș întreg stau 
la dispoziția capriciilor fot
balistului 
vrea.

Mulți 
noștri de 
zi" cu noutățile din fotba
lul internațional, aplicînd în 
țară teorii care în străinăta
te sînt perimate.

Conducerile, multe din ele, 
sînt alcătuite uitîndu-se prin
cipalul criteriu : cel fotba
listic. Alcătuind conduceri de 
secții după criterii pompie
ristice, ajungem să ne între
băm de ce „există mereu 
probleme" la cluburi. Păi e 
limpede ca ziua : omul po
trivit la locul... nepotrivit. 
Și asta-i o problemă veche, 
pe care o „redescoperim" în 
fiecare an.

>5 Rit
«Si NT

GOLGETERUL
ROMÂNIEI»

fiecare duminică, la 7 dimi- 
neafa, speranța mă purta spre '0

sărăcie • în iarna lui 1943

Pe vremea aceea, noi, copiii selecționați, aveam 
acces în templul fotbalului din Obor numai în 
timpul verii. Toamna ar fi trebuit să ne întoar
cem pe maidane. Dar pe mine această perspectivă 
nu mă mai atrăgea. Noroc că. între timp, cîști- 
gasem simpatia magazinerului de la „Unirea44, 

pentru talentul meu, ci mai degrabă fiindcă îl ajutam de 
la curățatul ghetelor. He, he, dar cu prețul acestei corvoade 

aveam cînd voiam o minge de fotbal, grea pentru piciorușele 
mele subțiri, dar adevărată. Văzut mereu la datorie de către 
tot „statul major" al „Unirii44 și calificat drept cel mai sîrguin- 
cios pitic, iată că într-o bună zi Nae Lucescu, președintele clu
bului, a dat dispoziție să-mi fie croite ghete pe picior î Nimeni, 
dintre cei de o vîrstă cu mine, nu se mai bucura de un aseme
nea privilegiu.

Credem că materialele a- 
părute în ultimul an în presă 
— emanînd de la specialiști, 
gazetari și cititori — în pro
blema arbitrajelor au con
stituit pentru comisia centrală 
'e arbitri un prilej de me- 
itație și un îndemn pentru 
ibunătățirea activității.
Mă refer, în primul rînd, 
1 explicațiile care se dau 
Pi comunicatele oficiale pri- 

sancționarea unor arbi- 
triprea laconice, explicînd 
insicient faptele și cauzele, 
lăstuu-ne să rătăcim în do- 
meni ipotezelor...

Un din multele exemple: 
în îi.lul campionatului de 
toamt jucătorul Pop de la 
Rapid i fost suspendat pe 
timp d două etape în urma 
comporți saie din meciul 
cu Dina.o Bacău. Motivul a 
fost învă.iț în oarecare mis
ter, căci -te greu de presu
pus că unjucător poate pri
mi o atît e aspră sancțiune 
numai pem^ că a comis un

LOT) - 
PRONOSPORT
SUCCESUL NOI FORMULE 

.LOTC

• 2 AUTOTURIIME .DA
CIA 1100“ pis 509 lei 

i OBȚINUTE K BILETE
SFERT.

• 8,30 PREMII a 3.865 LEI.
• 21 EXCURSII PISTE HO

TARE. 7684 IABTICI- 
PANȚI CIȘTIGA1ORI

• 2.169 CU 3
16 (DE LA 
TRAGERI).

NUMERE DIN 
AMBELE EX- 
PREMII

TRAGERII LO-REZULTATELE
TO DIN 6 FEBRUARIE :

Extragerea I î: Categ. a II-i : 
8.30 variante a 36.865 lei; a ni-i> : 
15 a 10.199 lei; a TV-a s 39 a 3.913 
lei; a V-a : 186,65 a 820 lei; 4 
Vl-a : 391,60 a 391 lei.

Extragerea a n-a : Categ A : 
2 variante sfert a 55.509 lei fle
care ; Categ. B : 8,55 a 12.985 lei; 
Categ. C : 21,80 a 5.093 lei; Categ. 
D ; 38,25 a 2.902 lei; Categ. E : 
52,35 a 2.121 lei; Categ. F : 107,45 
a 1.033 leL

Ambele extrageri : Categ. Z S 
2.169,05 variante a 100 lei.

Premiile de categ. A au fost 
obținute de Emil Simlon din Cu- 
gir șl Petcu Stan din București 
care au cîștigat dte un autotu
rism „Dacia 1100“ plus 509 lei.

ULTIMA ZI LA LOTO
După succesul 

de prima tragere 
care s-a aplicat 
FORMULA, astăzi 
sibilitatea să vă 
biletele pentru 
LOTO de mîine,
buie autoturisme DACIA 1100, 
MOSKVICI 408, SKODA 1000 
M.B., la alegerea participan
tului, excursii în U.R.S.S. 
și CUBA, precum și premii 
în numerar variabile și fixe.

Tragerea va avea loc la 
București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 19. Ea va fi radio
difuzată și va fi urmată 
un film artistic.

simplu fault de joc, așa cum 
toată lumea a văzut la tele
vizor. Dar ce s-a întîmplat 
de fapt a fost greu să ghicim, 
dacă nici arbitrul 
municatul apărut 
spus-o atunci.

Arbitrul X sau 
retrogradat in < 
Cauza? Ultimul său arbitraj, 
care a viciat rezultatul unui 
meci, sau sancțiunea privește 
comportarea sa pe parcursul 
întregului campionat?

Ș.a.m.d.
Sînt, într-un meci de 

bal, situații care apar 
clare spectatorilor din 
bună sau observatorilor de pe 
tușe, momente de joc confuze 
sau de o vizibilitate discuta
bilă, dar care pot fi percepu
te de arbitrul aflat în ime
diata apropiere a fazei.

în asemenea cazuri, con
ducătorul de joc ar trebui să 
clarifice lucrurile imediat 
după terminarea partidei si 
să spulbere dubiul creat.

Asemenea posibilități exi
stă — sau ar trebui să i 
se creeze. Un arbitru care se 
teme să dea explicații poate 
fi suspectat în competenta $i 
onestitatea lui.

Propunem ca în asemenea 
situații arbitrii să facă decla
rații scurte și precise presei. 
Ne referim, bineînțeles, la a- 
cele decizii care au o influen
ță hotărîtoare și determină 
adesea rezultatul unei partide 
cum sînt:

— acordarea loviturilor de 
penalti în faze dubioase;

— golurile înscrise, dar ne
recunoscute de unii conducă
tori de joc, în special cele 
respinse de apărători după ce 
mingea a depășit, pe sol sau 
în aer, 
au fost 
cursul 
toamnă;

— revenirea, in urma pro
testelor jucătorilor echipei 
gazdă (în special), asupra de
ciziei de gol înscris de către 
oaspeți etc.

Trebuie să recunoaștem că 
există o anumită criză de 
prestigiu în rîndul conducă-

tarilor de 
nu ne putem lăuda cu prea 
mulți Lo Bello in corpul ar
bitrilor români, că slăbiciu
nea morală și lipsa de auto
ritate a unora dintre aceștia 
încurajează dezordinea, lupta 
incorectă și jocul brutal.

Un arbitru care nu este 
convins de justețea deciziilor 
sale, care discută în contra
dictoriu cu jucătorii sau re
vine asupra 
intimidat de
— de multe 
propriei sale 
siguranțe — 
siunile jucătorilor de pe teren 
sau de amenințările unor su
porteri pătimași și vehemenți, 
va transforma întotdeauna 
meciul intr-un spectacol jal
nic și nesportiv.

Este de un interes general
— și in primul rînd pentru 
reabilitarea noțiunii, cam și
fonată la ora actuală, de in
tegritate in arbitraj — ca ar
bitrii să explice și să argu
menteze unele din deciziile 
lor. Nu ajunge aprecierea per
sonală consemnată in foaia de 
arbitraj.

Iar comunicatele să moti
veze clar măsurile disciplinare 
luate.

Punerea în discuție, la lu
mina zilei, a tuturor acestor 
situații deosebite va avea 
numai rezultate pozitive, con
tribuind substanțial la înlă
turarea acelor aspecte nesă
nătoase care mai persistă pe 
terenurile de sport și fac un 
atît de mare deserviciu cau
zei fotbalului.

Echipa 
geș și-a 
treprins 
la Kinshasa, în compania for
mației locale Daring. Jocul 
a fost viu disputat și fotba
liștii piteșteni au lăsat o 
bună impresie celor 50 000 
de spectatori, reușind să cîș- 
tige această partidă cu sco
rul de 3—2 (2—0). Golurile

POLITEHNICA IAȘI 0-0
TIRANA, 11. Politehnica 

Iași și-a început turneul în 
Albania, jucînd la Durres cu 
echipa Besa. în urma unui 
joc echilibrat, meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de ega
litate : 0—0.

Stadionul Central din Cra
iova va găzdui azi un inte
resant cuplaj fotbalistic. în 
meciul-vedetă, care va înce
pe de la ora 15, Universita
tea Craiova va întîlni pe Di
namo București. în deschi
dere, de la ora 13,15, divi
zionara B Electroputere Cra
iova va juca în compania 
formației Minerul Motru.

Marin Apostol, Gh. Bărbulescu și 
cînd Titus nu 
20

Ozon, pe vremea 
împlinise încă de ani.

Petre STEINBACH

ȘT. GURGUI —
coresp. principal

REPREZENTATIVA DE TINERET
A ROMÂNIEI INVITATA
ÎN R.D.G Șl POLONIA

linia porții, așa cum 
mai multe cazuri în 

campionatului de
STEAUA CONTINUĂ

Continuîndu-și pregătirile 
în vederea reluării campio
natului, echipa bucureștea- 
nă Steaua va susține în a- 
ceastă săptămînă încă două

Armata Tg. Mureș

Pe adresa F.R.F. au sosit 
două scrisori din partea fe
derațiilor de specialitate din 
R.D.G. și Polonia, prin care

SERIA AMICALELOR

de ti-reprezentativa noastră 
neret este invitată să susțină 
la data de 7 iunie, un joc în 
R.D.G. și la 16 sau 30 sep
tembrie, altul, în Polonia cu 
echipele de tineret ale țări
lor respective. F.R.F. urmea
ză să răspundă acestor invi
tații în zilele următoare.

C.S.M. Reșița—B. V. C. 
Budapesta 1-1 (1—1)

A. S.
„U“ Cluj 0-1 (0-0)

TG.

meciuri amicale. Astfel, as
tăzi, Steaua se va deplasa la 
Tîrgoviște, unde va întîlni e- 
chipa locală Metalul. Partida 
va începe la ora 14,30.

Duminică, pe terenul Ghen- 
cea, de la ora 11, Steaua va 
juca cu divizionara B — 
Flacăra Moreni.

Duminică, la Ploiești

CERNO MORE ODESA

11 (prin telefon), 
de spectatori au 
primul meci al

înregistrat 
LOTO la 
O NOUA 
aveți po- 
procurați 
tragerea 

care atri-

REȘIȚA, 
Peste 3000 
asistat la 
formației budapestane B.V.C., 
susținut în compania for
mației locale C.S.M. Jocul a 
fost viu disputat și a luat 
sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate. Au marcat : Nes- 
torovici (min. 18 din 11 m) 
pentru C.S.M. și Takacs (min. 
42) pentru B.V.C.

PAUL BOCȘANU, coresp.

MUREȘ, 11 (prin te
lefon). Partida amicală 
tre A.S. Armata și „U“ 
s-a disputat pe terenul 
zgură din parcul „23 
gust". Unicul gol a fost mar
cat de Munteanu (min. 56) 
pentru „U“.

A. S. Armata: Baj-Sleam, 
Szolosi, Dondoș, Hainal, Siko, 
Ciutac (Dodu), Caniaro. Na- 
ghi, Trăznea, Macai.

„U“ : Moldovan-Șoptereanu, 
Pexa, Solomon, Cîmpeanu, 
Anca, Oprea (Neșu), Uifă- 
leanu, Munteanu, Iordache 
(Bungău), Barbu (Lică).

C. ALBU, coresp.

C.F.R. TIMIȘOARA Șl RIPENSIA 
IN PREAJMA UNOR

de CONFRUNTĂRI INTERNAII0NALE AMICALE
LA
FE-

PRONOEXPRES
numerele extrase

CONCURSUL NR. 7 DIN 11 
BRUARIE :

Extragerea I : 41 15 22 19 13 20
FOND DE PREMII : 429.323 lei.
Extragerea a n-a s 42 21 32 15 

14 22 12
FOND DE PREMII : 370.917 iei.
Plata premiilor la acest concurs 

se va face astfel :
— In Capitală : tncepind de la

19 februarie pînă la 9 martie 1970.
— In țară : începind de la 23 

februarie pini la 9 martie 1970.

în cadrul programelor de 
pregătire, cele două formații 
divizionare B, C.F.R. și Ri
pensia, pe lingă jocurile de 
verificare cu echipe din cam
pionatele noastre, au prevă
zute și o serie de partide in
ternaționale amicale. Astfel, 
feroviarii debutează în noul 
sezon fotbalistic la 15 fe
bruarie, în compania forma
ției budapestane BA'.C., iar 
o săptămînă mai %2iu vor

din- 
Cluj 

cu 
Au-

METALUL TÎRGOVIȘTE-
METALUL BUCUREȘTI 

(1-1)2-1
TÎRGOVIȘTE, 11 (prin telefon), 

fost 
e vo
mai 
Au 

60), 
43).

In prima parte, jocul a 
atractiv, dar după pauză 
luția jucătorilor nu 
ridicat la un nivel 
Înscris : Pîrvu (min. 
respectiv Georgescu 
M. AVANU, coresp.

s-a 
bun.

22 și (min.
principal

Echipa ploieșteană Petro
lul continuă seria meciurilor 
amicale, susținînd duminică 
o întîlnire internațională, 
Ploieștenii vor primi repli
ca jucătorilor de Ia Cerno 
More Odesa, care in urmă 
cu puțin timp au evoluat la 
Constanța, în compania echi
pei Farul.

M. SIMA-coresp.

juca cu formația divizionară 
A, Szeged, după care, la 23 
februarie, vor pleca în R.P. 
Ungară, pentru a întoarce vi
zita celor două formații ma
ghiare.

Cea de-a doua formație ti
mișoreană, Ripensia, întîlneș- 
te la 22 februarie echipa di
vizionară B. Spartak Subo- 
tița din R.S.F. Iugoslavia.

P. ARCAN, coresp. principal

la 
mă scula din somnul 

cel dulce de dimi
neață și mă îm
pingea într-acolo. 
O presimțire me
reu neîmplinită. De 
data asta, probabil 
datorită vremii, nu 
s-au adunat pînă 
la șapte și jumă
tate cind era fixa
tă plecarea, decît 
vreo 8 jucători. Iri
tare și panică prin
tre cei mari. Uni
rea avea cea mai 
bună echipă de ju
niori, 
putea pierde 
ciul. "
formației 
soluții, dar 
pe care o așteptam 
a venit tot din par
tea magazinerului. 
El m-a recomandat 
cu încredere. „Bine, 
bine, a ridicat ci
neva ultima obiec- 
țiune, dar nu-i le
gitimat44. „Nu con
tează, va jucă pe 
legitimația altuia44, 
a zis unul cu mai 
puține scrupule.

Drumul spre tere
nul „Belvedere44 mi 
s-a părut lung și 
torturant. Dacă a- 
formație și eu 

pe
colo îi vom găsi 
nu voi mai juca ? Dar nu __ ___  _ _  _______
teren în numai 9 oameni, dintre care unul — Petre Sotir — eram 
eu. Terenul noroios m-a făcut să alerg anevoie, dar mi-am adu
nat toate puterile ca să nu se observe lipsa mea de vigoare. Am 
cîștigat la vreo 3 goluri diferență. Eu n-am înscris nici unul și 
mi-a părut foarte rău. După acest debut neașteptat la juniori, a 
doua sau a treia zi, mi s-a spus că voi fi legitimat. Probabil că 
jucasem binișor. In Obor se zvonise, după meciul acesta, că O- 
zon are stofă, dar n-am fost titularizat în echipa juniorilor. In 
meciurile mai ușoare eram introdus, iar după vreo șase luni 
n-am mai fost dat la o parte. în schimb, jucam mult în cupele 
organizate ad-hoc în cartierul nostru. Cineva punea la bătaie un 
butoi cu bere, o minge, sau o sumă de bani și cîteva echipe do 
prin vecinătate își disputau trofeul. Partidele aveau loc pe ' 
nul Metaloglobus, unde sînt azi uzinele Electromagnetica.
11 pe viață și pe moarte, dar sportiv — ca între băieți care 
bine „meseria44 fotbalului. Participam la multe meciuri, 
cred, în fond, că am învățat jocul. Fiindcă multă vreme nu 
antrenat cineva cu vreo grijă sau metodă anume. Făceam 

fizică superficială.

Pe cei lipsă din 
veniseră. Așa că noi am apărut

tere- 
11 la 
știau 
Așa 

nft-a
_ . ___ _______ ________________ o

gimnastica stereotipă și o pregătire fizică superficială. In 
schimb, partide peste partide. în obor existau o sumedenie de 
echipe și cum n-aveau terenul lor. veneau la „Unirea* unde 
erau confruntate cu a noastră. Jocurile numeroase, cu adver
sari diferiți ii ajută pe Învățăcel, dar pe atunci nu știam că o- 
biceiul acesta are virtuți de metodă științifică

.Unirea4*

De la o vreme încoace, noi, juniorii, am trecut in grija lui 
Fane Cirjan. El antrena și echipa întîi, dar se ocupa Îndelung 
și de noi. Cirjan a inceput lupta cu egoismul meu de copil-ju- 
cător care monopoliza mingea. Intre noi începuse o înfruntare. 
Nu-mi mai ingaduia sil joc după pofta inimii mele. îmi cerea 
să fac anumite lucruri și dacă nu-i respectam voința mă .scotea 
pe tușă. Altă pedeapsă mai drastică nici n-ar fi putut găsi, 
începuse să mi se pară nesuferit pentru exigențele lui și eram 
mereu cu frlca-n sin să nu aud formula „Ozon — afară te rog“. 
Dar, mal tîrziu, n-am avut motiv să-i port decît recunoștință. 
Fără el, fără staturile, autoritatea și „pedepsele'1 lui poate n-aș 
fi ajuns niciodată fotbalist. Trebuie să recunosc că existau copii 
și. juniori mai talentați ca mine. Am să vă dau cîteva nume : 
Mircea Popescu, Marin Apostol, Petculescu, Fl. Marinescu, Jan- 
da, Mihai Tudor și alții. Erau la vîrsta aceea mai bine înzes
trați. mai robuști, mai iuți. Eu li băteam, în schimb, la fente, 
specialitatea mea. Dar. dacă aș fi fost lăsat să evoluez numai 
in această direcție, pericolul de a deveni un simplu „fițar", un 
jongler bun numai de exhibiții m-ar fi înghițit, iar fotbalistul 
Ozon n-ar ti existat niciodată.

îmi amintesc că nea Fane nu-mi ierta nimic, chiar și atunci 
cînd vreo incorectitudine de a mea avea punct de plecare 
dragostea pentru fotbal sau pentru echipă. Odată, făcusem o 
întindere musculară. Și fiindcă urma să jucăm cu juniorii de 
la F. C. Colentlna, echipă foarte puternică, nu i-am mărturisit că 
sînt bolnav. Voiam să iau parte la acest meci greu, crezînd că 
piciorul n-o să mă supere. Dar, n-a fost așa. Cirjan a înțeles 
ce-i cu mine, m-a chemat la el și mi-a făcut o morală aspră, de* 
monstrîndu-mi câ în realitate eu am trădat echipa prin atitudi
nea mea, în loc s-o ajut. Toate aceste lecții au servit mult unui 
copil, care nu știa, fără voia lui, multe lucruri despre sport și 
despre viață.

I

Numele ți prenumele :

CAPITOLUL URMĂTOR:

............ .. .......... - ...........„...I 

cursuri de înot • Unirea Tricolor ajunge 
în B • Ciolac compară jocul nostru cu gȘȘ 
marile demonstrații făcute de Ripensia (gg

CUPON DE CONCURS

Adresa :

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

1
• Vlnga Unirii Tricolor era entuziasmul
• La 16 ani înfruntam vedete ca: Sima- 
toe, Marian, Valentin Stănescu, Coco 
Dumitrescu, Flamaropol, Oană și alții
• Imediat mi s-au făcut oferte să trec 
la „Carmen" 6 De ce t-a destrămat o 
superba tradiție? • Am cîștigat con
cursuri de înot • Unirea Tricota

Existența mea se desfășura intre fotbal, liceul comercial, pe 
care acum îl urmam conștiincios, și sărăcie. Din cauza lipsei 
de venituri a familiei, la un moment dat am fost nevoit să în
trerup școala la cursuri de zi. Timp de doi ani voi lucra ca 
practicant la percepția a 5-a fiscală. Ziua trecea, înscriind cit 
puttam mai caligrafic diverse acte în catastifele de evidență, 
iar, după serviciu, mergeam la liceul seral. Cu toate strădaniile 
mele, în iarna lui 1943, n-aveant palton. Șl cum acest lucru se 
vede, n-ai cum să-l ascunzi, Nicu Lucescu a făcut o chetă 
printre admiratorii Unirii, din cartier. Am primit un palton 
foarte frumos, dar să vă spun drept, cel mai mult m-a bucurat 
nu veșmîntul în sine, ci semnificația actului. Eram, deci, un 
fotbalist bun și oamenilor Ie plăcea cum joc.

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
DE FINALA (reamintim: din fiecare grupăSFERTURILE __ ........v„.....................

se califică primele DOUA CLASATE) ?

2. CE ECHIPA VA CTȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?



I

MONITORII FRANCEZI
AU CONCURAT

PE PIRTIILE POIENII BRAȘOV
POIANA BRAȘOV, 11 (prin 

telefon). După cum se știe, la 
Poiana Brașov a efectuat un 
scurt stagiu de pregătire un 
grup de profesori de educație 
fizică și monitori de schi pa
rizieni. După cum era de aștep
tat. o săptămînă de antrena
ment pe pîrtiile Postăvarului 
nu se putea încheia mai frumos 
decît prin disputarea unui con
curs. in două probe — slalom 
și slalom uriaș — organizat in 
colaborare cu instructorii ro
mâni de sehi angajați ai O.N.T. 
De altfel, o parte dintre aceș
tia au și participat la compe
tiție.

I.uni s-a desfășurat slalomul 
special, pe un traseu cu 55 de 
porți, marcat pe Sulinar între

pe

PiRTIE TEHNICĂ
LA „EUROPENELE11î»

PENTRU TINERET
KONIGSEE, 11 — prin te

lefon). In primul rînd, tre
buie să relatez o surpriză 
neplăcută : sosiți luni dimi
neață în stațiune am fost 
înștiințați că în această zi 
și a doua zi, marți, pista 
pe care se va disputa cam
pionatul european rezervat 
tinerilor boberi este închi
să. Deci, nu am putut efec
tua antrenamente, așa cum, 
de altfel, nu au putut face 
nici ceilalți sportivi aflați 
aici. în schimb, ei au avan
tajul unei perioade de pre
gătire efectuată chiar 7" 
această pistă, în luna de
cembrie.

Pînă sîmbătă. cînd se 
desfășura primele 
manșe ale competiției, spe
răm, însă, să putem par
curge de cit mai multe ori 
cei 980 m ai pîrtiei, cu o 
diferență de nivel de 152 m. 
Trebuie să precizez că tra
seul este foarte tehnic, iar 
pista excelent amenajată. 
Pină acum s-au prezentat 
în stațiune cîte șase echi
paje ale R.F. a Germaniei, 
Italiei, Elveției, Cehoslova
ciei, 
trei 
două 
cest

pe

vor 
două

cabana Cristianul Mare și Po
iana Doamnei. Disputa a fost 
dîrză, dinamică, și după con
sumarea ambelor manșe, pe 
primul loc s-a clasat instruc
torul român Peter Tomuri, ur
mat de monitorii francezi Jean 
Pradel și Philippe Bataille. La 
fete, coneurînd numai între ele, 
schioarele franceze și-au ales 
pe cea mai bună în persoana 
tinerei profesoare Christine 
Become, urinată de Gabrielle 
Fortuit și Corine Vialotte.

A doua zi, marți, ziua slalo
mului uriaș, a însemnat și ziua 
revanșei. Monitorii și profe
sorii francezi n-au vrut să uite 
că sînt reprezentanții unei școli 
de schi și ai unei metode de 
o excepțională forță în schiul 
alpin european. Așa că, cu 
toată opoziția instructorilor ro
mâni. slalomul uriaș a revenit 
monitorului Quic Deschamps, 
fost campion al Parisului și 
campion universitar. Pe locu
rile 2—3, la egalitate, france
zul Jean Vabre și românul Ion 
Iiorbath. La fete. în aceeași 
companie ca și în ajun, cam
pioana Parisului. Zilli Morrand. 
și-a asigurat victoria în fața 
rivalelor sale Gabrielle Fortuit 
și Yvonne Fhuot.

Spiritul fair, cordialitatea, 
perfecta colaborare, ca și legă
turile de amiciție stabilite eu 
ocazia acestui sejur, ne fac 
să credem că inițiativa O.N.T. 
nu va rămine singulară, cu atît 
mai mult cu cît și oaspeții — 
foarte mulțumiți de condițiile 
oferite și de primirea făcută — 
și-au exprimat intenția de a 
reveni.

Stagiul de 
și concursul 
o festivitate 
care au fost distinși cîștigăto- 
rii. Cu această ocazie, monito
rii francezi și români au depă
nat amintiri, au făcut un 
schimb de păreri.

în semn de prețuire, Școlii 
de schi din Poiana i-a fost 
conferită, de către dl. Georges 
Deschamps, conducătorul gru
pului, o frumoasă cupă.

Mihai BIRA

ls Poiana Brașov 
s-au încheiat cu 
de premiere, în

C. M. de schi (probe alpine)

Elveția a avut 
uncuvîntde spus!

Amatorii de surprize n-au 
motiv să se plîngă : ieri, la 
Val Gardena, titlul mondial 
feminin al probei de coborire 
i-a revenit elvețiencei Anne- . 
roesli Zryd, schioară de mina 
întîi, dar fără un palmares 
convingător. în general, proba 
a răsturnat multe pronosticuri, 
nu numai pe cel privind meda
lia de aur, iar prezența repre
zentantelor a 4 țări pe primele 
4 locuri spune multe. Frunta
șele clasamentului „Cupei Mon
diale" s-au comportat sub aș
teptări, ca și multe alte schioa
re cu veleități. în special cam
pioana olimpică a probei, Olga 
Pali. Mai mult decît meritorii 
locurile ocupate de norvegianca 
Christiansen, canadianca Cul
ver, englezoaica Hathorn și so
vietica Merkulova, care au de
pășit nume sonore. Spre con
vingere. iată rezultatele tehni
ce : 1. Anneroesli Zryd (Elve
ția) 1:58,34 ; 2. Isabelle

Recorduri 
de patinaj viteză

patinoarul din Kolomna 
apropiere de Moscova),

Pe 
(în . .
Valeri Muratov a stabilit un 
nou record sovietic pentru 
patinoarele de șes, par- 
curgînd 500 m în 39,62 (v.r. 
Boris Guliaev — 39,90).

In cadrul campionatelor fe
minine ale Norvegiei, la Hoe- 
nefoss, Sigrid Sundby a do- 
borît recordul național al 
probei de 1000 m cu timpul 
de 1:33,3.

în „Cupa Ligii Europene11 la

SUEDIA A ÎNTRECUT R.F

Trimisul nostru special, Ovidiu IOANIȚOAIA, transmite

tenis de masă

(Franța) 1:58,54 ; 3. Annemarie 
Proell (Austria) 2:00,43; 
Crawford 
Ingrid 
2:01,00 ;
(Franța) 
Hafen 
2:01.34 ;

4. Judy 
(Canada) 2:00,65 ; 5. 

Gfoellner (Austria) 
6. Florence Steurer 
2:01,25 ; 7. Margarete 

(R.F. a Germaniei) 
8. Michele Jacot (Fran

ța) 2:02,17 ; 9. Marilyn Cochran 
(S.U.A.) 2:02.47 ; 10. Karianne 
Christiansen (Norvegia) 2:02.60 ; 
11. Diane Culver (Canada) 
2:02,69 ; 12.-Edith Sprecher (El
veția) 2:03,24 ; 13. Olga Pali 
(Austria) 2:03,31 ; 14—15. Clina 
Hathorn (Anglia) și Nina Mer
kulova (U.R.S.S.) 2:03,80.
Noua campioana

Austriei și Spaniei, 
ale Franței și cele 
ale României. La a- 
campionat 

fiecare țară 
zentată de 
echipaje.

Titca

european, 
poate fi repre- 
maximum șase

RADULESCU
antrenor

La Hălsingborg (Suedia), în 
cadrul 
ne“ la 
ționata Suediei a întrecut-o 
pe cea - — —
cu 5—2. Iată rezultatele (pri
mii sînt trecuti reprezentan
ții Suediei) : Alser — Jansen 
2—0 (11, 17), Johansson — 
Scholler 1—2 (—12, 18, —20),

„Cupei Ligii Europe- 
tenis de masă, selec-

a R. F. a Germaniei

Marita 
Scholler
Johansson, Alser — Scholler, 
Jansen 2—0 (13, 14), Marita 
Niedert, Bernhardt — Diana 
și Eberhardt Scholler 2—0 
(17, 19), Alser — Scholler
2—1 (20, —15, 17), Johansson 
— Jansen 2—0 (18, 13).

• •••••••

Reeditarea victoriei de la Las Vegas: 
9-2 in favoarea pugiliștilor sovietici

(prin iele- 
o frumoasă 

de box din-
MOSCOVA, 11 

fon). Precedat de 
festivitate, meciul 
tre reprezentativele U.R.S.S. și 
S.U.A. a debutat furtunos, cele 
două „semimuște”, Vladimir 
Ivanov și William Hawthorne, 
aruncîndu-se unul asupra al
tuia ca și cum ar fi vrut să 
termine socotelile în cîteva se
cunde... în cele din urmă, par
tida a durat... trei reprize și 
a fost ciștigată de boxerul so-

vietic. originar din Volgograd, 
mai bun in lupta de la semi- 
distanță. Veteranul echipei a- 
mericane (30 de ani), n-a putut 
astfel să reediteze 
realizată anul trecut 
Vegas.

Au urcat apoi în 
studenți :

victoria 
la Las

mondială de coborire

ring
new-yorkezul

doi 
Ed

ward Santiago, de 17 ani, și 
Viktor Zaporojeț, cursant al. 
facultății de pedagogie din Ni- 
colaev. Meciul a fost fără is
toric, sovieticul — participant 
la J. O. de la Mexic — învin- 
ipnd lejer la puncte. în cadrul 
categoriei cocoș, fostul cam
pion al U.R.S.S. la juniori, 
Aleksandr Melnikov, l-a depă
șit din toate punctele de vede
re pe Georges Cowley, func
ționar din Chicago și debutant 
în reprezentativa americană. 
Sovieticul a avut meciul la 
dispoziție, folosindu-se de a- 
lanja superioară și obținind o 
confortabilă victorie la puncte.

A urmat meciul dintre Vik
tor Kuznețov și Ray Lunnv. 
Studentul colifornian de 18 ani 
a câștigat ia puncte la capătul 
unui meci confuz. în care iz
bânda s-a decis abia în ultima 
repriză. întâlnirea dintre Niko
la Hromov, finalist al campio
natelor U.R.S.S., și americanul 
Juan Ruiz, de două ori câștigă
tor al turneului „Mânușa de 
aur“, reprezenta revanșa întâl
nirii de la Las Vegas adjude
cată de american. De data a- 
ceasta a învins studentul in 
pedagogie din Tașkent, care in 
urma unor necruțătoare direc
te la figură l-a determinat pe 
arbitru să dicteze oprirea lup
tai in repriza a treia.

Entuziasmantă întîlnirea din
tre dublul campion european 
Valeri Frolov și studentul de 
culoare din Detroit, Quin Da
niels. După ce americanul 
cade la podea în repriza a 
doua, el are o revenire sen
zațională, punctează regulat și 
decis, părînd că a obținut vic
toria. Doi dintre cei trei ar
bitri, însă, îl preferă pe Fro
lov, probabil pentru startul lui 
mai bun. După ce electricianul 
din Kiev, Oleg Tolkov învinge 
la puncte pe Armando Muniz, 
după o partidă neinteresantă, 
urmează senzația serii : în me
ciul său cu Jessy Waldes, 
campionul european Valeri 
Tregubov atacă în forță, decis 
și la începutul reprizei secun
de plasează o evidentă lovitu
ră sub centură. Arbitrul sovie
tic Enghibarian nu ezită nici 
o clipă șl dictează descalifica
rea studentului din Volgog-ad. 
Ultimele trei partide (Vladimir 
Tarasenkov — Larry Ward. 
Vladimir Babarîka Y— Gerry 
Daniels și Aleksandr Vasius- 
kin — Clarence Jenkins) revin 
la puncte gazdelor. în general, 
meciuri neinteresante, presă
rate cu iregularități, nu numai 
din partea pugiliștilor. ci și a... 
arbitrilor, care, impotriva pă
rerii unanime, îl văd ciștigător 
pe Babarika în dauna lui Da
niels !

Așadar, scor final 9—2 pen
tru reprezentativa sovietică, 
dar americanii au șanse să-și 
la revanșa sîmbătă, cind cele 
două echipe se reîntîlnesc la 
Minsk.

Buletinul campionatelor mondiale de handbal

a GERMANIEI GEIR HALSTEINSSON
Niedert — Diana
0_2 (—17, —16),

V

fi reprezen
ta. C.M. de

Japoma va 
anul acestatată

o echipă tânără, în plină afir-
tac parte Ungaria, Danemarca 
și Polonia) de un grup de 8/. 
de turiști.
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< HAND
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CALEIDOSCOP
TARZAN REVINE LA NATAȚIE

Celebrul Johnny Weissmuller, fost campion olimpic de 
înot, devenit nu mai puțin celebrul „Tarzan" în filme din 
perioada dintre cele două războaie mondiale, a fost numit . 
inspector general de către Federația mondială a înotătorilor 
profesioniști de maraton. Un reprezentant al federației, care 
are sediul la Washington, a declarat că, în noua lui calitate, 
Weissmuller va supraveghea organizarea și desfășurarea curse
lor nautice pe distanțe lungi înscrise în calendar.

PE LOCUL I NATAȚIA

Cu gura luci ascunsă după flori, veselă, 
rește. In senin de victorie („Le-am arătat

• • • •

•ASALTUL

i, făctnd cu ochiul,. .7 I.
de victorie („Le-arn ajâtat eu...*), Anneroesli Zryd sa*' 

vureazâ din plin victoria.

eullpa anara’ ln P™a anr- 
|mare. In. cursul sezonului tre-

n • • • O
HIMALAYEI CAMPIONATUL

• La Oslo, echipele Norv 
giei și Suediei au term if 
la egalitate : 13—13.

cut, handbaliștii niponi au 
realizat o surprinzătoare vic
torie asupra Iugoslaviei (19— 
18) la „Trofeul Tajmaidan". 
Selecția celor 16 jucători s-a 
făcut dintr-un lot de 98 de 
sportivi aflați într-o pregătire 
comună de 8 luni. Dintre ve
chii internaționali au fost re
ținuți în formație Kino, Ta- 
kemoto (principalii realiza
tori), Kondo, Chikamori, Ena 
șt Vida. Lor li s-au mai a- 
dăugat portarii Shimozato, 
Honda, Fukumoto și jucătorii 
de cîmp 
Higashi, 
Noda (un 
balonului,
m) și Miraoka. Reprezentati
va japoneză va susține — 
înainte de C.M. — cîteva par
tide de verificare la Copenha
ga, Hamburg, Hanovra 
Frankfurt.

• Comitetul de organfe 
a C.M. a 
namente 
reuniuni 
la Paris 
franci.

• Zagmestar, advfiesla^ 
serios de federația jțpslavă 
de specialitate dupămeciu'- 
cu R.F. a Germanica f°'ît 
pînă la urmă sele<Anat 
echipa ce va evolua^ C.M.

pus în vînzare *0' 
pentru toate c* 6 
ce vor fi orgaf^^ 

la prețul d
Nu mai puțin de 13 expe

diții alpine din Japonia. An
glia, Austria, Olanda 
lia vor participa, în 
vara acestui an, la 
dări ale diferitelor 
din munții Himalaya, 
brii unora din aceste expedi
ții au și sosit în capitala Ne
palului, Katmandu, pentru a 
angaja purtători de bagaje 
din rîndurile băștinașilor. 
Din Japonia vor sosi opt e- 
chipe de alpiniști, două din
tre ele avînd în proiect es
caladarea Everestului. Dintre 
cele două echipe britanice, 
una va urca pe vîrful Anna
purna I. austriecii și-au pro
pus să escaladeze vîrful Lhot- 
se, italienii piscul Dhaulagiri

și Ita- 
primă- 
escala- 
piscu ri 
1 Mem-

DE SĂRITURI
CU SCHIURILE

AL CEHOSLOVACIEICel mai îndrăgit sport în 
rîndurile studenților ameri
cani îi. constituie natația. A- 
ceasta este concluzia unei an
chete întreprinse printre stu
denții de la „A.merican A- 
thletic Institute". în favoa
rea natației s-au pronunțat 
30 la sută din cei chestionați, 
23,4 la sută au declarat că 
preferă baseball-ul, iar 10.7 
la sută — fotbalul american.

INCEPU9? SA AIBĂ COȘMARURI... 
(din „ESTO" — Ciudad de Mexico)

SPECTATOR K.O. !
Meciul de box disputat, nu de mult, la Roma, între cam- 

mondial la categoria mijlocie mică, Freddie Little, șipionul
Eddie Pace (ambii americani) a prilejuit scene puțin obiș
nuite. în fluierăturile a, 15 000 de spectatori, Little a fost 
trimis de arbitru în colțul său în repriza a opta și descali
ficat pentru „refuz de a lupta". între timp, asupra ringului 
și în jurul lui s-a abătut un bogat sortiment de fructe, roșii 
și ouă, aruncate de spectatorii nemulțumiți. Și totuși, a exis
tat un k.o. : o spectatoare care ședea în imediata apropiere 
a ringului a fost lovită de un măr și nu și-a revenit decît 
după... 10 secunde !

SPORTUL LUPTELOR PE CONTINENTUL NEGRU

ALF RAMSEY A

Președintele Con
federației africa
ne de lupte, Mus
tafa Sene (Sene
gal), a participat 
de curînd la o 
conferință de pre
să ale cărei te
me au fost nive
lul actual și per
spectivele de dez
voltare' ale spor-

tului luptelor în 
țările Africii. El a 
spus că, actual
mente, 13 federa
ții naționale afri
cane fac parte din 
F.I.L.A., deși nu 
toate au o activi
tate internaționa
lă susținută. Mus
tafa Senă a sub-

liniat că la Jocu
rile Olimpice din 
1972 vor partici
pa luptători din 
mai multe țări a- 
fricane, și nu nu
mai din Republi
ca Arabă Unită, 
țară în care spor
tul luptelor este 
foarte dezvoltat.

C.M.
mondia- 
nordice) 
în Ce- 

parte 
schiori

ESCHIMOȘI LA
La campionatele 

le de schi (probe 
de la Strbske-Pleso. 
hoslovacia, vor luă 
pentru prima dată
spanioli și schioare canadie
ne. De notat că reprezenta
tiva feminină a Canadei este 
compusă din trei eschimoși 
și o indiană „Piele Roșie" '.

PICASSO JUDOKA I
La deschiderea expoziției 

de pictură din orașul fran
cez Valory, printre smokin- 
gurile și toaletele de seară, 
o notă aparte a făcut... ki- 
mono-ul lui Pablo Picasso. 
Genialul artist nu a vrut să 
fie original : pur și simplu, 
kimono-ul japonez reprezintă 
pentru el simbolul noului sau 
,.hobby" : judo. La vîrsta de 
88 de ani, Pablo Picasso acor
dă foarte mult timp antrena
mentelor, scopul fiind, poate, 
cucerirea 
loroase ..centuri" !

CICLIȘTII 
PE PATINOAR I

unei cît mai

Palatul de gheață de 
Grenoble, unde în anul 
s-au desfășurat întrecerile o- 
limpice ale hocheiștilor și pa
tinatorilor artistici, * va _ fi 
transformat, în curînd. în- 
tr-un mare velodrom acoperit. 
In afara cicliștilor, aici vor 
putea concura atleți și bas- 
chetbaliști.

FRAGA, 11 (Agerpres). — 
Titlul de campion al Ceho
slovaciei la sărituri cu sșhiu- 
rile de la trambulina mare de 
90 m a fost cîștigat, in acest 
an, de Rudolf Doubek, care a 
totalizat 232,6 p (cele mai bune 
sărituri ale sale au măsurat 
98 și 104 m). Jiri Raska, meda
liat cu aur la .Jocurile Olimpice 
de la Grenoble, s-a clasat pe 
locul secund cu 229,7 p (97 și
101.5 m). Locul trei a fost 
ocupat de' Rudolf Hâhnl —
228.5 p (101 și 101,5 m). Cam
pionatele s-au disputat la 
Strhske Pleso. locul de des
fășurare a viitoarelor campio
nate mondiale de schi — probe 
nordice.

Saito, Hayakawa, 
Fujinaka, Nakai, 
veritabil jongler al 
care măsoară 1,69

ȘAHIȘTII
ÎN ÎNTRECERE
La Budapesta, în runda a 

treia, Radulov a cîștigat la 
Adorjan, iar Keres la Jansa. 
Gheorghiu a întrerupt parti
da cu Portisch (Ungaria). In 
clasament________ conduc Keres 
(U.R.S.S.) și Szabo (Ungaria) 

3 p, urmați de
Portisch — 2 (1) p, Barczay 
(Ungaria), Ivkov (Iugoslavia) 
— 2 p, Gheorghiu — l‘% (1) 
p etc.

cu' cîte

La Malaga, după șapte run
de, conduc Kurajica (Iugo
slavia) 
cîte 5 
Browne 
(Italia) 
a 7-a, 
Garcia, 
goff. Browrte a 
Toran, iar partidele Benkd— 
Pomar și Kurajica—Medina 
s-au întrerupt.

și Benkd (S.U.A.) cu 
(1) p, urmați de 
(Australia) și Tatai 

— 5 p etc. în runda 
Tatai l-a învins pe 
iar Huguet pe Ro- 

remizat cu

DE PE PISTELE
DE ATLETISM

• Geir Halsteinsson, 
semnat ca cel mai bun spor
tiv al Islandei în 1968, va con
duce și în acest an „7“-le na
țional în întrecerile C.M. E- 

’chipa sa mai are în compo
nență jucători cunoscuți ca 
portarul Bjoernsson și S. Ei- 
narsson, E. Magnusson, A. 
Oskiarsson și Sigsteinsson. 
Formația islandeză va fi în
soțită la meciurile din cadrul 
grupei a IV-a (din care mai

Cu prilejul unor con- 
s^gprsuri atletice s-au înregis

trat cîteva performanțe re
marcabile. In Australia, la 
Sydney, Sandra Brown a 
parcurs 400 m în 53,4 sec, 
în timp ce Caroline Wright 

( a cîștigat săritura în înăl- 
■^ țime cu 1,79 m, iar la Perth, 

triplusaltistul May a ocupat 
locul 1 cu 16,59 m.

In S.U.A., ia Baltimore, în- 
tr-un concurs de 
mericanul McGrady a cîști
gat proba de 600 
1:10,6, iar Roberts 
de 400 yarzi în 49,8,

SPECIALITATE DEOSEBIT DE 
DIFICILA LA NIVEL DE PER
FORMANȚA, dar beneficiind de 
c largă și mereu in creștere 
popularitate, schi-bobul are un 
campion mondial pe 1970 în per
soana austriacului Sylvio Schau- 
berger, pe care-l puteți vedea, în 
fotografie, în timpul unui con
curs disputat în Cehoslovacia, la 
Jested, lingă Liberec. Sîntem con
vinși că vă tentează așa ceva, 
dragi cititori, cu precădere pe cel 
ce petreceți cît mai mult timp pe 
pantele înzăpezite. Dar sîntem 
convinși și de faptul că nume
roase asemenea schi-boburi mai 
zac prin magaziile hotelurilor 
montane de la noi, sau, dimpotri
vă, în alte locuri nu sînt destule. 
Deci...

sală, a-

yarzi în

ționale ale echipei reprezen
tative : la Belgrad cu echipa 
Iugoslaviei și la Budapesta 
cu selecționatele Poloniei și 
Suediei.

Primul test al vest-germanilor

• Dynamo Zagreb la egalitate cu Penarol • R.A.U 
— Ghana 1—1 A Activitatea echipelor maghiare.

originar din Sevilla, care, 
cu prilejul unei coride 

Vazquez n-a fost

spaniol Vazquez,
coarnele temutului adversar. 
Ciudad de Mexico. Incredibil, dar...

ASEARĂ LA SEVILLA : SPANIA - R. F. A GERMANIEI 2-0
Is. cadrul pregătirilor pentru turneul final al C. M., echipa R. F. a 

GermatUei a susținut aseară, la Sevilla, prima întâlnire internațională 
a anului. Fotbaliștii vest-germanl au întllnlt echipa Spaniei Victoria 
a revenit gazdelor cu 3—0 (2—0).

In prima repriză spaniolii au fost net superiori, itnpresionind prin 
viteza și pregătire fizică. Ttnăra echipa spaniolă a dominat copios in 
unele perioade, realiztnd în prima repriză golurile prin Arieta (min. 
17 și 40). In selecționata vest-germană au figurat alături de „italienii" 
Sehnellinger și I-Ialler alți titulari ca Seeler, Miiller. Schultz, caro 
n-au dat randamentul scortftat. In min. 70 Miiller reia o pasă de la 
Haller șl înscrie dar golul eite anulat pe motiv de ofsaid. Au asistat 
34.900 de spectatori.

Mare noroc a avut, in pofida aparențelor, matadorul 
d>U>a turn se vede, era cit p-aci să-și lase pielea in 
desfășurate, recent, in arena „Piaza Mexico" din 
rănit I

• In primul meci al tur
neului de la Montevideo, Dy
namo Zagreb a terminat la 
egalitate: 0—0 cu Penarol
(Uruguay). La această com
petiție mai participă echipele 
Independiente (Argentina) și 
Nacional (Uruguay).

• In cadrul „Cupei Africii* 
la Khartum s-au întâlnit se
lecționatele Republicii Arabe 
Unite și Ghaneî. La capătul 
unui joc echilibrat scorul a 
fost egal ; 1—1 (0—1).

• La 28 februarie se des
chide noul sezon de fotbal 
în Ungaria. Primele meciuri 
ale campionatului programea
ză întâlnirile Vasas — Tata- 
banya și Dozsa — Diosgyor. 
In sezonul de primăvară vor 

avea loc trei meciuri interna

Tiparul; 1. V. -inturma(ia". str. Ureaoianu ar. 23—25, București

• Csepel Budapesta și-a 
început turneul în Malaezia 
jucînd la Kuala Lumpur cu 
o selecționată locală. Fotba
liștii maghiari au terminat 
învingători cu 2—1 (0—1) prin 
golurile marcate de Varga 
(min. 59 și 75).

40.368


