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ASTAZI, PE NOUL .

PATINOAR ARTIFICIAL

DIN GALAȚI

Premieră a sezonului bucureștean: selecționata masculină de handbal la Floreasca
în această după amiază, selecționata masculină de handbal a Româ

niei, aflată în pragul dificilului examen al C.M. (Franța, 26 II—8 III) evo
luează pentru prima oară în acest sezon în fața publicului bucureștean. La 
ora 18,30, în sala Floreasca, Oțelea, Gruia, Penu, Samungi, Gațu, Guneș și 
ceilalți tricolori înfruntă, într-un joc-test de mare importanță, selecționata 
de tineret a Poloniei.
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M. POPESCU

„luați 
adre- 

aceste

temă 
grab-

i-au transportat pe 
la Galați. Sînt aștep- 
sosească echipele Bel- 
Olandei.

17,30 : Deschiderea o- 
a turneului.
18 : Austria — Franța.
21 : Ungaria — Olanda

12 : Danemarca — Ita-

exemple întîlnim în 
noastre.
un subiect aparent 
nu fim și noi 
cârora li ’ se

cu întemeiată motivare,

În apropierea orei de start!
I

procu- 
sumare

trecut !
Capitală

leri, la patinoarul 
există gheață. Dar vor

Vremea
artificial . „23 August
mai trece cîteva zile pină cînd .ea va putea primi mult 

așteptatul botez al patinelor ,

incertitudinilor a
“ din

ÎNCEP JOCURILE GRUPEI C

A CAMPIONATULUI MONDIAL DE HOCHEI
GALAȚI, 12 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). — 
Indiscutabil, marele port du
nărean trăiește intens acest 
eveniment sportiv care 
campionatul mondial de 
chei — grupa C, după 
de pescuit staționar, al 
lea campionat al lumii pe 
care are cinstea să-1 găz
duiască. Străzile din centru, 
împodobite cu steaguri și ste- 
gulețe multicolore, cu ghir
lande de lumini, vitrinele 
bogat ornamentate cu te miri 
ce motive hocheiștice, reflec
toare care inunda cu lumina 
lor fațadele hotelurilor Du
nărea și Galați, ca și pe cea 
a patinoarului (ce-și așteap
tă nașul să-i dea un nume...) 

cite și mai cîte alte ase- 
icnea lucruri plasează eve- 
iimentul hocheistic într-un 

■ cadru deosebit, pe care, fără 
exagerare, ar fi invidioase și 
echipele primului 
loric, cele din A.

Nu știm dacă 
punct de vedere 
competiție

este 
ho- 
cel 

doi-

eșalon va-

din acest 
vreo altă 

sportivă organi-

zată în țara noastră să se 
fi bucurat de un asemenea 
cadru fastuos ca cel asigurat 
de oficialitățile gălățene a- 
cestor întreceri de hochei.

AZI — SUS CORTINA !

După 
pe (le 
Belgia, 
Italia, 
s-au reunit în cursul zilei 
de joi sub același acoperă- 
mînt, al hotelului Dunărea, 
după ce Miroslav Subrt, vi
cepreședinte al L.I.H.G., a 
condus lucrările directoratu
lui tehnic și a avut un prim 
contact cu arbitrii, cortina 
se va ridica vineri deasupra 
scenei de gheață a patinoa
rului gălățean. La ora 12 își 
vor face apariția jucătorii 
echipelor Danemarcei și Ita
liei, a căror întilnire deschi
de seria celor 21 de partide

ce toate cele 7 echi- 
reamintim : Austria, 
Danemarca, Franța, 

Olanda și Ungaria)

Aeroportul Băneasa a fost 
în cursul zilei de ieri un 
mare nod de escală pentru 
echipele participante în gru
pa C a campionatului mon
dial de hochei.

înainte de amiază un avion 
special a adus de la Buda
pesta formațiile Ungariei și 
Danemarcei. După masă au 
sosit arbitrul Pianfetti, ju
cătorii Guryca, Vassieux și 
Tartarin, din lotul Franței.

în cursul aceleiași zile pa
tru autocare puse la dispo-

ziție de Comitetul de orga
nizare 
oaspeți 
tate să 
giei și

Așadar, turneul poate să 
înceapă. Iată și programul 
zilei inaugurale a competi
ției :

Ora
lia.

Ora
ficială

Ora
Ora

(Continuare în pag. a 2-a)

SPORTUL STUDENȚESC SE MENȚINE 
ÎNCĂ DEPARTE DE CERINȚE
A

A

in

lumea este

ricît ar vrea sâ fie de știin
țifici teoreticienii sportului, 
preconizînd — de la primul 
pas în oricare din disciplinele 
sale — l 
șurare ul

est toată 
ferm convinsă de ro
lul compensator pe 

care îl are exercițiul fizic 
pentru studemți. totuși de ani 
de zile se discută, incandes
cent uneori, despre destinele 
sportului universitar, situat 
undeva între realitate si fic
țiune. înființarea cluburilor 
sportive în fiecare centru u- 
niversitar a avut drept scop 
să aducă unele rezolvări pe 
ambele coordonate — activi
tate de masă și de perfor
mantă. Dar, cu mici excepții, 
demarajul către realizarea 
unui sport studențesc cuprin
zător si mai ales continuu 
este îngrijorător de lent.

Nu apar rezolvări satisfă
cătoare nici chiar în cazul 
celei mai accesibile forme 
de angrenare a studenților în 
exercițiul fizic — gimnasti
ca de înviorare. La nivelul 
multor institute și facultăți 
au existat inițiative menite 
să vit-alizeze o asemenea ac
tivitate utilă. Ne amintim, 
de pildă, cum colectivele unor 
catedre de educație fizică 
(din București, Iași, Cluj, 
Timișoara) au căutat să vină 
în întîmpinarea unei astfel 
de acțiuni de masă, întoc
mind grafice cu exerciții de 
gimnastică dintre cele mai 
simple, iar asociațiile studen
ților le-au multiplicat și di
fuzat in cămine. Paralel, s-au

I

ATLETIISENIORI ÎN FAȚA UNUI SEVER EXAMEN

fonduri pentru 
unei aparaturi

— gantere. mingi medicina
le etc. — si, în funcție de 
condiții, s-au afectat spații 
pentru buna desfășurare a 
acestei activități. Dar. în ciu
da unui început promițător, 
gimnastica de înviorare și-a 
pierdut, treptat, adeptii- As
tăzi. doar izolat pot fi întâi" 
niti studenti care să rezerve, 
din convinger^ 5—10 minute 
din bugetul lor de timp a- 
rostei îndeletniciri plăcute și 
folositoare.

în cele mai multe dintre 
centrele universitare, activir 
tatea sportivă de masă pro- 
priu-zisă este și ea o cenu
șăreasă. Se motivează absenta 
unei baze materiale adecva
te, 
de 
nu 
în
o realitate tristă care poate 
fi întîlnită și în București, 
dar si în alte centre univer
sitare, la Cluj. Timișoara, 
Iași ș.a. Nu-i mai puțin ade
vărat că, atunci cînd 
proiectate concursuri
competiții de masă, organiza
torii nu caută întotdeauna 
formele cele mai simple, mai

alocat 
rarea

Dar. 
bază 
este 
mod

chiar și cînd o astfel 
materială există, ea 
folosită, valorificată 
corespunzător. Este

sînt 
sau

(Continuare în pag. a 2-a)

Tiberiu STAMA

Vizita în țara noastră a unei delegații
sportive din Iugoslavia

La inițiativa Consiliului Național pentru Educație Fizică și 
Sport din România, o delegație a Uniunii Federațiilor Sportive 
din R.S.F. Iugoslavia, condusă de tovarășul Miroslav Prelic, 
președintele Uniunii, face în aceste zile o vizită în țara noastră.

In timpul șederii în România, delegația iugoslavă a purtat 
convorbiri cu conducători ai mișcării noastre sportive și ur
mează să viziteze baze și instalații sportive din orașele Bucu
rești și Brașov.

TENISMANI ROMANI LA MOSCOVA
Sîmbătă, urmează să plece 

la Moscova Iudith Dibar, Pe
tre Mărmureanu și Sever

Dron. Cei trei tenismani ro
mâni vor concura la campio
natele internaționale de sală 
ale U.R.S.S., în zilele 
15—22 februarie.

de

Aflat în continuă ascensiune, 
Nicolae Perțea a stabilit săptămîna 
trecută, intr-un concurs de veri
ficare, un nou record de sală, veri
tabil preludiu al cursei de miine

un ecou al cuvintelor des- 
caracterul strîns al dispu-

ca
pre _____ _____  . ____
telor, atletul N. Perța, proaspătul 
recordman la 50 mg (6,6 s), măr
turisește : „Am o concurență va
loroasă și asta îmi dă emoții. 
Săptămina trecută, cînd eu am 
doborit recordul național, plo
ieșteanul Viorel Suciu a mai rupt 
o zecime de secundă din pro
priu) său record. Nu mai puțin 
de temut este, de altfel, și dina- 
movistul Dan Hidloșanu".

Cornelia Popescu — recenta

autoare a acelei apreciate sări
turi de 1,76 m — își îndreaptă 
atenția spre valoarea performant 
ței pe care — după cum se ex
primă ea — „o doresc cît mai 
înaltă. Intenționez să încerc o 
săritură de 1,80 m. Și s-o reu
șesc, în același timp44.

Nobile intenții și doleanțe care, 
în aceste momente, stăpînesc pe 
fiecare dintre cei aproape 150 
de atlețl care, miine, la ora 15. 
vor aborda ediția ’70 a naționa
lelor de Bală.

După cîteva repetiții generale 
(facilitate de diferite concursuri 
de sală) și după avanpremiera 
de duminica trecută (campiona
tele municipiului București), at- 
leții noștri fruntași susțin — sîm
bătă și duminică — premiera pe 
1970 : campionatele naționale de 
sală pentru seniori.

Referindu-se la caracterul lor, 
unul dintre specialiști, antreno
rul C. Dumitrescu (Rapid) apre
ciază : „Fiind principalul test îna
intea campionatelor internaționa
le ale României și heuropenelor“ 
de sală de la Viena, actualele 
campionate naționale prezintă o 
importanță deosebită. In ceea ce 
priveAe valoarea competiției, Îmi 
permit să anticipez că ea va a- 
tinge nivelul cel mai înalt pe 
care l-au înregistrat, vreodată, în
trecerile de sală. Ce mă îndritu- 
ește sa susțin aceasta ? Faptul 
că. la majoritatea probelor (gar
duri, lungime, prăjină, 50 m plat, 
ca să enumăr numai cîteva), con- 
curenții an valori foarte apro
piate, astfel că, dintre cei 3—4 
pa "ticlpanți care vor aborda o 
probă, oricare poate urca pe pri
ma treaptă a podiumului. Văd o 
lup;A foarte strînsă, ale cărei ie 
zultate vor fi... Îndeplinirea tu
turor standardurilor pentru „eu
ropenele de sală de ia Viena*4.

ATLEȚI POLONEZI DE FRUNTE 
LA „INTERNAȚIONALELE" DE SALĂ
Delegația atlețUor polonezi care vor participa la campionatele 

internaționale ale României, va £1 alcătuită — după cum sîntem a- 
nunțați — din sportivi de reputație internațională. Din echipa în
scrisă de forul de specialitate polonez fac parte, printre alții : Da
nuta Berezowska (1,78 la Înălțime), Danuta Konowska (1,76 m la a- 
ceeașl probă), Grazyna Rabstzyn (13,9 la 100 m garduri), Tadeusz 
Olszewski (5,01 ia prăjină) șl Grzegorz Cybulskl (7,66 la lungime). 
La federația de atletism se așteaptă nominalizarea altor atlețl din 
țările care șl-ay confirmat participarea anterior.

fjarametri de desfâ- 
tramoderni, condiții 

tehnice ideale, littera „A" în această 
activitate se scrie (majoritar) pe ceea 
ce cu toții recunoaștem în așa-nunii- 
tele „locuri de joacă".

Mai mult decît un simplu termen, 
locul de joacă este o necesitate care 
merită deplina considerație a oame
nilor maturi și nu numai din motive 
sentimentale, sintetizate de evocatoa
rele „si eu...", sau „la vremea mea..."

Acolo, la locul de joacă, copilul își 
caută — după orele de clasă, sau 
după cele de studiu de acasă — ceea 
ce oamenii mari numesc „deconectare". 
Și copiii au nevoie de ea. Poate în 
primul rînd ei.

Nu putini părinți se plîng că odras
lele lor se lasă captate de micul ecran, 
care-i reține în casă întreaga după- 
amiază. Citi sînt, însă, cei care știu 
că unul din motivele pentru care co
pilul nu se dezlipește de lingă televi
zor este și acela că, afară, au dispă
rut — pur și simplu — locurile lor de 
joacă ? Ce să-i mai atragă pe copii 
afară ? Pe peluzele de iarbă, joaca 
este prohibită și se amendează. In 
stradă, circulă o groază de mașini. 
Ați avut vreodată curiozitatea să adu
nați — după o simplă lectură a ru
bricii „Aflăm de la Miliția Capitalei", 
publicată tn ziarul „Informația Bucu- 
reștiului" — numărul accidentelor de 
copii surprinși, în joacă, pe stradă de 
către vehicule ?

Acest efect nefericit nu poate fi pus 
doar pe seama zburdălniciei celor mici. 
Bine ar fi dacă „cei mari' (recte ser
viciile de sistematizare ale orașelor) 
n-ar proceda, de pildă, ca edilii ieșeni 
care au construit, cu fervoare, cvartale 
peste cvartale — vezi Păcurari, Tătă- 
rași, Cantemir, Nicolina 
dreptul copiilor la locuri de joacă.

Și asemenea 
multe din orașele

Scriind despre 
minor, sperăm să 
în joacă' de cei 
sează, 
rînduri.

Locul de joacă — iată o 
foarte serioasă care necesită o 
nică rezolvare.

Corespondență specială din Brazilia, de la AUREL NEAGU

Duminică — primul joc al
in turneul de la

RIO DE JANEIRO, 12 (prin 
telex, de Ia trimisul special al 
revistei „FOTBAL"). Numeroși 
amatori de fotbal care urmă
resc desigur cu mult interes 
evoluția „tricolorilor" în tur
neul sud-american, așteaptă, 
fără îndoială, amănunte privind 
jocurile pe care formația noas
tră urmează să le susțină în 
zilele următoare. De aceea am 
să amintesc. în primul rind, 
în corespondența de astăzi, 
programul turneului care înce
pe sîmbătă la Rio de Janeiro. 
In prima zi, Vasco da Gama 
va întîlni formația Indepen
diente. Așadar, sîmbătă jucă
torii români vor fi spectatori;.. 
Ei vor debuta în acest turneu 
duminică, cînd vor evolua în

cunoscutei e-
Următorul joc

compania bine 
chipe Flamengo. 
al tricolorilor este programat 
miercuri, 18 februarie, cind 
vor avea ca adversari pe ju
cătorii de la Independiente. In 
program figurează apoi parti
dele^ Flamengo — Vasco da 
Gamă și Flamengo — Inde
pendiente. Pină la ora cind 
transmit nu este încă stabilit 
dacă partida dintre selecțio
nata noastră și formația Vasco 
da Gama, programată pentru 
22 februarie, va mai avea loc, 
hotărirea depinzînd de ziua în 
care echipa noastră va pleca 
spre țară.

La sosirea in Rio de Janei
ro, fotbaliștii români au fost 
întimpinați la aeroport de pre-

Steaua - Wismut Gera 13-7, la box
După primele trei medurl, ste- 

llștll nu reușiseră, aseară, să cîș- 
tlge nici un meci, in Inttlnirea 
revanșă cu Wismut Gera. Ander- 
co a pierdut la Mallk, datorită 
faptului că s-a aruncat in atac 
fără să gîndeascâ, recepțlontnd 
astfel multe drepte la figură. 
Pregătind prea mult directa de 
dreapta, Florea l-a dat posibili
tate lui Pdgel să plaseze prin sur
prindere lovituri rapide șl 
precise. Stellstul a obosit vizibil 
Incepînd din rundul doi, a atacat 
numai sub nivelul centurii șl, in 
ultima repriză, a fost avertizat 
de arbitrul Dandu. Blodndu-se 
perfect șl punctfnd precis cu di
rect» de stingă, Sattler a fost su
perior lui Paraschiv.

Spre deosebire de primele două 
reprize cînd a acționat timorat și 
confuz, în cea de a treia Mellnte 
l-a surprins pe Wegner cu un- 
dol-uri clare la figură, punîndu-1 
deseori în dificultate. In final, 
boxerul din Gera a avut o scli
pire, nu suficientă însă pentru a 
obține victoria, oare a revenit lui 
Mellnte. Alexandru Popa a fost 
«vedeta serii". în duelul său cu 
Ramln, Popa a fost o tnctntare. 
în rundul 2 el a plasat o directă 
da dreapta, punîndu-1 pe Ramln 
k.o. Tot prin k.o. a cîștlgat par
tida țd campionul european, Au
rel Dumitrescu. Pușcaș * avut un 
adversar slab (Sohueler), care a

fost. nevoit sâ suporte tn flecare 
repriză numărătoarea arbitrului, 
plerzînd în cele din urmă prin 
abandon. Menajlndu-l vizibil pe 
Beer, Sllberman n-a obținut de
cît un egal. Chlvăr, în schimb, a 
trebuit să lupte cu tenacitate pen
tru a-1 depăși pe Volgtlander (de 
4 ori campion al R.D.G.). In ul
tima partidă a galei, „greii” Ze- 
llnca șl Sachse au schimbat lovi
turi surprinzător de rapide pen
tru greutatea lor, Stellstul , l-a 
pus deseori tn dificultate pe Sa
chse, .ca urmare a unor puterni
ce directe la figurâ. Decizia de 
.nul" îl defavorizează. STEAUA
— WISMUT GERA : 13—7.

CUPA flROHABUl"
LA BOX

în sala Dinamo, din 
șoseaua Ștefan cel Mare, 
va avea loc, sîmbătă 21 
februarie, cu începere de 
Ia ora 18,30, o nouă reu
niune pugilistică, în care 
se vor întîlni boxerii de 
la cluburile Dinamo și Ra
pid. întîlnlrea, contînd 
pentru „Cupa Feroviarul", 
va cuprinde cîteva parti
de de mare interes, de
oarece în cadrul clubului 
din Giulești vor evolua 
cîțiva sportivi recent 
transferați : C. Stănef, Gh. 
Bădoi, I. Mageri. Dintre 
meciuri reținem : Șt. Hîr- 
șu (Dinamo)—G. Pometcu 
(Rapid), Antoniu Vasile 
(Dinamo)—Gh. Bădoi (Ra
pid), P. Dobrescu (Dina
mo)—I. Mageri (Rapid).

★
Duminică la ora 10 va 

avea loc la clubul 
Roșie o reuniune 
dotată cu „Cupa 
bruarie". Se vor 
16 meciuri.

Grivlța 
de box 
16 Fe- 
disputa

„tricolorilor44

ședinții cluburilor Vasco da 
Gama și Flamengo, precum și 
de numeroși ziariști. Pentru 
primul meci al turneului, cel 
cu Flamengo, programat la 
ora 17 — ora locală — antre
norul Angelo Niculescu a a- 
nunțat următoarea formație 
probabilă : Ghiță — Lupescu, 
Hălmăgeanu, Dan, Deleanu, 

• Ghergheli, Dinu, Dembrovschi, 
Domide, Neagu, Lucescu (Nun- 
weiller). Sătmăreanu — indis
ponibil în urma unei ușoare 
întinderi — nu va fi introdus 
în formație, ca și Dumitru, pe 
care antrenorul vrea să-1 me
najeze. în schimb, absența lui 
Dumitrache este explicată prin- 
tr-un, sperăm de scurtă du
rată, declin de formă.

Citiți
in pag. a 2-a

PANORAMIC
SPORTIV
INTERN

Romeo CALARAȘANU

Tinărul debutant în formația clubului „Steaua",’ Nicolae Paraschiv (dreapta) a furnizat în 
compania lui. Gerhardt Sattler o partidă dinamici, echilibrată.

Foto; V. BAGEAC
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RAPORTURI NECESARE
n dezvoltarsa sa impetuoasă,.* 
sportul a reușit să se inte
greze, definitiv, în societatea 
modernă, indiferent de profil 
(amatorism, profesionism), de 
conținut (spectacol în sine ori 

competiție dezinteresată, sub raport 
„„Aîotprial), 'de gen (discipline 

duale sau jocuri pe echipe), loc de 
desfășurare (săli și uriașe stadioane, 
pîrtii în munți), practicat, atît de băr
bați, cît și de feme*

Raporturile sale cu alte domenii de 
viață s-au înmulțit rapid și nu 
sigprind, , astăzi, conexiunile sale cu 
rnai toate științele (pînă și cu cele so- 
crale!)', du1 economici și politica, pînă 
șî cu Cosmosul I

Cu toată acceptarea unanimă de 
care se bucură, sporțpl — la noi, pen
tru că acesta ne interesează în cel mai 
înalt grad — nu și-a stabilit, încă, ra
porturi trainice în toate sensurile către 
care îl atrag popularitatea și utilitatea 
sa, deopotrivă. »

Știm că există, încă, îngrijorător de 
multi părinți care consideră că aporii;! 
unei ore de studiu, în plus, este de 
preferat pierderii pe care o vor avea 
de suportat copiii lor, în planul capa
cității lor fizice, de pe urma unei ore 
de sport, în minus. Discuția aceasta 

's-a făcut, cred, pe toate fețele, nu o 
singură dată și va fi necesar să se 
repete o lungă bucată de vreme, pînă 
cînd și ultimele redute, ale unui con
servatorism desuet, vor ceda

Mai gravă mi se pare, în momentul 
actual, lipsa totală de raporturi sau 
extrem de fragilul raport ce exis'o 
între disciplinele fizice și elementul fe
minin, în ansamblul său. Țara noastră 
arp cîteva reprezentante glorioase, în 
palmaresul mondial al sportului : lo- 

; laridțt. Balaș, Lia Manoliu, Viorica Vis- 
copoleanu, Ella Constantinescu, Maria

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I
indiyi-

Vicol fiind cîteva dintre dintre acestea, 
dar prezența femeilor, pe stadioane, 
este departe de a se numi mulțumi
toare.

Desigur, principala explicație a stării 
de fapte incriminate rezidă în menta
litatea încă retrogradă care separă 
cultura trupească de feminitate. Acesta 
este un element care operează indivi
dual, dar care se generalizează prin 
adoptare, devenind concepție.

Este tocmai stadiul de evoluție ce 
poate fi surprins acum la noi. Cauzele 

stau, după părerea mea, 
de 
de

care îl explică 
.într-o flagrant 
a problemelor 
feminin.

Atîta vreme 
fi diferențiată, 
sanți preciși : 
reuși schimbarea absolut necesară a 
mentalității unor mame și fete, despre 
sport. Pentru elaborarea unei propa
gande științifice intense, în sensul do
rit, se impune cunoașterea exactă a 
adevăratei problematici ridicate pe 
calea unde ar trebui să se întîlnească 
femeia cu sportul.

Raporturile reale par a nu fi, din 
păcate, cunoscute la noi, cu toate că 
nu văd ce anume le mașchează atît 
de deplin. Se vorbește despre o oat£- 
care jenă, despre unele insuficiențe 
ținînd de calitățile fizice specifice, dar 
nu am'auzit (încă dezbătîndu-se rapor
tul dintre sportul ‘ feminin și coeficien
tul natalității, ori pe cel care există 
(slab sau poate chiar negativ azi) în
tre același element feminin și produc
tivitatea muncii lui, sau unui și mai 
simplu, rezultind din calcularea pro
centului feminin în populația totală a 
țării (care este — după cite știu — 
nefavorabil elementului masculin) și in
terpretarea acestui raport după crite-

insuficientd tratare 
fond ale sportului

propcganda nu va

T bună știinfă Irecern cu 
peste filele agendei com-

.. petițlonale rezervate ho
cheiului, șchiului și fotbalului. 
Aceasta. pentru că rubricile 
respective au epuizat infor- 
ițiațiile și anticipările. Consem
năm, insă, bogata activitate 
din- aceste sporturi pentru că 
— in general — avem impre
sia că s-a pornit cu toate mo
toarele, „dezghețul” fiind ge
neral. De aceea, desigur, pa
noramicul jăcestui sfîrșit _ de 
săptămînă nu se poate plînge 
de subiecte. A fost chiar ne
voie <je... selecție !

PANORAMIC 
SPORTIV

că rubricile

stă că și natația conti
nuă să semneze cu re
gularitate in panorami

cul nostru. De data aceasta, 
reține atenția 
publican de Ia Reșița

concursul re- 
_______ ~ 'ți — un 
excelent prilej de verificare a 
înotătorilor fruntași la sfîrșitul 
primei perioade de pregătire. 
Poate că Marian Slavic, Cris
tina Balaban, Zeno Giurasa 
sau Zeno Oprițescu ne vor o- 
feri și surpriza unor recorduri. 
Cu discreție, dar cu din 

ce în ce mai multă 
„priză" la publicul spec

tator, jucătorii ae popice își

,r

INTERN
s

DEZGHEȚ PE TOATĂ

'I upă fructuoasele starturi f J ale juniorilor, atletismul 
e gata pregătit să în

ceapă, mîine în sala „23 Au
gust", spectacolul de gală : 
campionatele naționale ale se- 
nionilor.Ge,trebuie să aștep
tăm de la această extrem de 
importantă competiție ? Ne-a 
răspuns, ’ieri, V. Firea, secre
tarul general al federației de 
specialitate : „întreceri foarte 
echilibrate, dar și performan
țe de valoare. Spun aceasta 
avînd în vedere că, spre de
osebire de anii trecuți, atleții 
din multe orașe (Botoșani, 
Brăila, Timișoara, Cluj etc) au 
avut la dispoziție condiții su
perioare de pregătire — în spe
cial noile săli de antrenament”. 

Optimismul interlocutorului 
nostru pare justificat. Sîntem 
gata să operăm (o vom face cu 
multă plăcere) oricîte modifi
cări pe tabelul recordurilor.

i.

cursa 
titlurile

continuă 
pentru 
naționale și pen
tru performanțe 
care să-i recoman
de selecționerilor. 
Etapa de sîmbătă 
și duminică atra
ge, de aceea, pri
virile 
spre 
care dau jucători 
echipelor 
zentative : 
ra Cîmpina, 
trolul Ploiești, O- 
limpia Reșița (bă
ieți), Voința Bucu
rești, Voința Tg.

Mureș, Rapid, Laromet (fețe),. 
Pentru că în mai 
mate, la Bolzano, 
lumii.

upă cîteva 
controversat 
de specialiști

mai ales 
formațiile

repre- 
Flacă- 

Pe-

LINIA...

sint progra- 
campionatele

„dușuri" — 
comentate

hand- 
baliștii care se pregătesc .pen
tru mondiale întîlnesc astăzi 
(la București) și duminică (la 
Sibiu) echipa de tineret a Po
loniei. Nu prin rezultat — 
sau nu numai astfel — aștep
tăm ca „7“-le de bază (împre
ună cu ceilalți selecționați) 
să risipească îndoielile și în
grijorarea din ultima vreme. 
Să urmărim, deci, JOCUL e- 
chipei noastre.

Sîmbătă (la Casa de cul
tură a Sectorului 5) și 
duminică (la Clubul Gri
vița Roșie) r- gale de box 

eontînd ca preliminarii petitru • 
campionatul național al juni
orilor. Cîndva la aceste gale 
nu se găsea nici un loc liber 
în „tribune". Poate că și a- 
cum...'

riul dezvoltării atît de inegale dintre 
sportul feminin și cel bărbătesc.

Desigur că, atîta vreme cît nu se 
vor conecta toate legăturile esențiale 
ale educației fizice cu cele reale ale 
elementului feminin, la diverse vîrste, 
atîta vreme cît se vor ocoli fenome
nele fiziologice specifice cărora el 
trebuie să le facă față, cită vreme 
nu va fi luat în serios c," .'.
substanță pe care sportul îl poate 
aduce în rezolvarea unor chestiuni din 
domeniul sexologiei, pe lingă aspectul 
mai general, al sănătății, și cel deja 
amintit, al natalității, ‘ '
importante, prezența 
meii române nu va 
convingătoare și — 
utilă.

Nu sint suficiente 
deri ale regulamentelor care

aportul de

ații, și cei deia 
toate extrem de 

pe stadion a fe- 
deveni o realitate 
mai cu seamă —

obișnuitele preve-
> conțin 

probe mai ușoare, apărate mai puțin 
grele în competițiile rezervate fetelor, 
sau lozinci și dispozițiuni, fie chiar și 
oficiole, pentru a se înregistra progrese 
în sportul nostru feminin.

Se cere o preocupare atentă, specia
lizată, permanent îmbunălățită a foru
rilor responsabile (în sport și în sănă- 

rare, plenară, 
dezvoltării și 

în toate etapele, de la 
im- 

, cu 
atenția cuvenită față de cele mai gin
gașe dintre ele (pubertatea și adoles
cența), ca și față de cea mai tulbură
toare (maternitatea), astfel ca climatul 
creat să fie unul de cunoaștere și sin
ceritate, nu de incultură și ipocrizie.

Un prim, dar foarte timid pas, cred 
că s-a făcut- în această direcție, cu 
prilejul concluziilor la recenta plenară 
a C.N.E.F.S. Cineva trebuie să-l con
tinue, să impună a fi ufmat și de alți 
pași mai hotărîți în direcția dorită, 
deoarece dezvollarea sportului nostru 
feminin ni se pare a fi imperios nece
sară și nu numai din rațiuni sportive.

tatea publică), o considerare, 
d elementelor specifice c.__ 
vieții femeii, î 
copilărie, pînă la mpturitate, cu 
plic.afiile ce decurg din fiecare,

Emanuel VALERIU

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI

CROSE Șl
După exact o jumătate de 

secol de la ediția inaugurală, 
campionatele lumii la hochei 
pe gheață, e drept doar cele 
rezervate echipelor din grupele 
B și C, și care, de fapt, au 
împrumutat titulatura, sint 
programate pe patinoarele noas
tre și Încep astăzi pe malul Du
nării, la Galați.

Evenimentul își are, desigur, 
importanța lui chiar dacă „eli
ta" nu va fi prezentă, chiar 
dacă tricolorii români — după 
anticipările specialiștilor noș
tri — nu au prea multe șanse 
la laurii victoriei și ai califică
rii în plutonul fruntaș.

Să-i salutăm, deci, pe toți 
oaspeții, prezenți sau anunțați 
pentru zilele următoare, să le 
înlesnim cunoștința cu tradițio
nala ospitalitate românească. Și 
să așteptăm 
lor jocuri 
Diriguitorii 
rii și chiar

• mai multe de făcut, in aceste 
zile, cind sportul croselor și 
patinelor domină panoramicul 
competițional.

rezultatele prime- 
ale ..mondialelor'', 
sportivi, antreno- 
sportivii au, insă.

PATINE...
Ar trebui, credem, ca cei 

interesați să caute, în primul 
rînd, să învețe cit mai mult. 
Chiar dacă — deocamdată — 
este vorba de grupa C ! Ar fi, 
de asemenea, extrem de util 
un contact cît mai strîns. un 
larg schimb de experiență cu 
toți specialiștii străini, oaspeți 
ai patinoarelor din Galați și 
București.

Se știe prea bine că hocheiul 
nostru, din motive care pină 
de curînd vizau, înainte de 
toate, baza materială a aces
tui sport, nu a progresat pe 
măsura talentelor și ambițiilor, 
dar și că — la adăpostul unor 
insuficiențe — o! nu a epuizat 
toate posibilitățile existente. De 
aceea, firesc, echipa noastră nu 
figurează (cit am dori să ne 
înșelăm !) pe lista favoriților 
hcestei competiții mondiale a 
„secunzilor”.

Disputarea celor două grupe 
ale ediției 1970 a campionate
lor lumii poate aduce, insă, un 
puternic reviriment in hocheiul 
pe gheată românesc. Nu ne 
gîndim, in condițiile amintite,

la un rezultat surpriză — deși 
el nu poate fi exclus — ci, mai 
cu seamă, la ecoul pe care acest 
admirabil spectacol sportiv îl 
poate avea in lumea hocheiului 
nostru și în afara el. O știre, 
de dată recentă, anunță, la 
Galati, înființarea unui cen
tru de juniori. Este prima vic
torie — pentru hocheiul nos
tru — la aceste campionate. Ar 
fi, însă, prea puțin 
rile s-ar stinge pe 
nării.

Experiențe mai 
mai noi au dovedit 
rarea — în țară și chiar pes
te hotare — a unor manifestări 
de amploare a stimulat, In 
mare măsură, capacitatea orga
nismelor sportive, entuziasmul 
cadrelor tehnice, spiritul de 
inițiativă al unor prieteni ai 
stadionului.

Iată de ce, așteptînd evolu
ția echipei noastre și dorindu-i 
o comportare cît mai bună, ne 
gîndim nu numai la clasamen
tul final al grupei ci, totodată, 
la ce va urma după ce se vor 
stinge luminile pe patinoare
le din Galați și București.

dacă ecou- 
malul Du-

vechi sau 
că desfășu-

Dan GÂRLEȘTEANUÎNCEP JOCURILE GRUPEI C
(Urmare din pag. 1)

ce le vom urmări pînă la 22 
februarie.

LA „C“, DOAR DOUA
NECUNOSCUTE

Spre deosebire de celelalte 
țiouă grupe ale campionatu
lui lumii, aceasta de la Ga
lați nu pune în fața echipe
lor participante decît pro
blema rezolvării a două ne-

PESTE BLOCAJ
Detractorilor mei

Redacția ziarului 
multe scrisori privind voleiul. 
Cine scrie despre volei, se in
teresează de acest sport, așa 
incit afluența de epistole nu 
poate decît să mă bucure, li
nele se adresează semnatarului 
acestor rinduri. Majoritatea ii 
sint favorabile, ceea ce e plă
cut ; dar a avea partizani în 
afirmarea jmor adevăruri ne
plăcute dă o plăcere lipsită 

Altele — e 
drept, puține — nu se limitea
ză la a se declara in dez
acord, ci parcurg gama de 
Ia insinuări, la neadevărul fla
grant pină la injurie : intr-un 
fel, tot tacîmul. Aceste 
venții mă incintă, Și, 
cei care au naivitatea 
mire, iată cheia acestui 
dox : epistolele injurioase ates
tă simptomul eficienței. Fe cind 
jucam, turnam peste zgirietu- 
rile accidentale apă oxigenlă, 
care, intrind intr-un fel de 
efervescență, curăța pină la 
urmă locul contuziei. Consider 
deci aceste 
gante, doar un echivalent al 
efervescenței care 
să dau asigurări — nu mă in
teresează exclusiv. Am căutat 
— și nu voi renunța, nici mă
car cu intervenții — ca mate
rialele publicate, asemenea 
apei oxigenate, să curețe in 
final plagia.

Nu doresc să angajez zia
rul într-o polemică — lucru 
pe care calitatea de colabora
tor extern îl face, de altfel, 
imposibil — după cum nu voi 
răspunde, de dragul polemicii, 
nici unuia dintre incriminatori, 
fie el din Sighet sau Iași, ori- 
cît ar mirii. Voi acorda, to
tuși, atenție la două interven-

de entuziasm.

primește

inter- 
pcnlru 
să se 
para-

constatări neele-

doresc

„SĂBIUȚĂ OE ARGIHT"
Înaintea startului final

...Siîntufa de argint-, competiție 
sportivă de masă, inițiată de 
Secția sport a CC. al U.T.C. șt 
rezervată elevilor, se află îna
intea startului final. Acesta se 
va consuma la sfîrșitul săp- 
tămlnlt — sîmbătă și dumi
nică — la poiana Brașov. S-a 
menținut vechiul traseu: drumul 
'de acces din Poiana Brașov că
tre orașul de la poalele 
pornind de la cabana Vlnăton 
șl pină la Pietrele lui Solomon.

Nu-i lipsit de importanți să 
prezentăm cititorilor cîteva amă
nunte legate de organizarea a- 
cestui ultim act. Traseul finalei a 
format. în aceste zile obiectul 
unul control deosebit de a^nt 
din partea organizatorilor. S-au 
luat măsuri speciale de protecție 
tn punctele cu înclinație mare, 
tfin zona curbelor (a uttțmet 
curbe mai ales, cea mal dificilă) 
s-au cercetat grosimea stratului 
de zăpadă și porțiunile suscepti
bile să se transforme In gheața 
tn același timp au fost montate 
Stațiile de radio care vor păstra 
o legătură permanentă cu prin
cipatele puncte de control.

Cei 84 de concurenți, care vor 
fi . cazaf* la vilele ,,Aluniș“ Șl 
..Orizontul", vor avea prilejul sd 
facă o recunoaștere a traseului, 
in cursul zilei de sîmbătă, Ince- 
pTnd de la ora 8,30. El vor putea

N-a trecut bine iarna 'și 
rugbyștii, fideli unei fru
moase (și foarte utile) 
tradiții se reîntîlnesc în două 

competiții („Cupa de iarnă” și 
„Cupa tinereții") cu caracter 
de pregătire, dar care — de 
„vină” este pasiunea jucători
lor — întotdeauna rivalizează 
cu derbyurile oficiale. Așadar, 
de sîmbătă și duminică, re- 
întîlnire cu rugbyștii de la 
Grivița Roșie, Steaua, Dinamo, 
Vulcan, Gloria, Olimpia, Aero
nautica.

Cum spuneam, dezgheț pe 
toată linia...

Silviu FLORESCU

SELECȚIONATA
DIVIZIONARĂ A

J. S. K. SLAVIA SOFIA,

ții cu un caracter mai special... 
Una făcută prin viu grai, (me
toda convingerii, de Ia om la 
om, de către doi profesori de 
educație fizică, legați, intr-un 
fel sau altul, de volei, iar a 
doua, document scris și re- 
transcris in caietul de procese- 
verbale expediat de o comisie 
dintr-un oraș de munte.

Prima exprimă rezerve la 
adresa autorului, și nu a arti
colelor. și ca să folosesc o 
expresie din fotbal, tovarășii 
atacă la om. nu la balon. Mă 
Întreb care Ii se pare a fi a- 
vantajul ? Mă cunosc oamenii 
aceștia mai bine chiar decit imi 
cunosc materialele ? Neverosi
mil sau. măcar, greu de cre
zut.

Pe urmă, in coloanele aces
tui ziar o serie de alți spe
cialiști (minus cei în cauză și 
activiștii federației) au 
mat opinii asemănătoare 
ale subsemnatului. Nu si 
deci, un original agățat de 
idee fixă și neimpărtășită. 
mult, coloanele ziarului 
rămas deschise și pentru 
care ar fi putut avea alte 
nii. Nu s-a primit nimic.

Au mai argumentat cei doi — 
oameni față de care, e drept, 
am niște sentimente ameste
cate, ținind seama de aportul 
pe care l-au adus în mișcarea 
voleibalistică din ultimii ani — 
că nu mai sint legat de volei. 
Ce e drept, e drept : salariu 
nu primesc, la haremuri 
arbitraj nu aspir, delegări 
străinătate nu solicit, alte 
terese legate de federație nu 
am. Dar nici nu mi se pare 
atît de dezavantajos a nu avea 
alte legături decît pe aceea 
sentimentală a unuia care a 
servit acest sport în anii lui 
de glorie. Legătură din care 
rezultă totuși și un interes, 
(în sfîrșit !) presant pînă Ia ob
sesie : acela ca jucătorii 
acum, și din generațiile ur
mătoare, să fie mai buni do
rit au fost cei din perioada 
activității mele. De ce să mint,

at'ir- 
cu 

sint, 
.. j o 

Mai 
au 

i cei 
opi-

de 
in 

in-

de

LA VOLEI
In cadrul programului de pre

gătire pentru viitoarele cam
pionate mondiale, Selecționata 
divizionară A de volei (masculin) 
va tntllni, vineri șl sîmbătă In 
sala sporturilor din Suceava, po 
lidera campionatului bulgar. J.S.K 
Slavia Sofia.

FINALA PATINATORILOR
ÎNCEPĂTORI

ACTIVITATEA SCHIULUI
SPRE VlRFUL PIRAMIDEI
De azi, numeroase concursuri

în zilele de 13, 14 și 15 
februarie, la patinoarul Flo- 
reasca. vor avea loc finalele 
concursului republican de pa-, 
tinaj artistic, rezervat înce
pătorilor. își dispută întîie- 
tatea concurenții din Cluj, 
Brașov, Miercurea Ciuc și 
București.

efectua 2—3 cobortri de antrena
ment. Apoi vor reveni pe tra
seu, la 14.30,ora de start a primei 
manșe. Primii concurenți vor D 
fetele, cu plecări din 30 fn 30 de 
seăiinde. Vor urma după un <n- 
terval de 10 minute, băieții, 
placări la aceleași intervale

Duminică dimineața, ae la 
9,,„-ss..,va .,da. startul, in manșa a 
lisa, In aceeași ordine ca și in 
ztKti' 'precedentă. Finala propriu-

in- 
cu
rlf

ora

se va încheia in jurul orei 
îl! O oră mai tlrztu va avea 
loc festivitatea de premiere. Orga
nizatorii vor decerna medalii și 
diplome primilor clasați, precum 
șt alte premit-surprizi, De pre
cizat că toți finaliștU vor primi 
fanioane. De asemenea, federa
ția romină de schi și bob ne-a 
autorizat să anunțăm că primii 
10 clasați (băieți și fete) vor fi 
invitați la campionatele națio
nale de săniuțe rezervate juniori
lor, programate o săptămlnă mai 
tlrztu, la Sinaia. .Aceeași federa
ție va oferi și plachete primilor 
trei clasați. Un argument in plus 
pentru o dispută aprigă.

Și o comunicare de ultim mo
ment: ședința tehnică eu dele
gații tuturor județelor și munici
piilor participante va avea toc 
vineri ÎS februarie, ineeptnd de 
la- ora 19. la sediul Comitetului 
județean U.T.C. Brașov, din str. 
Republicii.

Hotărît lucru, schiul a in
trat în perioada cea mai in
tensă de activitate, atît pe 
plan intern, cît și interna
țional.

în .țară, pîrtiile acoperite 
cu ninsoarea proaspăt căzu
tă vor găzdui importante în
treceri cu caracter republi
can. Astăzi, de pildă, alpi
nii seniori își dispută la 
Poiana Brașov cursa de sla
lom special din cadrul tra
diționalului concurs „Cupa 
Postăvarul", urmînd ca mîi- 
ne să parcurgă non-stopul, 
Iar duminică coborîrea din 
cadrul aceleiași competiții. 
Concomitent, dar în organi
zare diferită, au loc campio
natele județene de juniori, 
care, ținînd seama de valoa
rea tinerilor schiori brașo
veni, echivalează cu o semi
finală a campionatelor na
ționale.

Tot în aceste zile, dar la 
Săcele, clubul sportiv Stea
gul roșu Brașov organizează 
o întrecere la care sint in
vitați cei mai talentați copii 
din județul Brașov.

Un alt important eveni
ment se va petrece la Pre
deal, unde biatloniștii ju
niori își vor disputa, sîmbătă 
și duminică, titlurile de cam
pioni naționali la probele 

ștafetă, 
juniori,

cu caracter republican
vor concura la Poiana Bra
șov în cadrul „Cupei Trac
torul", competiție cu o ve
che tradiție, iar săritorii, 
aflați Ia Borșa, vor încercă 
din nou să atingă oficial 
granița celor 90 de metri, 
de astă-dată 
fiindu-le oferit 
Borșa".

stimulențul 
de „Cupa

BULETINUL ZĂPEZII

meteorologic, . ne-a 
vești bune pentru a- 
de schi: în ultimele 
nins și, ca urmare, 
de zăpadă avea joi

pioni naționali la 
individuale și 
Fondiștii, leniori șl

la

Serviciul Prevederi de scur
tă durată, din cadrul Insti
tutului 
dat ieri 
materii 
zile a 
stratul
dimineață următoarea grosi
me : Predeal 27 cm. Sinaia 
— Cota 1500 47 cm, Vf. O- 
mul 90 cm, Paring 41 cm, 
Păltiniș 20 cm, Fundata 17 
cm, Semenic 98 cm, Cuntu 
57 cm, Vf. Țarcu 56 cm, 
Rarău 113 cm, Ceahlău 42 
cm, Băișoara 54 cm, Iezer 60 
cm. Zăpada este umedă.

ba sfîrșitul săptămînii, pre
cipitațiile se vor micșora si 
vor căpăta un caracter lo
cal t temperaturile maxime 
vor urca puțin peste 0 grade 
iar cele minime vor fi cu
prinse între —10 și —12 gra
de | vin tul va sufla potrivit

așa ceva mă interesează foar
te tare.

Citeva cuvinte pentru epi
stola activiștilor voluntari. Sînt 
(le acord că articolele pe care 
le-am scris și semnat nu au 
oferit totdeauna soluții. Est» 
o obiecție pe care au făcut-o 
și alții. Totuși nu încetez să 
mă inlreb : oare salariatii fe
derației nu sint plătiți tocmai 
ca să găsească soluții ? Oare 
a prezenta — pentru loată lu
mea — realități ncplăcuic, cx- 
plicind eventual. și cum s-a 
ajuns la ele, este un lucru 
chiar atit de nconorabil și de 
inutil ?

Cind am văzut că s-a ajuns 
pină Ia intervenția celor doi 
profesori din federație, care 
au sugerat ca suita de comen
tarii „Peste blocaj” să lie 
încredințată altcuiva, am ară
tat redacției că nu aș avea 
nici o obiecție, deși, între noi 
fie vorba, rău mi-ar fi părut. 
Mi s-a răspuns că 
fi xposibilă dacă ar 
titudinea că prin 
respectivă se va 
dresarea voleiului

De atunci stau și 
tea se găsește niintuitorul. Poa
te unul din cei doi tovarăși. 
Poate amindoi. Poate altcine
va...

Deocamdală, rămîn._
Marcel

P. S. Am rugat 
de redacție ea, în 
țional, rubrica de 
intitulată „Sub blocaj' 
mai cinstit era să i se zică 
„sub centură"). In fine...

cunoscute : locurile 1 și 2 ale 
clasamentului final, cele care 
asigură calificarea pentru 
grupa B, din 1971 ; în timp 
ce la A și la B se mai pune 
și problema retrogradării.

Cercetînd rezultatele înre
gistrate în actualul sezon 
competițional de către echi
pele angrenate în întrecere 
și ținînd . ama, bineînțeles, 
de dezvoltarea hocheiului, de 
tradițiile sale la fiecare sca
ră, am putut desprinde trei 
reprezentative care pornesc 
ca principale favorite. Este 
vorba de formațiile Austriei, 
Italiei și Ungariei (am fă
cut o enumerare alfabetică), 
care se prezintă cu cele mai 
mari șanse în disputa pen
tru locurile aflate în 
ție. Fiecare dintre ele 
luat de mai multe 
grupa B și are deci 
riența necesară pentru par
tide dificile, este compusă 
din jucători valoroși și, după 
cît se pare, se prezintă mai 
bine pregătită decît celelal
te 4 echipe care iau startul 
pe patrulaterul de gheață de 
la Galați. în acest sezon, de 
pildă, Italia a susținut trei 
meciuri 
date cu 
7—2 cu 
Fr^ița),

discu- 
a evo- 
ori în 
expe-

internaționale sol- 
3 victorii (7—3 și
Bulgaria, 2—0 cu

Austria a jucat 5 
partide (3—5 și 2—7 cu El
veția, 5—3 cu Zvolen și Sla
via Bratislava, 7—1 cu ju-

niorii lui Slovan Bratislava),' 
iar Ungaria ă învins Iugo
slavia și de două ori Dane
marca, la scoruri conclu
dente. Aceste trei echipe se 
vor întîlni direct astfel : luni 
Austria — Ungaria, miercuri 
Ungaria — Italia și dumini
că 22 februarie Italia— 
tria.

„Fiind vorba de un 
pionat mondial — ne-a 
dl. Ernesto Croti, fostul in
ternațional italian, astăzi 
conducător al reprezentativei 
azzurre, fiecare echipă își va 
juca șansei® cu toată dirze- 
nia, așa că pentru favoriți 
nu vor exista meciuri ușoare 
și meciuri grele. De aceea, 
toate partidele trebuie abor
date cu aceeași 
pentru a se evita 
surprize. Altfel 
vine foarte marc 
cc ne privește, noi nu dorim 
să riscăm nimic".

Să vedem însă ce surpri
ze ne vor fi oferite în aceste 
zile de ghidușul puc...

P. S. După cîteva zile fru
moase de primăvară, 
ptrid 
nit... 
bate 
este 
află 
care 
cerului au început să se cear
nă fulgi de zăpadă.

Aus-

cam-
spus

scriozitatr^^u 

riscul de^Hr 
și, în ceea

înce- 
de joi, la Galați a ve- 
toamna. Plouă mărunt, 
vîntul și, bineînțeles, 

frig. Calitatea gheții se 
în pericol. La 
telefonez, din

ora la 
înaltulABATERI SI SASKTWNl

operația ar 
exista cer- 
schimbarea 

asigura re- 
nostru. 
aștept, poa-

RUSESCU 
secretariatul 
mod exccp- 
azi să fie 

I" (deși

SANCȚIUNI DICTATE

DE F. R. BASCHET
în ultima ședință a birou

lui F.R. Baschet au fost ra- 
. tificate două sancțiuni pro
puse de comisia de discipli
nă :

— T. Tarău (Steaua) — 
suspendat o etapă pentru a- 
titudine ireverențioasă fată 
de arbitri la meciul Univer
sitatea Cluj—-Steaua ;

— R. Martinescu — aver
tisment pentru proteste re
petate la deciziile arbitrilor 
în meciul Politehnica Galați 
—Rapid.

Regulamentul jo
cului de hochei, 
prevede peste o 
sută de situații care 
constituie abateri și 
pe care arbitrii pot 
să le sancționeze. 
Acestea se calculea
ză in timp efectiv 
de joc. pot ti apli
cate șl cind meciul 
este oprit, și unele 
cazuri qhiar după 
terminarea jocului, 
însă înainte ca ho- 
cheișt.ii să fi pără
sit gheața.

Potrivit 
mentului. pedepsele 
se împart în 7 ca
tegorii, după gravi
tatea abaterilor să- 
vi rși te.

1. Pedeapsa mino
ră constă în elimi
narea de pe gheață 
a unui jucător pe 
timp de 2 
fără 
înlocuirea.
cele aproape 50 de 
abateri sancționate 
cu această pedeapsă 
sint și următoarele: 
lovirea, bararea, îm- 
pungerea sau pie
dica cu crosa. lo
virea cu cotul, tine
rea adversarului eu 
mina sau cu crosa. 
blocarea pucului la 
mantinelă fără ad
versar. continual ea 
jocului eu o crosâ 
ruptă (eu excepția 
portarului).

2. Pedeapsa mino
ră de 
seamnă 
de pe 
lăf 
pe timp de 2 mi
nute. In cazuri ca: 
schimbul defectuos 
de jucători care 

are ca urmare par
ticiparea la partidă 
a mai mult de 5 
hocheiști (exclusiv 
portarul): folosirea

’ unui limbaj necu
viincios de către an
trenor sau arunca-

regula-

minute
a fi permisă

Printre

bancă în- 
eliminarea 
gheață — 

înlocuire —

pe gheață derea _ 
către acesta a unul 
obiect în timpul u- 
nel opriri ne

3. Pedeapsa 
Joră constă în eli
minarea de 
gheață pentru 5 mi
nute a unui jucător, 
fără a fl permisă

joc. 
ma

pe

REPERE
PENTRU

SPECTATORI
Înlocuirea, pentru a- 
tac Incorect cu cor
pul, durități exce
sive, loviri cu cro-j ----- ... __ fe.

nc- 
ad-

sa, care au ca 
zultat rănirea 
intenționată a 
versarului.

4. Pedeapsa de rea
:i constă în 

eliminarea din joc 
pentru 10 minute a 
unui jucător, — cu 
drept de înlocuire 
imediată.

Sancțiunea se a- 
plică pentru pro
teste, folosirea unul 
limbaj necuviincios 
sau gesturi insultă
toare față de arbi
tri, oficiali sau 
spectatori.

In cazul în care 
abaterile prevăzute 
de aceste 4 categorii 
de pedepse sînt să- 
vîrșite de portar, e- 
xecutarea lor se va 
efectua de alt ju
cător desemna» de 
căpitanul echipei în 
greșeală.

5. Pedeapsa 
meci pentru 
conduită constă 
eliminarea pentru 
tot restul jocului a 
celui vinovat, cu în
locuirea imediată.

rea

de 
eli- 
tot 
ce-

cazuri ex- 
prevăzutfe 

regulament, 
sint că- 
Intenționată 
în teritoriul

Pedeapsa se aplică 
pentru insultarea o- 
flcialilor de către 
jucătorul aflat pe 
banca de pedepse, 
insulte repetate la 
adresa arbitrilor sau 
alte manifestări de 
r«a conduită.

6. Pedeapsa 
meci constă în 
minarea pentru 
restul jocului, a
lui vinovat, cu drept 
de înlocuire după 
10 minute, timp in 
care echipa sa joa
că în inferioritate 
numerică.

Sancțiunea se a- 
plică pentru abateri 
foarte grave con- 
stînd în rănirea cu 
Intenție a unui ad
versar, oficial, an
trenor sau specta
tor.

7. Șutul de pena
litate se aplică în 
anumite 
preș 
de 
cum 
derea 
pe puc
din fața porții a u- 
nui jucător în apă
rare, aruncarea cro
șet în zona de a- 
părare spre puc sau 
faultarea din spa’e 
a unui jucător, in 
atac aflat în față 
numai cu portari), 
fiind astfel împiMi- 
cat să tragă la 
poartă.

In cazul în care 
nu are o șansă re
zonabilă de a în
scrie, șansă care să 
fi fost pierdută in 
urma faultului co
mis, nu se va acor
da șut de penalitate, 
ci se va aplica o 
altă .sancțiune îm
potriva jucătorului 
vinovat.

Nicolae
TURCEANU

arbitru internațional

SPORTUL STUDENȚESC SE MENȚINE
(Urmare din pag. 1)

puțin costisitoare, cum ar fi 
întrecerile atletice — crosul 
îndeosebi ; ei se ambalează în 
acțiuni de anvergură, verita
bile divizii, mai ales 15 
jocuri sportive, care presupun 
Si terenuri, si echipament 

mai pretențios, uneori și 
cheltuieli de deplasare.

O tot mai slabă perpetuare 
a tradiției se manifestă și 
în cazul unor competiții pe 
specialități de studii — Geo- 
grafiada, Istoriada, Geologia- 
da etc., care, doar cu eîțiva 
ani în urmă, se bucurau și 
la Cluj, și la Timișoara, si 
la București și, desigur, și în 
alte orașe, de o largă pre
țuire. Acum, doar „Cupa a- 
riilor 1“ (primii organizatori 
studenții de la I.M.F. Bucu
rești) reușește cît de cît să 
retină atenția, competiția îm- 
brăcînd. ce-i drept, un ca
racter mai amplu, de masă. 
Ea constituie — totodată — 
si o modalitate de a realiza 
o primă depistare a unor e- 
lemente talentate pentru ac
tivitatea de vîrf din cadrul 
cluburilor universitare. în 
general, trebuie spus că în 
putinele activități sportive de 
masă elementul feminin este 
ca si inexistent.

Cît privește sportul de per
formanță. nici acesta nu se

situează la nivelul cerințelor, 
acolo unde ar trebui să se 
afle dacă ținem seama de ca
litățile biologice ale tinere
tului nostru. Este adevărat 
că unele rezultate .obținute 
de către echipele universita
re (fotbal — Univ. Craiova 
si „U“ Cluj, handbal — Univ. 
Timișoara (f) și „U“ Cluj 
(b), baschet — „U“ Cluj (b), 
volei — „Pol.“ Galati (b), 
rugby — „Pol." Iași ș.a.) se 
găsesc în prim planul princi
palelor competiții interne — 
campionatele naționale. însă, 
ceea ce interesează în princi
pal este dacă prezența stu
denților sportivi de Ia noi în 
loturile naționale și îndeosebi 
în cele olimpice reprezintă 
un coeficient satisfăcător. Or, 
realitățile sint cu totul al
tele. Aceasta spre deosebire dc 
multe alte țări, unde studen

ții dețin o majoritate aproape 
absolută în loturile naționale.

Fără discuție că existenta 
cluburilor sportive universi
tare reprezintă o măsură sa
lutară. bine gîndită. Din pă
cate. conducerile tehnice ale 
unor asemenea cluburi, ma- 
nifestînd o optică greșită, nu 
înțeleg să-și concentreze toa
te eforturile către întărirea a 
trei sau patru secții, a acelor 
secții care au rezultate re
marcabile. Ele accepte cu 

vrea multă ușurință existen-

să

»

acest 
de acti- 

unele so- 
fie valo- 
experien- 
noi, una 

fi cea a

ta altora, fără perspectivă, 
un fel de secții-balast. De 
aici nu pot rezulta decît o 
risipire de forte și cheltuieli 
fără acoperire.

Iată, în linii mari, cîteva 
aspecte din actualitatea spor
tului universitar, unele dintre 
ele abordate cu prilejul lu
crărilor plenarei C.N.E.F.S. 
S-a recunoscut cu această o- 
cazie necesitatea de a se rea
liza o cotitură și în 
important domeniu 
vi ta te. S-au dat șî 
Iutii. De pildă, să 
rificate și extinse 
tele pozitive. După 
dintre acestea ar
Institutului pedagogic din O- 
radea, care și-a amenajat cu 
forte proprii un complex 
sportiv și unde activitatea 
sportivă de masă și de per
formantă depășește toate aș
teptările. Apoi : în cluburi 
să existe o muncă organiza
torică mai bine orientată, 
mal concretă, mai legată de 
practică, tot mai perfecționa
tă. în sfera activităților spor
tive de masă vor trebui in
cluse, în primul rînd, com
petițiile ușor accesibile, ce
le atletice (și dintre acestea 
crosul) si turismul, pe cărări 
de munte — după exemplul 
pionierilor — care oferă po
sibilitatea de a face mișcare

■ în aer liber și de a se valo-

rifica niște surse de sănăta
te. Elementul feminin nu va 
putea lipsi de la astfel de 
acțiuni, ci, dimpotrivă, el va 
fi atras tot mai mult, con
vins de utilitatea exercițiului 
fizic. în orice caz. grija față 
de organizarea timpului liber 
al studenților trebuie să aibă 
un caracter permanent,
nu se manifeste doar în va
cante, prin intermediul unor 
excursii sau tabere.

Pe firul performantei, a- 
tentia principală să fie în
dreptată către acele elemen
te care oferă certe garanții 
de reușită intr-o activitate 
competițională de anvergură 
si care aspiră îndreptățit; la 
promovarea în loturile națio
nale sau olimpice.

în esență, se recomandă ca 
activitatea „sportivă a studen
ților să se facă tot mai sim
țită. să iasă definitiv din 
sfera ficțiunii. Fiindcă Stamai 
astfel poate exista garan

ția creșterii unui tineret ro
bust, armonios dezvoltat, apt 
mîine să rezolve cu succes 
obligațiile ce-i rev:n în pro
cesul de perfecționare conti
nuă a economiei naționale, a 
tuturor sectoarelor vieții so
ciale.
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SE SIMTE APROPIEREA RETURULUI!

Dt CALITATE
malschi), Penzeș (Rusu), Pesca- 
ru,. Cadar (Gane), Drăgoi, Flo- 
rescu, Balint, Gyorffy.

• Duminică Steagul roșu va 
întîlnl A.S. Armata Tg. Mureș.

C. GRUIA—coresp. principal

PROGRESUL BUCUREȘTI
D.R.T.A. BUCUREȘTI

1—0 (1—0)
a 

antrenorii ambe-

Duel Mazurachis (Rapid) — Rădulescu (Sportul studențesc) 
Foto : B. GABRIEL

Din nou timpul nefavorabil 
împiedicat pe 
lor echipe să-și formeze apre
cieri cît mai complete despre 
stadiul de pregătire atins de 
elevii lor. Terenul de zgură 
acoperit pe alocuri cu apă, pe 
care a avut loc amicalul dintre 
Progresul șl D.R.T.A., a consti
tuit un obstacol destul de dificil 
în crearea unor faze frumoase. 
Majoritatea încercărilor jucători
lor de a construi unele acțiuni 
ofensive s-au destrămat după 
două sau trei pase.

In prima parte a meciului, ca 
și după pauză, jucătorii de la 
Progresul au avut mai mult 
timp inițiativa, dar Matei și 
Năstase au ratat cu multă ușu
rință ocaziile avute la poarta 
adversă. Totuși, în min 31, după 
executarea unei lovituri libere 
de la 20 m, D. Georgescu a reu
șit să înscrie unicul gol al me
ciului.

în repriza secundă, aspectul 
meciului a rămas același. Elevii 
lui Victor Stănculescu au domi
nat, însă nu au mai putut mar
ca nici 
iritarea 
cîteva

lată 
Manta 
Mărtdoiu, _ ____ __
Georgescu, Beldeanu, 
Matei, Năstase, Filipescu.

un gol, cu 
Progresului 

ori această
„U“-le 

Ad.
Grama,

toate că îna- 
a avut de 

posibilitate.
Progresului : 

Constantinescu, 
Dumbravă, D. 

Petrescu.

sportul

LOTUL ARBITRILOR
DIVIZIONARI C

Ieri după amiază au con- 
tinuat, pe mai multe stadi
oane de fotbal, jocurile ami
cale de pregătire in .vederea 
reluării campionatelor națio
nale. Vremea n-a fost peste 
tot favorabilă, dar aceasta 
nu i-a împiedicat pe jucă
tori să arate că lunile de 
iarnă n-au trecut degeaba...

t
RAPID — SPORTUL STU

DENȚESC 3—0 (1—0)
o Med de verificare fn Gluleștl. 
De obicei, despre o astfel de par
tidă se spune că a fost ‘
data aceasta, fără voia 
trebuie să ne abținem 
vreun calificativ. Un joc 
rat tn asemenea condiții 
rice, cu totul vitrege, nu 
edifica asupra stadiului 
gătlre (pe cupluri, In ansamblu) 
a unei echipe. Despre buna sau 
slaba formă a unor jucători 
Iarăși nu poți spune nimic. Par
tida Rapid — Sportul Studențesc, 
scor 3—0 (1—0), pentru ceferiști, 
s-a desfășurat pe terenul de zgu
ră de lingă Podul Grant. A avut 
ca deschidere „tineretul" Rapidu
lui șl Sirena (1—3). Astfel, cei... 
mari au Intrat pe un teren gata... 
frămtntat. La o combinație, la al 
doilea pas, mingea se oprea in 
apă, se lipea pur șl simplu de 
cleiul din preajma careului sau 
Pleca din picior ca un bolovan 
eolțuros. Jocul a debutat totuși 
Intr-un ritm rapid. Ba, 10—15 mi
nute, am asistat și la cîteva con-

utilă. De 
noastr#, 

In a ah 
desfășu- 
atmosfe- 
te poate 
de pre-

tacte ce se apropiau de durități. 
Atmosfera „caldă** l-a cuprins 
mai mult pe portarul Ion Vasile 
foarte bun în intervenții, dar deo
sebit de irascibil, pus pe harță 
cu arbitrii. în min. 15 Mazurachis 
a deschis scorul. Studenții acuzau 
ofsaid la Apostol, fără să-și dea 
seama că era pasiv. După pauză, 
deși Rapid se schimbă in cor- 
pore, „divizia A“ se detașează 
prin joc și prin golurile lui Pe- 
treanu (min. 62) și Straț (min. 
83). A arbitrat C. Ghertiingean, 
iar Rapidul a folosit următorul 
lot : Rămureanu — Ștefan, Cojo
carii, Mușat, Greavu, Dinu, M. 
Stelian, Năsturescu, Apostol, Ma
zurachis, Codreanu și după pau
ză Pop, Petreanu, Anghelescu, 
Adam, Straț și Iordan. (AL. C.).

STEAGUL ROȘU BRASOV — 
TRACTORUL’BRASOV 2—1 

(1-1) '
BRAȘOV, 12 (prin telefon). Ză

pada căzută în cursul zilei a fă
cut terenul impracticabil, ini’lu- 
ențînd calitatea jocului. Cu toa
te acestea, au fost create o se
rie de faze destul de reușite la 
ambele porți, înscriindu-se și 3 
goluri : Drăgoi (min. 41) și Mă- 
nescu — autogol (min. 90), pen
tru. Steagul roșu și Vâtafu (min. 
43), pentru Tractorul. Partener.il 
de joc al stegarilor s-a dovedit 
demn de locul pe care îl ocupă 
în seria a VIII-a a diviziei C, pu- 

' probleme apărării imedia- 
în special

final 2—1,

nlnd
te și
Scor
roșu

Steagul roșu a .._______
mătoarea formație : Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Oiteanu (Ja-

lui Adamache. 
pentru Steagul

evoluat în ur-

z/ MUNDIAL '

POȘTA CONCURSULUI
• Tov. C. Constantinescu — 

București. Am primit cores
pondența dv. cu rezultatele 
ce se vor înregistra în tur
neul final din... Mexic. 'După 
dv. n-ar mai trebui să se 
țină competiția. în situația 
respectivă, nici concursul 
nostru n-ar mai avea rost. 
Totuși, pentru reușita lui, 
vom ține în secret scrisoa
rea, ca nu cumva să dezvă
luim numele reprezentative
lor care se vor calificA în 
sferturi.

• Tov. K. Chezigbazian — 
Constanța. Este prea devre
me ca să vă putem spune 
ceva precis. Dacă am răs
punde la toti participanții la 
concurs (pînă în prezent am 
primit aproape 10 000 de 
plicuri) vă închipuiți cît timp 
ne-ar trebui. Or, mai avem 
și alte treburi.

• I*rintr^ cei mai... sîr- 
guincioși participanți și-au 
înscris numele A. Avram — 
București (99 de cupoane), 
R. Weingastner — Sibiu (71), 
C. Banca — Sibiu (77), că
rora le răspundem că 
contează ordinea 
două formații 
Florin Mihăescu 
ța, care într-o

nu 
primelor 

din grupe, 
— Constan- 

săptămînă

ne-a trimis 146 de cupoane, 
V. Pîrlog — Iași (114), A. 
Pislaru — Cernavodă (140 de 
cupoane în două „transpor
turi").

• Tov. N. Boguț — Bihor. 
Plasarea cuponului în pagi
nă depinde de aspectul gra
fic. Propunerea dv. nu se 
poate, deci, realiza.

O Noi participări de peste 
hotare : J. Nanas din Kaunas 
și Al. Kondur din Moscova, 
care ne spune că este și un 
mare amator de fotbal și 
fervent cititor al ziarului 
nostru.

• Tov. Gh. Căicea — Moi- 
nești. Am crezut că proble
ma e lămurită. Expediați cu
poanele pe adresa ziarului 
(fără a trece numărul tele
fonului, al telexului etc.) cu 
mențiunea : „El Mundial 
Numărul de cupoane nu 
limitat.

• I. Mihai — elev 
com. Buseni. Un cupon 
celălalt anulat pentru că o 
singură echipă trebuie indi
cată la întrebarea a doua.

• Tov. VI. Negulescu — 
București. Dacă ne mai tri
miteți vreun plic, vă rugăm 
sa scrieți pe el doar adresa. 
Poșta știe ce trebuie făcut.

’70“. 
este

din 
bun.

Numele și prenumele

CUPON DE CONCURS

1. CE 
SFERTURILE 
se califică

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 

primele DOUA CLASATE)?

A

B

C

D

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

LOTO-PRONOSPORT
Astăzi și mîine mai aveți 

posibilitatea să vă depuneți 
buletinele pentru concursul 
Pronosport nr. 7 de duminică 
15 februarie 1970.

Pentru a veni in 
celor care doresc să-și com
pleteze pronosticurile, publi
căm ultimele rezultate dintre 
echipele incluse în programul 
de concurs : I. Bari — Bo
logna 1969—70 = 1—1 ; II. 
Fiorentina — Lazio 1969—70 
= 1—5; III. Internazionale— 

■Cagliari 1967—68 ■= 0—2 și 
2—'3 ; 1968—69 = 4—0 și 0—1; 
1969—70 = 1—1 ; IV. Juven
tus — Lanerossi 1967—68 ■=■ 
1—0 și 2—0; 1968—69 = 1—0 
și 0—0; 1969—70 =» 0—1;
V. Napoli — Sampdoria 1967- 
68 - 1—1 și 1—1; 1968—69 
— 0—3 și 2-J-O; 1969—70 = 
0—0; VI. Palermo — Torino 
1969—70 = 1—1 ; VII. Roma- 
Milan 1967—68 =» 1—1 și 0—3;

sprijinul

1968—69 = 1—1 și 0—1 ; 1969- 
70 = 3—2; VIII. Verona — 
Brescia 1969—70 = 0—0 ; 
IX. Catanzaro — Catania
1967— 68 = 1—1 și 3—1;
1968— 69 = 1—0 și 0—1; 1969- 
70 = 2—2 ; X. Livorno — 
Modena 1967—68 = 0—0 și 
1—1 ; 1968—69 = 2—0 și 0—2;
1969— 70 = 1—2; XL Monza-
Perugia 1967—68 = 1—2 și 
1—1 ; 1968—69 = 0—0 și 0—1; 
1969—70 =0—2; XII. Pia
cenza — Atalanta 1969—70 
= 0—4; XIII. Reggina — Pisa 
1967—68 = 0—0 și 2—2; 
1969—70 = 0—3.

• Tragerea LOTO de as
tăzi va avea loc la București 
în sala Clubului Finanțe- 
Bănci din strada Doamnei nr. 
2, cu Începere de la ora 19.

Tragerea v fi radiodifu
zată și urmată de un film 
artistic. Intrarea liberă.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
DINAMO BUCUREȘTI 1—1 

(0—0)
CRAIOVA, 12 (prin telefon). Cei 

peste 9 000 de spectatori au ur
mărit un joc plăcut, antrenant, 
punctat cu multe faze de gol la 
ambele porți. în prima repriză, 
deși craiovenii au dominat, 
dihamoviștii au avut o „ba- 
ră“ prin Haidu (min. 30). La 
reluare, dinamoviștii leagă mai 
mult jocul |Și ratează două mari 
ocazii, prin Frățilă (min. 46 și 52). 
în min. 85, Doru Popescu, scăpat 
pe contraatac^ deși flancat de Ad. 
Popescu. înscrie pe lingă Papuc, 
în minutul următor. Strîmbeanu 
reușește să egaleze. înscriind la o 
învălmășeală în fața porții lui 
Coman : 1—1. Am reținut pofta 
de joc a lui Oblemenco și dorin
ța de afirmare a juniorului Do- 
nose. de la craioveni, iar de la 
dinamoviști forma foarte bună 
manifestată de Coman Nunweil- 
ler IV. Pîrcălah și Frățilă.

DINAMO : Coman, — Cheran, 
Nunweiller TV, Pirvu, Ștefan, Cră- 
ciunescu, Sălceanu. Pîrcălab, D. 
Popescu, Frățilă, Haidu

UNIVERSITATEA : Oprea (Pli
că și Papuc), Țană (Ad. Popes
cu), Mincă, Bîtlan, Velea. Strîm
beanu, Ivan. (Tacoi), Niță, Do- 
nose (Martinovici), Oblemenco 
(Dașcu), Bălan (Țarălungă).

o Duminică, la Craiova, Uni
versitatea va întîlni Jiul.

Ștefan GURGUI — coresp.
principal

BUCUREȘTI : Grigore Anghe- 
luțft, Ion Bănică, Harl Bezen, 
Constantin Bizinlchi, Constantin 
Caramltru, Aurelian Chirițescu, 
ștefan Constantinescu, Mihăl 
Cruțescu, Nicolae Dima, Ion 
Doncea, Ion Dumitrescu, Gheor
ghe Dumltru-Metz, Stelian Ene, 
Guldo Fodor, Martin Halmovici, 
Marcel Hanganu, Petre Iofciu, 
Constantin lonlță I, Constantin 
Ioniță II, Mircea R. Ion, Dumi
tru - • • — - -
Victor Gh.
paș, 1 
Mlron 
ștefan 
Vasile 
țescu, 
Tralan 
Ion Petculescu. 
Petre Poagă, 
cea _ ____ ____ ... .. ..
Constantin Raica, Jenică Roibă- 
nescu, Ilie Roșoga, Iosif Simion, 
Emanoil 
ban, 
Ier, 
rin 
vescu,

ALBA : Ion Călărașu, Ion Fi
lip, Mircea Grecu.

ARAD : Cornel
Teodor Budiu, Gheorghe 
deanu. Radu Dumitrlcă, 
Lăcătiș, ștefan Moșneag, 
Rașca, Alexandru Rotaru, 
Sekel.

ARGEȘ : 
cea Dinu, 
Gheorghe 
Ion Răileanu, 
Gheorghe Voicu.

BACAU : 
Vasile Băruță, 
Alexandru Ghigea, 
Alexandru 
Constantin Tărucă, Ilie 
Nicolae Vasillu.

BIHOR : Ludovic
Ovidiu Ciuclea, Ilie Cioară, Iosif 
Knok. Florian Pitiș, Alexandru 
Szike, Oscar Uihely* Tiberiu 
Vas, Ion Zare.

BISTRIȚA : Teodor Cîmpeanu.
BOTOȘANI : Tiberiu 

Gheorghe Nicuță, Petre 
Constantin Prusac. 
Prusac.

BRAȘOV : Mugurel 
Henric Cristof, Tiberiu 
Nicolae Lihaci, Constantin 
hăllescu, Traian Moarcăș, ștefan 
Mușat, Gheorghe Racz.

BRAILA : Constantin Atposto- 
lescu, Paul Căpriță, Tomiță Po
darii, Mihal Popa, Mircea So- 
ceanu.

BUZĂU : Iosif Kosuth, Petre 
Păunescu, Alexandru Șerbănescu, 
Nicolae Stănescu.

CARAS-SEVERIN : loan Bă- 
luț, Eugen Călinescu, Tiberiu 

Haidu, Marin Nico- 
Pîrvu. Ion Piev, 
Valentin Vasiloni.
Astaloș, Francisc

Carol Hen- 
Ernest Palko, 

Victor Popescu, 
Iosif

Iitrate, 
Gh. Lu- 

Marln, 
Mărgărit, 
__ ^ișan, 

Gh. Negol- 
Niculescu, 

Ovesea. 
Petre, 

Mir- 
Puia,

Iordache, Tănase 
Ivanovicl, 

Ion Mayer, Stan 
Matei, Radu Mărgi 

i Mlncă, Vasile Murgă! 
Navrovschi, 

Constantin 
Onicel, Mircea 

Aurel 
Mihai Popa, 

Popescu-Nestor, Ilie

S.

Svitlck, Calomfir Șer- 
Valeriu Teclu. Dan Theil- 

Dumitru Tlschller, Ma- 
Tudor, Alexandru Vădu- 

Alexandru Volnea.

Ardeleana,
Bră-

Iacob 
Iosif 

Ion

Ion Constantin, 
Nicolae

Popa. Virgil 
Emanoil

Mir-
Marlnescu, 

Radian.
Sterescu,

Dumitru 
Iancu 

Jan 
Preda. loan

Antohl, 
Frăsin,

Popa, 
Storoj, 
Toma,

Bodonl,

Grosaru. 
Popovici, 

Nicolae

Dlaconu, 
Ladani, 

Mi

Badea, 
ștefan

METALUL TÎRGOVISTE - 
STEAUA BUCUREȘTI 2—7 

(0-1)

Gulu, 
laescu, 
Virgil

CLUJ 
Berger, 
ger, ' 
Ionel 
Constantin 
Rusu III.

CONSTANȚA : Dumitru 
Alexandru Grozavu, 
Iordache. 
tor Matei, 
Constantin Tone.

COVASNA : Ion Bumbu, Er
nest Kis, Karoly Kovacs.

lon
Matei
Târlă,
: Ion

Ion Dulău.
Ion Joldoș,
Păcuraru,

Rădulescu,

Grosu, 
Nicolafe 

Gheorghe Ispas, Vic- 
Andronlc Pilosian.

DÎMBOVIȚA : Mihal 
Constantin Penciulescu, 
Moisescu, Ion Stolan.

DOLJ : Sandu Abagiu, 
Iae Cristian, ’ -
Digft, ------
tru 1 
Voiculesdu.

GALAȚI : Gheorghe Botezatu, 
Nicolae Cambanache. Stelian 
Georgescu, Nicolae Micu, Victor 
Paladescu, Gheorghe Ru«u,_ Teo
dor Trofln, Constantin

GORJ t Dumitru
Nicolae Fometescu. 
berg.

HARGHITA :
schi.

HUNEDOARA : Francisc Bar
na, Nicolae Florea, Nicolae Gft- 
man, Mircea Ostaficlu, 
ștefan, Ilie Ștefăniță, 
țan.

IALOMIȚA : Leonida
Mircea lonescu, Ion Rusen.

IAȘI : Constantin
Petre Mărășescu, Valentin 
cef. Teodor Nițescu, 
Oniga.

ILFOV : Mihai Bîrsan, 
stantin Blaj, Cristache 
Dumitru Tlinca. 
Eugeniu Voicu.

MARAMUREȘ : 
Adalbert Meheș, 
van.
Gavril

MEHEDINȚI : Ion Bobia, Vir
gil Cilibia, Alexandru Flintă.

MUREȘ : Iosif Barta II, Ion 
Bogdan. Constantin Cîmpeanu, 
Gheorghe David, Iosif Kelemen, 
Ludovic Kis, Elek Lukaks, An
drei Mathe, Dumitru Marghidan, 
Francisc Moseș, 
Dumitru Răduț,

NEAMȚ : Ion 
stantin Corbu, 
Gheorghe Duțu, 
Eugen Matei, i 
Ion Orghidan,

OLT : Nicolae
Dumitriu.

PRAHOVA : Remus . .
mescu, Emil \Bening. Anton Da
mian, Ion Dolniceanu, Constan
tin Dragu, Vasile Gligorescu, 
Nicolae “'

SATU 
Martin 
Zoltan 
ber.

SIBIU
Costea, 
Matei, 
Muha, Ion Munteanu, Ionel Pa- 
lade, Ionel Petculescu, Ion Ra- 
țiu, Jorj Sternițki. Miron Steva, 
Ion Vasiu, Ion Vințan.

SUCEAVA : Gheorghe Arhire. 
Victor Gherasim, Gheorghe Niță.

TELEORMAN : Nicolae Crețu, 
Alexandru Decu. Alexandru ’Po
pescu,

TIMIȘ :
Bogdanov,
Gheorghe Cristea. 
radu, Francisc 
Kreipil, Ion 
Moldovan, 
Popa, 
Stehan,

TULCEA : Valeriu Tonea.
VASLUI : Gheorghe 

Adrian Gheorghian.
VlLCEA : Dumitru 

nescu.
VRANCEA : Petre

Marin Fâniciu, Ion

N1CO- 
Ion Croitoru, Ion" 

Vasile Grigorescu, Duml- 
Heker, Traian Iile, Florian

Tlfrea.
Carlgoiu, 

Dan Ofem-

w. Prlzlbislav-

Coleașca,

Canprfi,
Naum- 
Teodor

Petre

Con-
Corbu, 

Surugiu,

Petre
Ștefan

Ion Necșea, Karol 
Pop.

Bodea,
Moldo- 

Faisz.

, Li vi ti
Sandor '
Angheliu,

Valeri u
Nicolae 

Socrate 
Nicolae

Cenea,

Dolniceanu,
Vasile i 

Moroianu.
MARE : 
Dorogln, 
Revesz,

Pastor, 
Va moș. 
, Con- 
Dumea, 
Isachie, 

Mihai, 
Toma.
Șerban

Vasile Catană, 
Mircea Pop. 
Gheorghe We-

: Ion Banciu, Alexandri 
Dumitru Jiga, Vasile 

Mihai Molnar, Costache

Pavel Popescu. 
Nicolae Balintti. 

Coloman
Ion 

Braun. 
Romulus Du- 

Kis Ergy, Edgar 
Mărcii. Constantin 

Ovidiu Miclăuș, Ion 
Marin Sofrcnie, Mihai 

Vasile Vîlcu.

TÎRGOVIȘTE, 12 (prin telefon). 
Bucureștenll au practicat un joc 
dinamic, înaintașii finalizînd ma
joritatea acțiunilor ofensive. Ju
cătorii de la Metalul au avut un 
potențial fizic mai scăzut. Go
lurile au fost marcate de Tăta
rii (min. 15. 61, 78), Voinea (min. 
66, 69), Ștefănescu (min. 50. 83), 
respectiv Tiron (min. 56, 71).

Steaua : Suciu (Haidu) — “ 
taru. Ciugarln (Deheleanu). 
Nicolae. Vigu, Dumitriu III 
grea). Ștefănescu. Tamaș, 
nea. Tătaru. Creiniceanu.

M. AVANU, coresp. principal

FARUL CONSTANȚA A OBȚINUT
DOUA VICTORII IN liban

Ro-
D. 

(Ne- 
Voi-

în cadrul turneului pe ca
re-1 întreprinde în Liban, 
Farul Constanta a obtinut 
două victorii. în primul meci 
a întrecut formația Njijmi 
cu 4—2, iar in

lea ue liderul campionatului 
libanez. Racing Beirut, cu 

2—1.

cel de-al doi-

Cititorii ziarului au înțeles, desigur, câ noua noastrd rubrica 
își propune sâ lârgeascâ tema dialogurilor sportive, râspunzînd 
— în continuare — diferitelor întrebări (atît cît va fi cu putință, 
în spațiul rezervat), dar, în același timp, dezbătînd probleme 
generale sau particulare, inclusiv cazuri sau situații personale, 

IN TOATE SPORTURILE. Așteptăm, deci...

CUM A AJUNS
BOTH LA DINAMO ?

Dr. Bujor Oan.cea, din Vas- 
Aruneanu din JBucu- 
etc. își exprimă ne- 

cu

lui, I. 
rești... 
dumerirea în legătură 
legitimarea jucătorului săt- 
mărean Both la Dinamo 
București, amintindu-ne că 
rubricile de sport — inclu
siv rubrica de fotbal a zia
rului nostru — au anunțat, 
că inițial talentatul mijlocaș 
semnase pentru Rapid !

L-am căutat pe Both ime
diat după înapoierea din tur
neul australian. Iată expli
cația lui, furnizată unui re
porter al ziarului ! „Este a- 
devărat că am semnat ini
țial pentru Rapid, dar acest 
club n-a putut obține dez
legarea mea. A obținut-o, in 
schimb, Dinamo București și 
astfel îmi văd împlinită 
mare dorință

o 
aceea de 

a juca tn divizia A. Pentru 
mine este lucrul cel mai im
portant. Așa am ajuns la 
Dinamo. Dacă Olimpia Satu 
Mare își dădea consimță- 
mîntul la prima cerere de 
transfer, acum mă pregăteam 
să apăr culorilor Rapidului".

Am ținut, în plus, să cu
noaștem și punctul de vedere 
al Rapidului. In esență, tov. 
P. Capră, președintei» clu
bului, ca și tov. D. Zaharia, 
vicepreședinte cu probleme 
de fotbal, ne-au declarat c| 
pentru ei lucrurile sînt foar
te clare, că nu au nici o 
pretenție în .cazul" Both și 
că e firesc, în aceste con
diții, ca el să joace la Di
namo și — dacă va merita 
— în... națională I

S.O.S. DIN GOLEȘTI
Să mulțumim, tn primul 

rind, cititorului nostru 9ons- 
tantin Niță pentru frumoa
sele cuvinte prin care subli-

Portul Constanta
Cernomoreț Odesa

3-0 (1-0)
Constanța, 12 (prin tele

fon). Constănțenii au repur
tat o victorie de prestigiu în 
fața echipei CernoiȚioret. un 
adversar redutabil (locul VIII 
în prima divizie a Uniunii 
Sovietice). Jucătorii de la 
Portul au manifestat o bună 
noftă de joc, obținînd 
torie categorică și pe 
meritată. Au înscris : 
ra (min. 4). Caraman 
60) și Strîmbeanu (min. 80). 
A condus foarte bine GH. 
MANOLE.
C. POPA — coresp. principal

niază eficiența ziarului In 
rezolvarea unor probleme, 
care altfel... Dar, să ifedem 
ce se ppate face și în urma 
unui adevărat „S.O.S.“ pe 
care corespondentul rubricii 
îl lansează din Golești.

Pare, poate, 
măruntă, dar

o problemă 
dacă tot vor-

IM

SPORTIVII• ••

bim despre importanța spor
tului de masă ș.a.m.d...

Despre ce este vorba ? Ti
nerii din Golești și-au ame
najat, fără absolut nici un 
sprijin, o frumoasă bază 
sportivă — teren de fotbal, 
volei și handbal, unde se 
desfășura o intensă activita
te. Acum Goleștii „țin". în
să, de Ștefănești și 
primă măsură 
tivă a fost împărțită 
regulamentar" In Spații pen
tru construcția de case re
zervate noilor căsătoriți! Ci
titorul nostru înțelege lucru
rile ți urează fericire depli
nă tinerilor căsătoriți. Dar, 
adaugă dînsul i noi unde, și 
cînd mai facem sport ? Pînă 
la Ștefănești sînt vreo 5 km, 
iar „terenul" e mai degrabă 
izlaz de vite!

Și — conchide 
Constantin Niță — c 
vorba doar de mine, 
conta prea mult. Dar toți 
tinerii din Golești vor 
practice sportul.

Să sperăm că ptnă la ur
mă (de fapt ne gtndim că

ca o 
baza spor- 

„ne-

cititorul 
dacă ar fi 

*.. n-ar

să
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1

înfruntam vedete ca: Simatoc, Marian, Stănescu Valentin,

Vlaga Unirii Tricolor era entuziasmul ♦ La 16 ani

Coco Dumitrescu, Flamaropol, Oană și alții ♦ Imediat

mi s-au făcut oferte să trec la „Carmen" ® De ce s-a

destrămat o superbă tradiție ? • Am ciștigat concursuri

de inot ® Unirea Tricolor ajunge in B ® Ciolac

compară jocul nostru cu marile demonstrații făcute de O

DAvra-

foarte relaxat, convinși ci mai aveam de

an

Ripensia ® Venus nu ne rezistă.

CAPITOLUL URMĂTOR: • Tn
vagii • Fotbalul 
sufere de maladia 
Un val de oboreni 
rabia Unirii troznește din încheie
turi • Cîrjan și Anghelache 
demisia • Clubul oborean 
neazd cu echipa Prefecturii 
Capitalei • Se înfiinjeazâ 
Armatei • Intrâm în yrie 
nasc Dinamo A și B.

o vic- 
deplin 
Mahe- 

(min.

pînă la... primăvară) organe
le locale vor găsi soluția co
respunzătoare. Există, de alt
fel, și 
menea

dispoziții pentru ase- 
cazuri...

s TELEGRAME<
Ileana DORIAN — Reghin i 

„SPORTUL" a publicat 4a 
timpul cuvenit tabloul gene
ral al turneului final al C.M. 
de fotbal. Reținem, însă, des
fășurătorul complet trimis 
dv, pe care-1 vom folosi 
apropierea meciurilor de 
Guadalajara.

Traian GIRBORAN—Sibiut 
„Da, vom transmite, cu pri
mul prilej, .tricolorilor" lun
ga dv scrisoare de încura
jare. Să știți că astfel 
vorbe merg la inimă...*.

Constantin TANASESCU 
București i „Poate 
tr-adevăr, nu este 
mai răscolim ce-a 
inte de calificarea 
turneul final și să 
pumnii strînși 
din grupa C. E bine, însă, 
să nu ne facem nici prea 
multe Iluzii. Să cîștigăm și 
pe

Că, 
bine să 

fost îna- 
pentru 
Ținem 

la meciurile

urmă...**.

DE CE NU Șl
MINI-HANDBAL ?

Competițiile școlare au&în 
vedere, de regulă, mai mult 
pe elevii din clasele mari. 
De aceea, numeroși copii 
(intre 10 și 12 ani, mai a- 
les) rămîn... spectatori. Prof. 
L. Boskoș, de la Liceul nr. 2 
din Galați, s-a glndit să 
extindă „moda-mini“ și In 
handbal. Experimentul — 
făcut pe un teren cu dimen
siuni reduse (30/15 m) a avut 
succes și acum profesorul gă- 
lățean pregătește un festival 
de mini-handbal la care au 
fost invitați și elevi 
București, Constanța, 
iești, Brașov, Piatra Neamț.

Pină la consemnarea pri
melor rezultate, notăm pa
siunea și inițiativa profeso
rului gălățean și-i invităm pe 
colegii lui la... meditație.

din 
Plo-

Constantl-

Apostol,

Enache, 
Oprișan.

in această întîmplare, și din alte multe, se poate < 
cit de mult își iubeau oborenii echipa. Fiindcă 1 
Tricolor a fost o echipă de cartier. Cil posibilități 
dește, dar bazată pe un sentimentalism sportiv 
puternic. Jucătorii simțeau afecțiunea majorității 
țenilor acestui colț de București. Iar noi iubeam 

Iul și ne iubeam între noi. Nici unul nu ridica problema 
dițhlor materiale și n-ar fi plecat in altă parte, dacă acolo i 
s-ar fi oferit posibilitatea să cîștige mai mult. Cu timpul, însă, 
această atmosferă romantică avea să se risipească și Ia locul 
cuvenit voi reveni asupra semnelor ei de amurg.

In 1944, echipa întîi a fost supusă unui -proces de remanitii'e 
generală. Cîrjan lansa atunci 7 juniori (Nanculescu, landa, Cio- 
boală, Mihai, Slmjipnescu, Marin Apostol și Ozon) In locui unor 
nume reputate : Lui ti Mihăiiescu, Gioni Dumitrescu, Teodor 
Marinescu, ITorea, Cricitoiu, Sonny Nicuiescu. Boteanu ți Ctrjan. 
La data aceea competiția celor mai bune echipe din Capitală 
purta un nume dw tristă amintire : „Cupa sinistraților4*. Tînăra 
noastră garnitură urma să se întreacă in compania echipelor 
Venus, Juventus, Carmen, Sportul Studențesc, Lares.

Așadar, iată-ne infruntlnd, în condiții egale, jucători ca Humrs, 
Ene. Simatoc, Bonațiu. Marian, Panait, Drăgan, Stănescu Va
lentin, Coco Dumitrescu, Naciu, Flamaropol, Oană, Gorgorin și 
alții, unii drntre ei oameni pe care, pînă de curind, îi privisem 
cu sfiala și respectul proprii adolescentului, față de cineva ina
bordabil prin vtrstă și strălucire. Nimeni, adică nici măcar noi. 
nu acorda Unirii Tricolor vreo șansă în această întrecere. In 
fond, Cîrjan făcea o simplă încercare, temerară cc-i drept, pen
tru a vedea dacă poate conta pe falanga tineretului. Noi ne cu
noșteam bine, jucam de mulți ani împreună, eram prieteni la 
cataramă și ne mișcăm “ 
Învățat pină să ne 
gîndim la victorii. 
Poate din aceste 
motive făceam par
tide bune. Să bați 
pe Carmen la vre
mea aceea era o 
mare performanță 
Și am învins-o, cu 
toată opoziția lui 
Fabian. Fekete, Ma
rian și a celorlalți 
fotbaliști de primă 
mărime. Pînă la 
urmă, toată lumea 
a rămas paf ! Uni
rea a cîștigat com
petiția ! în ultimul 
meci, Venus șl Ju
ventus au terminat 
la Egalitate, rezul
tat care ne-a aju
tat sâ rămînem pe 
primul loc. Vă în
chipuiți bucuria O- 
bonilui î Imediat, 
mi s-au făcut ofer
te să trec la 
men, dar nici 
ducerea Unirii, 
eu nu ne-am 
dit vreodată 
dăm curs acestei 
propuneri.

Popularitatea mea 
era în creștere. „Mi
crobiștii* din 
bor 
mă 
felul 
pite 
«ug. 
care 
te talente mari pe 
la noi. Dar eu mă țineam 
dată să beau, iar Cîrjan 
pre primejdiile unei vieți

deduce 
Unr/ea 

î mo- 
foarto 
c’etă 

To tba 
i con

Cl
începuseră să 

Invite la 
de 

cu

tot 
agape, stro- 
vin din bel- 
dintr-acelea 
răpus muî-

Maestrul fentei, pe care 
adversarii se temeau sd-Z 
Cînd Ozon era in vervă îi 

pînă în pragul ridicolului

deseori 
atace, 

aducea

deoparte, fiindcă nu mi-a plăcut nlcio- 
mă imuniza, vorbindu-mi mereu des- 
dezordonate.

Intre timp, absolvisem la seral 6 clase de liceu comercial. La 
un moment dat, am făcut greșeala să-mi întrerup studiile, fiind
că începusem să eișiig bine și, derutat, am crezut că pot să 
ocup un timp numai de fotbal. Abia mai tirztu am reușit 
termin liceul.

Mi-amintesc, tot din această perioadă, că exista In București 
competiție intre echipele de fotbal ale liceelor. Interesa publicul 
poate tot atit de mult ca și meciurile dintre echipele cu nume 
cunoscut. E drept că In reprezentativele de liceu vedeai jucînd 
fotbaliști de talia lui Marian, Nicușor, a fraților Voinescit, Titi 
Popescu, Marius Beraru, Mircea Popescu, Petculescu etc. Bar 
cu această ocazie apăreau și multe talente încă necunoscute, care 
erau selecționate și lansate, mai apoi, de cluburile serioase. Me
ciurile se disputau Intr-o atmosferă superbă, entuziasmul cu- 
prinzindu-i deopotrivă pe jucători, sutele de elevi și corpul 
didactic. Profesori de toate specialitățile ne sprijineau și erau 
alături dc noi. Păcat de această tradiție lăsată să se destrame :

Poate nu știți, dar Intr-un timp, paralel cu fotbalul, mă ocu
pam serios și de natație la ștrandul Obor. Eram in lotul de erau- 
liști al Stadiului Român. Am ciștigat și niște concursuri 
și 50 m, primind diplome. Ptnă cintl. Intr-o bună zi. Fane 
mi-a interzis înotul, fiindcă observase că veneam vlăguit 
trenamenle și exista pericolul să mă surmenez.

In anui compelițional 1943—1916, echipele bucurestene 
Intre ele o competiție tranzitorie, in timp ce se discuta 
despre reînființarea campionatului national. In ianuarie 
fuseseră inaugurate 4 centre pe țară (București Cluj, Arad. Ti
mișoara), pentru trierea celor mat buni fotbaliști, in vederea al
cătuirii echipei naționale. La centrul de pregătire, de la Bucu
rești, am fost invitat și eu, alături de Tr. lonescu. Satlovschi, 
V. Stănescu, Panait. Șiciovan, Totjoc, Marian, Fabian, Cernea, 
Mihai, Marin Apostol. Angliclachc. Negrescu, Moisescu. Humis, 
Dană, Drăgan, Lungu, Eugen Iordache, Tănăsescu, Radu 
rian și alții.

pe 33 
Ci rja n 
la ah-

jucau 
mult 

1946

Primăvara anului 1946 a fost pentru Unirea un sezon cam 
fructuos. După un 1-r-l cu Juventus, In prima etapă, eram 
vinși de Carmen cu 2—1 (după ce noi conduceam la pauză), 
Venus și de Ciocanul. Ulterior, am învins pe Sparta, Universita
tea București, C.F.R. și B.N.R., dar n-am reușit să ocupăm, la 
sfîrșit, decît locul 5. Astfel, incit, ia 19 iulie, cînd a fost anun
țată noua formulă a Diviziei A, din București nu figurau deeît 
4 echipe : Carmen, Ciocanul, C.F,R. și Juventus. Unirea Trico
lor urma să joace în prima serie a diviziei secunde.

Aveam să ne dovedim mult superiori unora dintre partenerii 
noștri și să cîștigăm 
deseori, presa vremii 
meritat să rămînă în 
realizasem 10 puncte, iar, după meciul ciștigat 1$ Timișoara, 
fața echipei Electrica, z* rv.z: văz::::; z z'
atit 4e bună de la marile demonstrații făcute de Kipensla. 
mea vorbea foarte mult despre mobilitatea, fantezia și soluțiile 
spectaculoase ale atacului nostru, tn care jucam alături de Ma
rin Apostol, Petculescu, Rugiubei, FT. Marinescu, Mircea Popescu 
sau Crafcescu.

numeroase partide la scoruri mari, incit 
scria că. de fapt, Unirea Tricolor ar fi 
prima divizie. După primele cinci partide, - - • • - . ... jn
Ciolac declara că nu mai “văzuse o echipă 

’ ‘ Lu-

Un ziarist dc pe vremea aceea mi-a dedicai un articol apăru* 
In Gazeta Sporturilor din 17 octombrie 1916. După ce mâ consi
dera un băiat minune, scria următoarele : „.. Mingea il ascultă 
șl pleacă pe cele mal ciudate traiectorii, pe lingă fundașul stu
pefiat și ajunge precis la colegul de echipă, dacă nu este tri
misă In plasa ospitalieră a porții''... A fost poale prima recu
noaștere publică a talentului meu șl. firește, m-a bucurat foar
te mult.

La un moment dat, se credea că tn divizia B vom avea de lup
tat din greu cu Venus. Dar, In primul meci, am Invins-o cu 1 — 1, 
deși tocmai atunci David reintrase tn poartă după o absentă măi 
îndelungată și apărase intr-adevăr dumnezeiește... I 
cat tn jocul acela două goluri, din poslul tie extrem 
Fără reflexele lui fantastice, Venus ar fi fost bătut 
In ziua aceea, fiindcă echipa noastră manifestase o 
lucită. <'

l-ani mar* 
i dreapta, 
rău de 
vervă

facemretur 
nu începuse 
ineficocifâții

• Co-la Jiul

își dau 
fuzio- 

poliției 
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Fotbaliștii cehoslovaci
la Font Romeu

LA LIMA: Peru —Gornik Zabrze 2 — 2
PRAGA, 12 (Agerpres). — 

Selecționata de fotbal a Ceho
slovaciei, care se pregătește 
pentru turneul final al cam
pionatului mondial, a părăsit 
Fraga, plecînd în localitatea 
franceză de altitudine Font 
Romeu. Lotul echipei cuprin
de pe următorii jucători: Vik
tor, Vencel, Flesar (portari), 
Pivarnik, Horvath, Migas, 
Hagara, Hrivnak, Zlocha 
'(fundași), Polak, Geleta, 
Hrdlicka (mijlocași), B. Ve
sely, F. Vesely, Petras, Jur-

kanln, Stratil, Jdkl, Capko- 
vici (înaintași). La Paris s-au 
alăturat lotului Dobias (fun
daș), Kuna (mijlocaș) și Ada- 
mec (atacant).★

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea campionatului mon
dial de fotbal, selecționata 
statului Peru a susținut un 
meci de verificare la Lima cu 
formația poloneză Gornik 
Zabrze. La capătul unui joc 
echilibrat, scorul a fost egal: 
2—2 (0—2).

Ancheta internaționala a ziarului

TH. GHIȚESCU PE LOCUL II 
ÎN TURNEUL DE LA REYKJAVIK

Reprezentantul țării 
noastre, maestrul in- 
ternaționaf Theodor 

Ghitescu, a înregistrat 
un frumos succes în 
turneul de categoria 
2A, disputat recent la 
Reykjavik în Islanda. 
El s-a clasat pe locul 
al doilea, Ia jumătate 
de punct de învingător 
(și de norma de mare 
maestru !), întrccînd o 
serie de jucători bine 
cunoscuți, dintre care

este suficient să men
ționăm pe marii maeș
tri Milan Matulovici și 
Fridrik Olafsson, se
lecționați în „echipa lu
mii", care urmează să 
întîlnească la începutul 
lunii aprilie formația 
U.R.S.S., la Belgrad.

Rezultatul lui Ghi- 
țescu este meritoriu nu 
numai sub aspect spor
tiv. Partidele pe care 
le-a jucat la Reykjavik 
au fost deosebit de bu
ne și asupra lor vom

reveni în comentariile 
noastre tehnice.

Rezultatul final al 
concursului a fost ur
mătorul : 1. G. Sigur- 
jonsson (Islanda) 12 ;
2. Th. Ghițescu HV2 ;
3. B. Amos (Canada)
11 : 4. V. Pîdevski (Bul
garia) 10 ; 5—6 F.
Olafsson (Islanda) și
V. Hecht (R.F.G.) cu
9V2 ; 7—8. M. Matulo
vici (Iugoslavia) șî B. 
Torsteinsson cu 8‘/2 (16 
participanți). I
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Fostul recordman mondial de atletism, Derek Ibbotson (cu bluză albă) in mijlocul fotbaliștilor

►q Situată
Stary

a odihnă de la Urebienok con
stituie cctc

a solicitate puncte de plecare 
în excursii și în „partide" de 

a schi. In planul al doilea, 
vîrful Prostredny Hrot 

(2 440 m)

• TUR DE ORIZONT ÎNAINTEA

deasupra stațiunii 
Smokovec, casa de

unul dintre cele mai
-j

„MONDIALELOR" DE PROBE NORDICE ÎN SCHI

;LA POALELE TATREI ICARII" ZĂPEZII ISI
7

IAU ZBORUL
© Incepînd cu Tullin Thamas, 

cel care, prin 1924, reușea din 
A instinct și experiență să sară 

70 m, săriturile cu schiuri au

• o evohiție spectaculoasă și pa-' 
sionantă, o contribuție impor- 
tantă avind studiile de aerodi-

• namică aplicată la sărituri ale 
elvețianului ,R. Straumann și 

@ realizările în materie de con
strucție a trambulinelor ale in- 

A ginerului S. Bludec, care des
chideau noi porți spre sajturi 

— de peste 150 m. Dar cei care 
• împing înainte acest sport sînt 

înșiși temerarii săritori. Nor-
9 dicii, îndeosebi norvegienii, au 

meritul de a fi primii deschi- 
® zători de drumuri și autorii 

revoluționărilor în domeniul 
tehnicii din anii 1900 și 1924. 

© Trei mari personalități domină 
săriturile între anii 1929—1948 : 
frații Ruud (Norvegia). In spe
cial Birger Ruud, deținătorul 
unui palmares impresionant 
(de două ori campion olimpic, 
de șase ori medaliat cu aur și 
argint la campionatele mon
diale), dovedind o multilatera
litate ieșită din comun, ceea ce 
i-a permis să strălucească și în

0
e

ANTRENAMENT DE ATLEȚ1 OLIMPiCI
PENTRU FOTBALIȘTII ENGLEZI

1 Reprezentativa Angliei nu 
face nici o pregătire spe
cială pentru aclimatizare.

Totuși, problema aceasta nu l-a 
lăsat *’*
sey, 
fost 
1968.
studiat. împreună cu specialiștii, 
rapoartele medicale realizate cu 
acel prilej.

De altfel, echipa care va a- 
păra titlul mondial, în Iunie, a 
susținut două jocuri amicale, 
anul trecut, în Mexic. Sir Ram
sey intenționează, de asemenea, 
să-și ducă reprezentativa în A- 
merica de Sud pentru cîteva 
meciuri-test, înainte de 11 mai 
cînd urmează să sosească în 
Mexic. După părerea specialiș
tilor. o perioadă de aclimatizare 
de 20 zile va fi suficientă. Șl, 
bineînțeles, Ramsey se va folosi 
de clauza regulamentară (care 
prevede, începînd cu această e- 
ditie a C.M.. înlocuirea a doi 
jucători) pentru a introduce tn 
teren forțe proaspete din rîndul 
jucătorilor de rezervă.

Este de reținut, de asemenea, 
faptul că în procesul de pre
gătire a fotbaliștilor se acordă 
acum o mare importanță condi
ției fizice. Se și spune că, în 
viitorul C.M., echipa Angliei va 
fi într-o formă excelentă. Și 
nu numai echipa reprezentativă 
dar și echipele de club angre
nate în competițiile europene 
promit să alcătuiască un front 
greu de trecut de adversarele 
lor. Ce stă la baza acestor afir
mații ? Iată un exemplu : for
mația Manchester City a cîș
tigat Cupa Federației (Football 
Association) în 1969, dovedind o

indiferent pe Sir Alt Ram- 
lotulul. El a 

de Mexico, In
antrenorul

la Ciudad
la turneul olimpic și

CHARLTON, BALL, PETERS 
ALERGĂTORI PE 800 m

curse rapide 
de numai 15
După cinci 

el făcea din 
200 m în

remarcabilă condiție fizică. Și 
aceasta fiindcă a beneficiat de 
o atentă pregătire generală asi
gurată de fostul recordman mon
dial pe o milă, Derek Ibbotson. 
De asemenea, Leeds Unified, care 
a cîștigat campionatul primei 
divizii, cunoscînd doar două e- 
șecuri în cele 42 meciuri sps- 
ținute și care joacă rolul 1 de 
protagonistă a 
pionat, 
ricită postură 
că posedă cea 
diție fizică din cîte au 
cut vreodată

Importanța deosebită pe 
o are pregătirea fizică a 
baliștilor urmează a fi sublini
ată de o interesantă dizertatie 
pe care o va ține în cadrul șco
lii de antrenori a lui Football 
Association, Dennis Watts, cel 
ce a pregătit echipa olimpică a 
Angliei și este totodată unul 
din cel mal buni antrenori de 
atletism din lume, observațiile 
sale făcute asuora fotbaliștilor 
în timpul olimpiadei mexicane 
sînt considerate acum deosebit 
de utile pentru pregătirea celor 
ce vor lupta i 
Cupei Rimet ca 
gătlrea tuturor 
de pe Insulă.

L-am întrebat 
fel contribuie programul său de 
pregătire generală la ameliora
rea condiției fizice a jucătorilor 
de fotbal. Ne-a răspuns :

rolul de 
actualului cam- 

se află în această fe- 
datorită faptului 
mai bună con- 

cunos- 
echipele engleze, 

care 
fot-

pentru păstrarea 
i și pentru pre? 

marilor echipe

pe Watts în ce

„Este evident că jucătorii din 
compartimentul de mijloc, ca 
Bobby Charlton, Martin Peters. 
Alan Ball, trebuie să parcurpă 
distanțe mari în timpul 
90 de minute. Or, pentru 
față acestei sarcini, ei 
să posede o rezistență 
la cel mal înalt grad. Ii 
asimila cu alergătorii de “ 
tri, care trebuie să fugă și mult, 
și repede. De fapt ei trebuie să 
aibă o rezistență mai mare de
cît acești alergători, deoarece 
sînt solicitați pe o perioadă mult 
mai mare de timp, chiar și a- 
tunci cînd simt că au picioare 
de plumb. Această senzație de 
epuizare se accentuează dacă îi 
ducem pe jucători de la nivelul 
mării la 2133 m altitudine, cît 
are Ciudad de Mexico.

Firește, nu slnt eu cel indi
cat să spună fotbaliștilor cum 
să conducă balonul, nici ce tac
tică să adopte, dar îi pot face 
să reziste mult mal bLne la e- 
forturile unui meci greu sau 
la schimbarea de altitudine. Eu 
consider că antrenamentul —- 
milar cu cel al alergătorilor 
800 m — pe care l-am făcut 
componenții echipei olimpice 
Angliei este foarte bun i 
pentru fotbaliștii care se r 
gătesc să joace la altitudine, cît 
și’ pentru cei care. în mod o- 
bișnuit, își dispută întîlnirile 
aproximativ la nivelul 
John Bauter, din echipa

celor 
a face 
trebuie 

fizică 
putem 

800 mn-

si- 
de 
cu 

a 
atît. 

pre-

mării, 
ollm-

pică făcea pâtru 
de 200 m cu pauze 
secunde între ele. 
minute de odihnă, 
nou patru curse de 
acelăși ritm ca și primele. Co
echipierul său John Davies avea 
un program diferit : făcea 16 
sprinturi pe 137 metri, cu o pau
ză de un minut între ele“.

2In Anglia nu poate fi vor
ba de întrerupere, desfășu
rarea meciurilor de ligă 

constituind osatura tradițională 
a sistemului competițional, a 
ierarhizării valorice. Totuși, cam
pionatul se va termina cu trei 
săptămîni mal repede ca de o- 
bicei. pentru a lăsa timp pre
gătirilor în vederea C.M.

3 După încheierea meciurilor 
de ligă, reprezentativa va 
evolua în turneul celor pa

tru t națiuni, alături de Scoția, 
Țara Galilor șl Irlanda de Nord. 
Selecțlonabilii se vor întîlni de 
două 
val, 
ci pal

Sir 
pe acum un lot de 30 de ju
cători pentru meciurile interna
ționale care preced plecarea 
Mexic. Proxima întîlnire va 
aea cu echipa Belgiei, și 
participantă la turneul final 
C.M. Evident, însă, că nu 
acest lot va face deplasarea 
Guadalajara, ci numai acei „ 
cători care-i vor dovedi exigen
tului Ramsey că sînt apțl de a 
apăra titlul cucerit la World 
Cup ’66.

probele alpine, eîștigînd coborî- 
rea din 
pice de 
rămîne, 
complet 
purile.
noului stil de zbor, lansat de 
școala finlandeză prin Antti 
Hyvarinen si Aulis Kalakorpi, 
găsește străluciți adepți .și rea
lizatori în germanii Harry 
Glass, Max Bolkart și Helmut 
Recknagel (campion olimpic în 
1964 pe trambulina mare) și 
norvegianul Bjoern Virkola 
(campion mondial în 1966 pe 
ambele trambuline). în arena 
internațională își fac apariția, 
treptat, noi forțe ce zdruncină 
din temelii un mit care făcea 
din nordici stăpînii incontesta
bili ai trambulinelor. Se poate 
vorbi chiar de adevărate școli : 
germană, sovietică sau ceho
slovacă și, poate, în curind, 
vom putea discuta de cele 
franceză și austriacă. Ce a fa
vorizat aceasta? Pe de o parte, 
tradiționalismul și conservato
rismul nordic, devansat de mo
bilitatea unor concepții mai 
puțin conformiste în adoptarea 
noului, pe de altă parte con
dițiile materiale create în a- 
ceste țări pentru promovarea 
continuă a schiului. Poate nu 
ar fi lipsit de interes să arătăm 
că Cehoslovacia posedă 132 
trambuline, dintre care cele 
de la Strbske-Pleso, Liberec, 
Banska-Bystrica sînt de 90 m, 
iar alte cinci, la Harr.achov, 
Spindleruv Mlyn și Plavv sînt 
de 70 m. Pentru activitatea pe 
timpul verii, săritorii au la 
dispoziție șapte trambuline din 
masă plastică. Ultima ediție a 
Jocurilor de la Grenoble a 
marcat un răsunător succes de

cadrul Jocurilor Olim- 
la Garmisch in 1936, 

fără îndoială, cel mai 
schior din toate tim- 

După război, apariția

partea „noului val" în care ce
hoslovacii, prin J. Raska, și 
sovieticii, prin V. Belousov, au 
strălucit.

Actualele campionate mon
diale de la Vysoke Tatry, pla
sate la jumătatea drumului 
spre Sapporo, sînt în măsură 
să consolideze unele poziții, 
dar și să lanseze noi valori, 
de care nu duc lipsă nici nor
dul, centrul sau răsăritul Eu
ropei și nici reprezentanți ai 
altor continente. Trecînd în 
revistă confruntările acestui 
sezon, se poate afirma că trei 
mari personalități sînt capabile 
să-și adjudece titlurile supre
me : Jiri Raska (Cehoslovacia), 
foarte constant, a cîștigat pînă 
acum „Marele premiu, al națiu
nilor", invingînd de fiecare 
dată pe trambulinele de la St. 
Moritz, Chamonix sau Cortina, 
figurînd printre premiați la 
toate competițiile la care a 
participat ; Manfred Queck 
(R.D.G.) clasat in primii 5 la 
J. O. de la Grenoble, câștigă

în acest an „Turneul celor 4 
trambuline” (Oberstdorf. Gar
misch, Innsbruck, Bischolsho- 
fen) și este prezent și cu alte 
ocazii pe podiumul învingătcL- 
rilor ; Bjoern Virkola (Norve* 
gia), supranumit „Vulturul d’.n 
’jfrondheim"'. marele invins la 
Grenoble, de trei ori consecu
tiv învingător in „Turneul ce
lor patru trambuline" (la ac
tuala ediție pe locul 2), mani
festă în prezent o formă bună, 
iar experiența sa va cin'ărl 
greu. Dar, alături de ei, o ple
iadă valoroasă de tineri bate 
la porțile afirmării.

Cele două trambuline pe ra
re se vor desfășura întrecerile, 
excelent cotate de către sr'’- 
cialiști, vor oferi, cu sigurar'i, 
întreceri de o înaltă ținu ă. 
răsplătind din plin efortu 
organizatorilor. _ 
forțe existent la ora 
ne împiedică să ne hazardăm 
în pronosticuri. Să așteptăm 
întrecerile.

'e
Echilibrai

aettr’ă

Ion MATEI

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ
ALE „C.C.E.“
întrecerile baschetbalistice 

dotate cu „Cupa campionilor 
europeni" continuă. Astfel, în 
sferturile de finală ale com
petiției masculine, la Varese, 
echipa locală Ignis a obți
nut o surprinzătoare perfor
manță, întrecind pe Ț.S.K.A. 
Moscova cu 79—59 (41—29),

U BASCHET
reprezentanta Franței, 
Villeurbanne, a . dispus

iar
A.S.
de Steaua Roșie Belgrad cu 
75—73 (39—39).

Și ’campioana feminină a 
Franței a obținut o victorie 
pe teren propriu : U.C. Cler
mont Ferrand — Sparta Fra
ga 70—59 (44—24).

Marginali la meciul de box U. R. S. S. — S. U. A.

PAT NAPPY N A AVUT DREPTATE
DECÎT PE JUMĂTATE )

sau trei ori In acest lnter- 
el pregătindu-se In prin
ts cluburi.
Alt Ramsey a anunțat de

în 
fi 

ea 
al 

tot 
la 

ju-

Stan LEVENSON

va întrerupese

mai se pleacăLa 13

in Mexic

Campionatul

V-: •

Belmeken, din munții Rodopi. 
stațiune climaterică este situa- 
altitudine de 2 050 metri/ adică 
atît cit cea a orașului Leon,

MOSCOVA, 12 (prin telefon, 
de la trimisul nostru), — A- 
șadar, în meciul internațional 
de debut al sezonului, 
miercuri seara, sub cupola de 
la Lujniki, pugiliștii sovietici 
i-au surclasat pe colegii lor 
americani, ceea ce ne-a deter
minat să credem că afirmația 
simpaticului . antrenor al 
team-ului american, Pat 
Nappy — „am deplasat o 
foarte tînără echipă care se 
află într-o formă deosebită" 
— n-a fost adevărată decît 
pe jumătate... Dacă din mo
tive mai mult sau mai puțin 
lesne de înțeles Nappy a pre
zentat în ring, temerar, patru 
debutanți in echipa reprezen
tativă (Lunny, cei doi Daniels, 
Jenkins) și tot atîția boxeri 
aflați sub vîrsta majoratului 
(Edward Santiago — 17 ani, 
Ray Lunny, Larry Ward, 
Jessy Waldes — 18 ani), în 
schimb formația sa nu s-a 
dovedit în mare formă, așa 
cum managerul ne promisese.

De altfel, rămînînd fideli 
adevărului, trebuie să recu
noaștem că în amintitele con
diții de vîrstă era cel puțin 
exagerat să fi pretins ame
ricanilor — altfel, nu lipsiți 
de palmares — Juan Ruiz și 
Quin Daniels fiind deținătorii 
prestigiosului trofeu newyor- 
kez „Mănușa de aur*, iar 
Jessy Waldes numărîndu-se 
printre medaliații Jocurilor

Panamericane 1969 — să do
vedească maturitate, expe
riență și, în ultimă instanță, 
să concureze de la egal la 
egal cu chibzuita și echilibra
ta formație sovietică, prezentă 
între corzi cu trei campioni 
ai Europei și cu numeroși alți 
pugiliști de recunoscută va
loare internațională (Zaporo- 
jeț, Melnikov, Vasiușkin).

Făcînd o Radiografie a me
ciurilor, vom menționa că pu- 
giliștii americani n-au 
pe parcursul primelor două 
reprize o pradă dintre cele 
mai ușoare pentru gazde, și 
că în general ultimele trei 
minute au înclinat 
balanța în favoarea 
lor. Americanii au 
nu posedă, pînă la 
decît armele apărării. Unul 
dintre antrenorii federali so
vietici, Iuri Radoniak, obser
va că americanii evită pe cit 
posibil tradiționalul pas îna
poi, căutînd să execute cel mai 
adesea parade — ei cedînd în 
permanență inițiativa gazde
lor. Cu excepția a doua me
ciuri Lunny — Kuznețov și 
Gerry Daniels — Babarîka, în 
care oaspeții s-ău dovedit mai 
deciși în a ieși la atac — în 
rest, elevii lui Pat Nappy ău 
lăsat, într-o manieră parcă 
temperată,' inițiativa adversa
rilor, abandonîndu-și soarta 
(citiți decizia) bunei lor con
diții fizice. Ceea ce s-a do-

fost

definitiv 
sovietic i- 
arătat că 
amănunt,

,, „ V
sovietici
în perm.a-

la Sofia, de unde, la mijlocul lunii ia
nuarie, a plecat la baza de antrenament 
de la 
Această 
tă la o 
aproape 
unde selecționata Bulgariei își va sus
ține partidele din turneul final. Deci, 
o primă aclimatizare, o primă etapă de 
concluzii privind modul în care, jucă
torii s-au acomodat cu altitudinea a fost 
prevăzută de antrenorul principal Ștefan 
Boșkov, și de adjunctul său, Ioncio Ar- 
sov. De fapt, antrenorul Ștefan Boșkov 
acordă o mare atenție pregătirilor la 
altitudine. ’ 1 consideră că problema «- 
daptării organismului la înălțimi de pes
te 2000 metri este foarte importantă și 
ca atare ea va putea juca un rol hotă
rî tor pentru majoritatea finalistelor, mai 
cu seamă că unele sînt obișnuite să joace 
în asemenea condiții (Peru, Mexic). Mal 
mult ca oricînd, azi cînd pregătirii fi
zice ii revine un rol atît de important 
in întrecerea sportivă, adaptarea orga
nismului pentru eforturile la mari înăl
țimi trebuie studiată și privită cu o mare 
răspundere. In momentul de față, o bri
gadă de specialiști studiază în canto
namentul de la Belmeken influența pe 
care o are altitudinea asupra jucători-

budapesta, fl. GHEORGHIU PE LOCUL 6

•••
vedit prea’ puțin, 
permis boxerilor 
conducă aproape 
nență lupta, controlînd „ostili
tățile" și eîștigînd, deseori cu 
ușurință, la puncte. 9

Iată, de altfel, și opinia 
despre boxerii americani a 
unuia dintre arbitrii întîlnirii, 
fostuț campion european și o- 
limpic. Vladimir Endubar/’n: 
„Pugiliștii de dincolo de O- 
cean au demonstrat o bv’ă 
condiție fizică și o deosebită 
ambiție. Am remarcat tend n- 
ța lor spre atacurile la corp, 
purtate de la sem’distentă. 
Din păcate, echipa este prea 
fragedă, lipsită de experiență 
compctițională..."

In ceea ce privește calita
tea spectaculară a meciurilor, 
— dintre care, reamintim, 
două s-au terminat înainte de 
limită: abandonul lui Ru z 
și descalificarea? meritată, a 
campionului european Tregu- 
bov — trebuie menționat că 
acestea au devenit tot mai pp- 
lide după primele trei întîl- 
niri, zbuciumate, atractive,-și 
că ultimele confruntări ale 
galei, confuze, traversate de 
schimburi neclare de lovituri 
și fragmentate de desele in- 
'tervenții ale arbitrilor, s-au 
consumat într-o atmosferă de 
nemulțumire, pe fundalul 
sonor al unot- tribune pare 
scandau „box-box“.

Așadar, viitorii 
versari, pugiliștii 
reprezintă la ora 
echipa ambițioasă,
ficient bagaj tehnic, grevată 
însă de puținătatea experien
ței competiționale a compo- 
nenților ei. Dar — să nu ui
tăm — cele două meciuri con
tra reprezentativei Uniunii 
Sovietice au, desigur, darul 
să-i călească pe pugiliștii a- 
mericani, care vor fi prezenți 
la București cu încă două 
meciuri internaționale, foarte 
dificile,-in palmares.

Ovidiu IOANIȚOAIA

noștri ad- 
americani 
aceasta o 
cu un su-

Așa arată vilele-motel, unde vor locui majoritatea loturilor 'prezente în turneul 
final al C.M. din Mexic, inclusiv reședința fotbaliștilor bulgari din apropierea 
orașului Leon. Cele două mascote așezate pe iarbă atrag atenția pietonilor;

Atenție ! Aici locuiesc fotbaliști!
pietonilor ;

BUDAPESTA, 12 (Agerpres)
— După disputarea a 4 run
de, în turneul internațional 
de șah de la Budapesta, con
duc marii maeștri maghiari 
Portisch și Szabo cu cîte 3'/s 
p, urmați de Keres (U.R.S.S.j
— 3 (1) p, Ivkov (Iugoslavia)
— 3 p etc. Florin Gheorghiu 
(România) ocupă locul șase 
cu 2 puncte.

In runda a 4-a, Ivkov a 
cîștigat la Kovacs, Florin 
Gheorghiu (cu piesele albe) 
a remizat cu Lengyel, rezul
tat consemnat și în parti
dele Jansă — Averbach, Por
tisch — Szabo și Holmov — 
Adorjan. Restul partidelor 
s-au întrerupt.

Tn partida întreruptă, din 
runda a 3-a, Florin Gheor
ghiu a pierdut la Portisch.

lor în condițiile eforturilor obișnuite la 
antrenament.

2 Meciurile din turul campionatului 
vor începe la 8 martie. La 27 apri- Tio a1 ca tra fn+ramna «sî vnse va întrerupe și va con- 

terminarea campionatului
lie, el 

tinua după 
mondial.

3 Planul de pregătire, dinaintea tur
neului final, prevede mai multe
etape. Prima, Imediat după între

ruperea campionatului, include încă un 
cantonament la Belmeken. Aici, fotba
liștii bulgari se vor antrena în comun 
cu lotul U.R.S.S., iar înainte de plecarea 
ambelor selecționate spre Mexic ele se

vor întîlni într-un meci de
Altă etapă de pregătire 

meciurile amicale. Tratativele 
meciul Franța—Bulgaria, fixat la 8 a- 
prilie (probabil la Paris), au fost încu
nunate de succes. In prezent, este în 
curs de perfectare un meci cu selec
ționata Italiei.

în fine, a treia și ultima etapă este cea 
din Mexic, unde fotbaliștii bulgari vor 
fi prezențr cu începere din ziua de 13 
mai. Bineînțeles, în toate partidele de 
pregătire echipele de club vor renunța la 
jucătorii din lot.

verificare, 
o constituie 

pentru

Tema HRISTOV

Tiparul i L 9, «Informația*, »tr. Brezolanu or. 23—25, Bucuregtl
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TELEX-TELEX- 7H£¥- TELEX
Echipele de hochei pe gheață 
ale Ungariei și Danemarcei 
s-au întîlnit la Budapesta 
într-un nou meci de verifi
care. Și de data aceasta vic
toria a revenit hocheiștilor 
maghiari, învingători cu sco
rul de 9—4 (1—2, 4—2, 4—0).

In turneul feminin de tenis 
de la New York, Margaret 
Smith Court a învins-o cu 
6—0, 6—0 pe Franțoise Durr,

iar Ann Jones a dispus cu 
6—4, 9—7 de Valerie Zie- 
genfuss. într-o altă partidă, 
Virginia Wade a ’ 
cu 4—6, 6—1, 8—0 
Jean King.

întrecut-c 
pa Billie

mal înainte, cu prilejul re
intrării 
se 20,08

sale, Matson ohtinu- 
m.

Renumitul atlet
Randy Matson a 
greutatea la 20,00 tn în con
cursul internațional de la 
Lo« Angeles. Cu trei Mie

american 
aruncat

Dupd t 
(ah de
marele maestru igoslav Ku
ra j ița cu 61/, p, urmat de 
Benkfl (S.U.A.) — 6 p,
Browne (Australia), Schaufel- 
berger (Elveția) și Tatai (Ita
lia) — toți ou cite B1/, p eto,

runde in turneul de 
la Malaga conduce


