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solitar al italienilor Savari (nr. 14, in echipament închis) își dispută 
Foto. Aurel NEAGU

\Atac...
pucul cu J. Jensen (nr. 4), în

Astăzi ți miine, in campionatul republican de sală,

ATLEȚII SENIORI
In fața baremului EUROPEAN

la poarta daneză s în fața unei apărări masive, 
timp ce portarul Mork e gata să intervină.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI -GRUPA C

PRONOSTICURILE AU FOST CONFIRMATE ÎN PRIMA ZI
A ÎNTRECERILOR; DAR NU FARA EMOȚII

' * Emoțiile, provocate joi de 
brusca înrăutățire a timpului 
și perspectivele puțin plăcute 
privind desfășurarea ulterioară 

% «

a grupei C a campionatului 
mondial de hochei — 1970, 
fost, din fericire, risipite, 
prin farmec, de tot atît

LA MANTINELĂ
* Numeroase premii vor răsplăti cele mal bune echipe și pe 
' merituoși dintre jucătorii participant! ' .................... ~

re acestea : CUPA TRANSMISIBILA,

• ••

au 
ca 
de

_ _ _ cei
mai”merituoși dintre jucătorii participant la competițiile de la Galați. 
Printre acestea : CUPA TRANSMISIBILA, acordată de L.I.H.G. for
mației cîștigătoare, și o CUPA DEFINITIVA, oferită de Comisia de or
ganizare. Jucătorilor formațiilor clasate pe primele trei locuri li se vor 
da ca amintire medaliile confecționate de o monetărie elvețiană. De a- 
semenea CUPELE pentru cel mai bun portar, fundaș și înaintaș, CUPA 
FAIR-PLAY, oferită de A.S. Loto-Pronosport, CUPELE ZIARULUI JU
DEȚEAN „VIAȚA NOUA44 pentru cel mai eficace jucător și pentru cel 
mai bun arbitru.

• Forurile sportive locale l-au solicitat pe Nicolae Turceanu, pre
ședintele Colegiului de arbitri al F.R.H., să conducă în timpul desfă
șurării turneului o ȘCOALA DE ARBITRI cu cursanți selecționați din 
rindul localnicilor. O măsură binevenită, care are în vedere <, viitoarea 
activitate hocheistică din orașul de la Dunăre. Gălățenii doresc să-și 
organizeze cît de curînd o echipă, aflîndu-se In tratative pentru anga
jarea unui tînăr antrenor bucureștean. >

• Printre antrenorii celor 7 echipe participante se află cîteva mari 
glorii ale hocheiului. Este vorba, In primul rînd, de cehoslovacul 
Frantisek Tikal, managerul echipei Austriei, care cu ani în urmă a fost 
fundaș (in linie cu nu mai puțin celebrul Karel Gut), susținînd peste 
100 de jocuri în echipa națională a țării sale. De pregătirea formației 
italiene se ocupă fostul profesionist canadian Whittai Bryan, care a 
evoluat sub culorile echipei „Regina", jucînd în Anglia, în Austria și 
în Italia. Tot un canadian, Pete Lalibert6, conduce echipa Franței la 
întrecerile grupei C,

• In formația franceză, un punct de atracție îl constituie mulatrul 
Patrik Sawyerr, originar din Martinica, de profesie desenator tehnic. 
El face parte din clubul „Metro“-Paris. Tatăl său a fost timp de 10 
ani campion de box al Franței la amatori.

• Congresul L.I.H.G., care va avea loc la Stockholm, în timpul des
fășurării întrecerilor grupei A, și-a înscris pe ordinea de zi o proble
mă foarte delicată. Prin forfaitul canadienilor la ediția din acest an a 
campionatului mondial, locul lor în grupa A a fost luat, după cum se 
știe, de formația poloheză. Se pune întrebarea : care va fi viitorul 
statut al echipei Canadei în caz că ea va dori să participe în 1971 la 
C.M. ? Hotărîrea definitivă se va lua în capitala Suediei, bineînțeles, 
după ce canadienii își vor preciza intențiile.
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SOSIRI

brusca schimbare a lui. De 
unde joi a plouat și a nins, 
vineri — în ziua de debut a 
competiției — am avut parte 
de o vreme splendidă, cu soa
re cald și strălucitor, ca intr-o 
zi de primăvară.

După-amiază, la ora 17,30. 
a avut loc festivitatea oficială 
de deschidere a 
După intonarea 
Stat al României, 
vintul Th. Oprică, 
C.J.E.F.S. Galați 
Subrt in numele L.I.H.G. Vice
președintele forului hocheistic

întrecerilor 
Imnului de 
au luat cu-, 
președintele 
și Miroslav

internațional a adus mulțumiri 
pentru eforturile făcute la con
struirea acestui patinoar — 
care va asigura deplina reușită 
a competiției — apreciind că 
noua bază sportivă contribuie 
la lărgirea ariei geografice a 
hocheiului mondial. In în
cheiere, tov. Bucur Bloanca, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, președintele 
comisiei de organizare, după 
ce a urat bun sosit conducă
torilor și sportivilor echipe
lor participante la competiție, 
a declarat deschise întrecerile.

ITALIA-DANEMARCA

Așadar, astăzi și miine, in 
sala complexului sportiv „23 

desfășura cea 
a campionate- 
de sală ale 

După ce săp- 
juniorii mici

August” se va 
de a II-a ediție 
lor republicane 
atleților seniori, 
tămînile trecute 
și mari ne-au oferit un reușit 
prolog atletic, actualele între
ceri ale oelor peste 
curenți înscriși, se 
sionante. Pentru a 
afirmația, socotim 
prezenta iubitorilor atletismu
lui cîteva exemple care — după 
părerea specialiștilor — vor 
constitui „momentele" întreceri
lor. |

Din cele 12 probe Înscrise pe 
agenda concursului (7 pentru 
băieți și 5 pentru fete), la 6 
se așteaptă doborîrea recordu
rilor. La 
sprinteri 
(Steaua), 
(C.A.U.), .___ ______
— toți cu același rezultat, vor 
reuși, poate, de data aceasta, 
să-și tranșeze rivalitățile. La 
50 mg, Nicolae Perța (Steaua) 
a stabilit săptămina trecută un 
nou record, și multora li s-a pă
rut că era deosebit de rela
xat. .. ceea ce poate pune pe 
gînduri pe adversarii săi din 
concursul actual. Recordmana 
alergării pe garduri, Valeria 
Bufanu, se simte prea îndea
proape tatonată (o zecime de 
secundă) de junioara Elena 
Mirza și speră să-și corecteze

160 de con- 
anunță pa
ne sprijini 
oportun a

50 m plat, cei trei 
— Gh. Zamfirescu 

Alcx. Munteanu 
Șt. Lăzărescu (C.A.U.)

In pag. a 3-a:

acel 7,2 s, stabilit in prima e- 
diție.

întreceri pasionante se anun
ță la probele' de înălțime și 
lungime.

Ceea ce mobilizează cel 
mai puternic, însă, pe con
curent, este ÎNDEPLINI
REA BAREMURILOR STA
BILITE ÎN VEDEREA IN
CLUDERII ÎN LOTUL RE
PREZENTATIV CARE, LA 
14 ȘI 15 MARTIE, VA LUA

STARTUL LA VIENA, ÎN 
CADRUL CAMPIONATE
LOR EUROPENE DE 
SALA.

IATA PROGRAMUL ÎNTRE
CERILOR : astăzi, de la ora 
15 — prăjină, 50 m plat (b — 
serii, finală), 50 m plat (f — 
serii, finală), triplusalt, lungi
me (f), înălțime (b), greutate 
(f) ; miine, de la ora 9,30 — 
50 mg (f — serii, finală), 50 mg 
(b — serii, finală), înălțime (f). 
lungime (b), greutate (b).

Viorica Viscopoleanu a sărit și va „ateriza", probabil, și de astă 
dată pe locul I...

. Foto 1 V. BAGEAC

BOBERII ROMÂNI ÎN S.U.A. 
LA „MEMORIALUL KENNEDY11

■J

GALAȚI, 13 (Prin telefon 
de la trimisul nostru). — Iată 
că Ernesto Croti s-a dovedit 
un bun cunoscător al pulsului 
care caracterizează un campio
nat mondial (chiar dacă este 
vorba de grupa C) echipa sa, 
Italia, una dintre favoritele 
competiției, fiind nevoită să 
lupte din greu pentru a măci- 
na rezistența blonzilor danezi, 
în această partidă de debut, 
pe care anticipările o indicau 
a fi doar o formalitate pentru 
azzuri, dată fiind mai înde
lungata lor experiență competi- 
țională, danezii s-au dovedit 
mai periculoși și mai lucizi.

Mai lentă în ansamblu, ce-i 
drept, formația Danemarcei a 
izbutit să contracareze, totuși, 
avantajul italienilor, printr-un 
joc mai organizat tactic (majo
ritatea timpului și-au asigurat 
o apărare după formula 3—2), 
mai gîndit, mai realist. Dato
rită acestui fapt, timp de două 
reprize, danezii și-au ținut în 
șah adversarii, reușind să men
țină egalitatea de 0—0 pe ta
bela de marcaj, deși a stat în 
puterea lor ca scorul să le fi 
fost chiar favorabil.

N-o să vorbim de toate oca
ziile ratate de o parte și de 
oealaltă, ci de cea mai mare c 
șutul de penalitate (min. 32) 
acordat reprezentativei daneze, 
pentru faptul că fundașul 
Brugnoli aruncase crosa spre

puc. Gerber, executantul șutu
lui, n-a reușit însă să-l păcă
lească pe portarul Viale. în 
ultima treime a partidei, ita
lienii au combinat mai atent 
și au înscris trei goluri prin 
Rabanser (min. 43), Mastel 
(min. 47) și Gallo (min. 58). 
Singurul punct al echipei Da
nemarcei a fost marcat de Ger
ber (min. 50). Deci, scor final

OZON
ȘI AMURGUL 

UNIRII
Romeo VILARA TRICOLOR

(Continuare în pag. a 4-a)

Cunoscuta stațiune americană 
Lake Placid, unde s-au disputat 
în 1969 campionatele mondiale de 
bob, va găzdui săptămina viitoa
re „Memorialul Kennedy44, în ca
drul căruia se vor desfășura în
treceri de bob, schi, hochei, să- 
niuș și patinaj. PRINTRE PU
TINELE ȚARI EUROPENE CARE 
AU AVUT CINSTEA DE A FI 
INVITATE LA CONCURSURILE 
DE BOB, SE AFLA $1 ROMA
NIA (celelalte sînt Italia — pilot 
Prigo. R.F.G. — pilot Pltka, El
veția — pilot Wicki, cărora li se

-----“ ----------- ” S.U.A, șiadaugă echipaje din 
Canada).

Competiția de bob se va des
fășura în zilele de 19—20 februa
rie (proba de 2 persoane, în 4 
manșe) și 22 februarie (proba de 
4 persoane, în 2 manșe).

România va fi reprezentată de 
Ion Panțuru (pilot), .Dumitru Foc- 
șeneanu. Ion Zangor, Dumitru 
Pascu, Nicolae Neagoe (împingâ- 
tori) și Bariton Pașovschi (an
trenor).

Lotul român va părăsi Capitala 
duminică dimineață, urmtnd ca 
marți să efectueze primele an
trenamente pe pista de la Lake 
Placid.

O tiiniiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiii

PENTRU GRUPA B

GALAȚI
21

22

23

la
20

Ora 17 : FRANȚA
OLANDA

Ora 20 : BELGIA — 
ITALIA

ASTALI

La patinoarul din

„ALCHIMIA44

Iată graficul sosirilor pen
tru grupa B de la București, 
așa cum ni se comunică de 

Comitetul de organizare : 
februarie : echipele Japo

niei și Iugoslaviei ; 
februarie : arbitrul elve

țian K. Hauser ;
februarie : echipele Elve

ției, Norvegiei și S.U.A., 
arbitrul norvegian Peer 
Wold ;

februarie : echipele R.F.G. 
și Bulgariei, arbitrul 
austriac W. Valentin.

O dublă fentă, Nowakowski și Strozik au rămas „înfipți" în podea și Cristian Gațu — ieri 
în vervă — înscrie spectaculos.

VERITABIL „GALOP DE SĂNĂTATE" AL HANDBALIȘTILOR

Miile de spectatori, care 
în ziua de 24 februa
rie vor asista la ce
remonia deschiderii 

Întrecerilor grupei B a cam
pionatului mondial de ho
chei, nici nu vor bănui că 
oglinda superbă de gheată 
care se așterne la picioa
rele lor a necesitat zile 
șl nopți de osteneală, rețe- 
te savante, deslușite In ani 
multi de Încercări, căutări, 
eșecuri și 6uccese.

A pregătit-o specialistul 
cehoslovac Ladislau Slovak, 
care a învățat toate secre
tele de Ia un bătrin meșter 
suedez și apoi — la rindul 
său — le-a împărtășit cole
gilor români.

ROMÂNI 9 IERI, ÎN SALA FLOREASCA

LOTUL
REVINE
ASTAZI

Astăzi, în jurul orei 14, este 
așteptat să sosească la Aero
portul Băneasa, lotul de ho
chei al României, care a efec
tuat un stagiu de pregătire în 
Cehoslovacia.

Hocheiștii, urmează să sus
țină la 18 februarie primul an
trenament pe patinoarul „23 
August".

Tînărul LAURENȚIU IORDAN 
se impune tot mai mult ca un om 
de bază al naționalei. Vitalitatea, 
forța și puterea de pătrundere îl 
recomandă ca un element de șoc 

al înaintării noastre

București:

„Placa" aceasta alunecoa
să cuprinde în grosimea ei 
de numai TREI CENTIME
TRI cîteva straturi așezate 
anume, ca foile unei plăcin
te.

Mai întîi, temperatura tu
burilor a fost coborîtă pînă 
la minus 17 grade. Nici o 
„centimă" mai mult, nici 
una mai puțin ! Este, ceea 
ce se cheamă, „frigul op
tim”. Apoi, pulverlzîndu-se 
apă, ore in șir, s-a aplicat 
planșeului de beton o „pe
liculă Inițială". Oricit vl s-ar 
părea de ciudait, gheața 
trebuie... vopsită. Albul ei 
orbitor se realizează cu un 
strat de lapte de var și 
cretă. Urmează un nou strat,

GHETII...s
pe care se aplică marcajul, 
liniile roșii și albastre, cer
curile, punctele de angaja
re, teritoriile porții și ale 
arbitrilor. (Culorile Ie-a a- 
vut cu el maestrul Slovak). 
In sfirșit, ultimul este „stra
tul de uzură”, pe care se 
patinează, ș! a cărui toaletă 
revine mașinii „Rolba". Ea 
li șterge ridurile lăsate de 
patine, redtndu-i prospeți
mea unul obraz de adoles
cent.

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 4-a)

PRODUCȚIA DE ECHIPAMENT Șl MATERIALE

I
I
I

I

I

PROGRAMĂ i
I

Șl MANUAL
Teoretic, fiecare profesor de 

educație fizică este liber ca, 
în funcție de prevederile pro
gramei, să.și conceapă cît 
mai variat lecția, în așa fel 
incit ea să corespundă pe de

plin atît condițiilor materiale existente 
în școală, cît și colectivului clasei 
respective. Spuneam teoretic, pentru că 
am avut nenumărate prilejuri să asis
tăm la diferite analize făcute cu oca
zia unor inspecții de îndrumare și con
trol care incriminau pe profesorul ce 
„îndrăznise" să se abată de la litera 
„legii". E drept că cei mai multi din
tre inspectorii în cauză erau specia
liști în alte domenii și, probabil, obli
gați prin alte prescripțiuni regulamen
tare să facă de toate. Dar prin aceas
ta, cu sau fără voie, lecția de educație 
fizică pierdea din calitate.

Insuficienta ex| 
sau pregătirea c ____  ______
toare a altora (ne referim la absoi-

jerienjâ a unor cadre 
idactică necorespunză-

Iiuwrc o onora (ne reierim ia absoi- 
venfii de liceu care devin peste noap
te Drofesori) a dus în mnlto «

I

■Nu numai apropierea campio
natului mondial ne îndreptățește, 
atunci cind vorbim despre partida 
de handbal dintre reprezentativa 
masculină a țării și o selecțio
nată a Poloniei, să ocolim impli
cațiile ciirice ale categoricei vic
torii obținute de jucătorii români. 
Există și alte motive care ne în
deamnă să ne oprim mai puțin 
asupra minutelor de dominare, 
asupra fazelor mai palpitante sau 
asupra evoluției scorului. Unul 
dintre aceste motive este șl acela 
că, țlnlnd seama de replica palidă, 
complet ștearsă dată de adversar, 
modul în care s-a conturat rezul
tatul de 31—12 (14—6) este foarte 
puțin important.

Esențial considerăm a fi felul 
în care selecționata romană s-a 
mișcat în teren și, mal ales, dacă 
poate fi întrezărit un reviriment 
în joc la majoritatea componențl- 
lor lotului. Pentru că — se știe — 
nu de mult, la un turneu in Po
lonia, echipa a suferit două sur
prinzătoare și supărătoare înfrln- 
geri. Deci, pe scurt : putem fi 
mulțumiți de stadiul actual al pre
gătirilor ? în linii generale, da. In 
primul rind, a plăcut ritmul lm-

pus de jucătorii români, pe care 
ei au continuat să-1 mențină chiar 
șl în partea a doua a întâlnirii 
cind oaspeții erau evident - măr
eați de efort și cînd scorul a luat 
proporții. Fără să se lase nici o 
clipă furați de o eventuală ten
dință de relaxane provocată de 
o facilă victorie, handbaliștii ro
mâni au ținut pînă în ultimul 
minut de joc piciorul pe „acce
lerat or “ dind partidei viteză, via
ță și, de foarte multe ori, culoare 
— prin fantezia execuțiilor tehni
ce. Este, de asemenea, îmbucu
rător faptul că cei doi portari au 
corespuns, cu o mențiune spe
cială pentru Dincâ ce dovedește 
o revenire în forma oare l-a con
sacrat, arătîndu-se un serios con
curent pentru Cornel Penu. A- 
cesta din urmă a apărat bine 
timp de 40 de minute, după care 
a avut o cădere fizică, mult prea 
aspru sancționată vocal de unii 
spectatori, absurzi șl fără pic de 
înțelegere pentru ceea ce se poa
te întîmpla pe teren. Din echipa 
de bază au lipsit în acest meci 
Samungl, Goran, Marinescu șl 
Nica. Primul a fost cu des
tul succes suplinit de tînărul 
Bota, care continuă să urce în
cet, dar sigur, treptele consacrării.
A fost folosit, tot cu scopul vo-

riflcării Iul, și Birtolom, a cărui 
forță de șut nu aduce nici lui și 
nici antrenorilor satisfacții din 
cauza unei excesive și inexplica
bile nervozități a acestui real ta-

Câlin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

V

• te profesori) a dus în multe școli la o I interpretare eronată, considerînd pro
grama ca pe ceva imuabil. Și aceasta 
în detrimentul calității.

I Aplicarea experimentală a noii pro
grame de educafie fizică va consti
tui fără îndoială un pas înainte. Flexi
bilitatea ei se cerea „legiferată” și, 
— după opinia noastră — în forma 
propusă ea corespunde mult mai bine 
cerinfelor din toate punctele de ve
dere. Este necesar acum, ca tofi cei ce 
vor fi chemafi s-o aplice să caute a o 
valorifica din plin, folosindu-se tocmai 
de această larghefe, pentru a reuși 
obținerea unor rezultate la nivelul ce
rinfelor actuale. j

Studiul celorlalte obiecte de învăță- 
mînt stabilește o strînsă concordantă 
între programă și manual. Educafia fi. 
zică beneficiază de o programă, dar 
nu dispune de un manual.

O nu prea veche anchetă întreprin
să de ziarul nostru, printre numeroase 
cadre didactice cu experienfă, sublinia 
necesitatea existenfei unui astfel de 
manual, care ar fi un excelent ghid a- 
dresat atît profesorului (metodica edi
tată este insuficientă) cît și elevilor.

E1 nu trebuie însă să devină un in
strument de supraîncărcare teoretică 
a școlarilor, ci unul de facilitare a în
țelegerii unor nofiuni, reguli, tipuri de 
exerciții propuse de profesor, în felul 
acesta ei devenind mai buni practicant, 
mai buni cunoscători ai diferitelor dis 
cipline sportive.

Modalitățile de alcătuire a acestuia 
sînt diverse și multiple. Realizarea — 
mai întîi experimentală — ar reliefa

SPORTIVE ÎN ROL-ÎNCĂ-DE CENUȘĂREASĂ
tat. Pentru a respecta în- 
întrutotul realitatea, tre
buie, firește, să recunoaș
tem că în ultima vreme 
s-au 
grese 
cantitativ) în producția de 
echipament și 1 
sportive (valoarea_
bală a ajuns să depășească 
900 milioane 
ele sînt i 
răspunde cerințelor mereu 
mai mari pe care le ridică I 
mișcarea noastră de edu- | 
cație fizică și sport, aflată, 
la rindul ei, înt>r-un i 
de revitalizare, de ___
nuă ascensiune.

Aceasta fiind situația, ni

Nu spunem, desigur, 
o fioutate afirmînd 
că una din • cauzele 

care stânjenesc încă des-

CONCURS DE BOB LA SINAIA!
■ Echipajul lui Panțuru a cucerit „Cupa județului 

■ Miine, campionatul național
Prahova"

SINAIA, 13 (prin telefon). — După repetate amînărl 
de starea nefavorabilă a timpului, pe pîrtla de la Sinaia _ _ „ 
disputa, în sflrșit, primul concurs de bob al anului : „Cupa jude

țului Prahova44. Vremea a fost splendidă, permițtnd celor 12 echipa
je să-și dispute întlietatea în condiții optime.

După cele două manșe, desfășurate pe parcursul a opt viraje, 
cel mai bun timp a fost realizat de echipajul Clubului sportiv oră
șenesc Sinaia, pilotat de maestrul emerit al sportului Ion Panțuru, 
care l-a avut ca lmpingător în prima manșă pe Neagoe, iar In cea 
de a doua pe Focșeneanu. Timp obținut : 1:02,12. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 2. C.S.O. II (Stoian — Panaitescu) 1:03,83 ; 3. 
C.S.O. III (Stoica — Papadopol) 1:03,98 ; 4. C.S.O. IV (Nlculescu — 
Mîinea) 1:05,14 j 5. Voința Sinaia (Vulpe — Eftimie Pascu) 1:06,75; 
6. BucegI Sinaia (Benghiu — Tătuță — Pascu) 1:07,61.

Duminică dimineața ie va desfășura, tn două manșe, campiona
tul național.

provocate 
s-a putut

tul de serios dezvoltarea 
activității de educație fi
zică și sport din țara noas
tră o constituie insuficien
ța — atît cantitativă, cît și 
calitativă — a echipamen
tului și materialelor nece
sare practicării diferitelor 
ramuri de sport. De ani și 
ani de zile această chesti
une a făcut obiectul unor 
discuții interminabile între 
factorii răspunzători (Con
siliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, Mi
nisterul Comerțului Inte
rior, Ministerul Industriei 
Ușoare), dar care s-au do
vedit, din păcate, puțin 
fructuoase, soluțiile și re
zolvările stabilite nefiind 
în măsură a determina re
virimentul general aștep-

înregistrat unele pro- I 
(mai ales sub raport I

materiale I 
. sa gio- I

sane lei), dar că I 
încă departe de a |

proces I 
conți- |

C. FIRANESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

I
— după părerea noastră — aspecte I 
deosebit de interesante privind ridica- | 
rea pe o treaptă superioară a lecției 
de educate fizică.

Școala este chemată să creeze, prin 
cele mai moderne mijloace, oameni 
multilateral ț
— prin confinutul său 
lipsească din rindul lor.

'UWIIIU ■ I ' I | IWULU, V/kl I I ICyl II — 
pregâtiți. Educația fizică I 
nulul său — nu poate sd •

Emanuel FANTANEANU
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SPORTUL Șl DELICVENTA

C
u ani In urmă, circula o 
glumă pe care chiar unii 
activiști mai dogmatici o tn- 
ghițeau, poate nu cu plăcere, 
sau fără s-o înțeleagă măcar 
în substanja ei. în fine, era 

o glumă pe care își puteau permite 
s-o asculte și — ca un act mai liberal 
ceva — s-o și povestească. Nu-i prea 
lungă, dar n-am s-o reproduc, totuși, 
ci mă voi mărgini, doar, să notei că 
îi cam lua peste picior pe acei tova
răși ce se credeau atotștiutori, indife
rent de domeniul adus în _ discuție, 
prezentîndu-i drept cunoscători chitit și 
în materie de... sobe I Se rîdea, cum 
se rîde și la alte astfel de glume, 
nici mai bune, nici mai proastă, dar 
zîmbefele, atunci cînd nu erau acre, 
le făceau să pricepi că cel ce-o asculta 
nu surprinsese că șuvoiul de umor 

. qmar izbucnea tocmai pentru că între
„erou" și „sobe" nu exista nici un fel 
de legătură.

De ce, totuși, citez chiar și în mo
dul acesta destul (sper) , de mascat o 
glumă... civilă, într-un ziar de sport ? 

, Pentru că, cei cărora li se adresa nu-și 
puneau niciodată întrebarea : „oare 

; nu cumva poate fi vorba și despre 
mine ?". Nu vedeau, prin urmate, le
gătura sau nu voiau s-o facă...

Rostul introducerii mele este acela 
de a încerca o apropiere între fapte 
care, aparent, n-au nici o legătură 
deși —uneori sînt apropiate pînă

la intimitate. Tot așa cum activistul 
nostru — cam limitat — după cum 
cred că s-a înțeles (fie din cauza 
unghiului obtuz în care se posta cînd 
asculta relatarea glumei, fie din pri
cina perdelei de infatuare, care-i ascun
dea fondul acesteia), unele categorii 
de cetățeni nu realizează anumite ra
porturi existente între sport (de care 
nu sînt străini, dar nici prea preocu
pați) și alte domenii ale vieții de fie
care zi. într-un număr recerit al zia
rului, încercam să luminez, pufin, o 
astfel de relație : între educația fizică 
și femâia.

Azi, gîndul mi se oprește asupra unui 
fenomeh îngrijorător remarcat și la 
noi : creșterea delicventei printre ti
neri. Presa, de diferite profile, încearcă 
adeseori să tragă semnalele de alarmă 
cuvenite, folosind exemple tragice din 
țari în care fenomenul a devenit cro
nic, punînd în luptă arma satirei 
ș.a.tfi.d. Mari rar avem însă prilejul să 
aflăm si cauzele care duc la astfel 
de situații (la noi bineînțeles), ca și 
remediile ce pot fi folosite în îndrep
tarea stării actuale.

îmi permit să afirm că sportul poate 
apărea și la un capitol și la celălalt ; 
în primul, cci o explicație : iqnorînd 
terenul întrecerii sportive, tinerii și ti
nerele nu au o alta ocazie de a-si 
cheltui surplusul de energie, nu-și echi
librează logic bugetul d 
ocolesc astfel, și poate

căile care consolidează importante tră
sături morale cum sînt: voința, onesti
tatea, curajul, demnitatea, spiritul de 
întrecere, respectul față de semeni (și 
de cei mai slabi, firește); la capitolul 
secund, al remedierii stării de delic
ventă, printre cei tineri. Nu o dată, 
sportul a constituit, pentru părinți și 
pentru profesorii cu tact, o pîrghie efi
cientă de corectare a unor deficiențe 
morale ale copiilor și elevilor lor. 
Ziarul nostru a informat asupra intro
ducerii lui printre metodele de care 
uzează, în școlile pentru delicvențu 

Filmul

REINTRARE IN
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• Un nume nou printre 
arbitrii -noștri de box : con- 
stănțeanul Vasile Neagu, fost 
campion al țării în 1962, par
ticipant la J.O. de la Roma. 
Deși a îmbrăcat de curînd 
costumul alb, Neagu să re
marcă prin competență cu 
care conduce și judecă me
ciurile în ring. El a fost pre
gătit de arbitrul AIBA, Aii 
Rișat.

• Ieri ne-a vizitat la re
dacție antrenorul din Buzău, 
Marin Dumitru. Cu acest pri
lej, am aflat că va înscrie în 
campionatul de juniori 8 pu- 
giliști. După opinia să, șanse 
de a Obține rezultate bune au 
C. Dumitrașcu (pană, vice- 
campion în 1969), F. Manea ’ 
(s'emimuscă), C. Manea (co
coș), M. Aldea (cocoș).

• Astă-seară, la Constanța 
se va disputa meciul interna
țional Farul — Wismut Gera. 
Antrenorul constănțenilor, 
Nicolae Buză, prezent joi sea
ră în sala Floreasca, la rtlă- 
ciul Steaua — Wismut, ne-a 
comunicat că va urca între 
cbrzi următoarea echipă î Șo- 
șoiu, Manole (Rușit), Iliescu, 
Simionescu, Dinu, Baciu, Ke
rim, Preda, Pîrvu, Bursuc. 
Gala va începe la ora 19.

• Sîmbătă 21 februarie, in 
perspectivă un meci de mare 
atracție: Constantin Stanef
— Octavian Amăzăroaie. Se 
știe că, recent, ultimul, elev 
al lui Victor Alexandru, 1-ă 
întrecut intr-o manieră cate
gorică pe stelistul C. 
liuc. Duelul Stanef — 
zăroaie va avea loc în 
reuniunii dotate cu 
Feroviarul".

Buzu- 
Amă- 

cadrul 
„Cupa

A

le timp liber, 
inconștient,

uzează, în școlile pentru 
minori, reeaucatorii acestora. Filmul 
„Singurătatea alergătorului de cursa 
lunga* și altele, mai vechi sau mai 
noi, au folosit o temă asemănătoare, 
cu o mare forță de convingere. Cu 
toate acestea, înfîlnim zilnic, în mai 
toate orașele și satele prin care ni 
poartă pașii meseriei noastre, părinți 
care <" 
ccire-t ignorează, copii 
nosc ‘
care îi fac cunoștința după ce se află 
dincolo de ferestrele zăbrelite ale șco
lilor de corecție.

Sugeram, de aci, forurilor responsa
bile — atît celor din învățcmîntul pu
blic, cît și celor din sport, din dome
niul sănătății publice și organizațiilor 
de masă pentru tineret, să mediteze, 
lOolaltă, asupra relației care există 
între cultura fizică și delicventa mi
norilor, dar, mai cu seamă, asupra ra
portului cale ar trebui sa existe.

Nu de alta, dar n-aș vrea ca cineva 
să facă vrbo legătură întie oartea ctît 
de serioasă a rîndurilor de față și 
gluma care le-a precedat...

disprețuiesc sportul, pedagogi 
-----*“*, ---’i care nu-i cu- 

binefqperile, delicventi minori

PARADA-RIPOSTA
DISCUȚII, DECLARAȚII ■ OBLIGAȚII
La unul din concursurile 

săptămînii trecute l-am an
trenat într-o discuție pe se
cretarul federal, Dionisie Tep- 
șan, abordind patru din pro
blemele stringente ale scri
mei noastre: arbitraje, or
ganizări de competiții, cadre 
și materiale. Apreciind răs
punsurile ca interesante, ele 
exprimînd orientarea activi
tății oficiale, le consemnez în 
speranța că vor fi binevenite 
spre liniștirea unor spirite 
poate prea pătimașe: 
4 Problema arbitrilor* ră- 
■" mîno una z-lir» rlîfirmlf 
țile 
tia sînt recrutați, prin forța 
lucrurilor, dintre sportivii și 
antrenorii activi, fapt ce 
creează, inerent, suspiciuni și 
animozități. Dar e foarte a- 
devărat că, dintr-o lipsă de 
preocupare a colegiului cen
tral, a colegiilor locale pre
cum și ă antrenorilor, nu 
s-au organizat, în ultimii ani, 
cursuri sau alte iorfne de 
pregătire, iar arbitrii nea- 
vînd la dispoziție nici un ma
terial ddeumentar, s-au măr
ginit doar Ia practica de con
curs. Acum, însă, avem în 
lucru un statut al arbitrilor 
de scrimă, care, pînă la sfîr- 
șitul lunii martie, sperăm să 
ajungă la cluburi. Se preco
nizează, totodată, liste pe ca
tegorii, examinări, și cursuri 
scurte pentru împrospătarea 
cunoștințelor arbitrilor. Sîn- 
tem în așteptarea r.oului re
gulament internațional pe 
care-1 vom transmite, cu ma
ximum de rapiditate, în țară, 
deoarece și în această direc
ție a existat pînă acum o 
lipsă de preocupară, care se 
repercutează asupra calității 
arbitrajelor.

In privința organizărilor 
de competiții, remarc că, 

prin înmulțirea considerabilă 
a concursurilor interne și in
ternaționale, calendarul este 
extrem de încărcat. Densita-

mîne una din dificultă- 
federației, deoarece aceș-

POSTĂVARUL IN PLINĂ ACTIVITATE
BRAȘOV, 

(prin 
Teama 
agăța schiurile în 
cui s-a spulberat. 
Căldura și vintul 
nu mâi alungă 

zăpada prin văi și coclauri, la 
adăpostul umbrei, ci un soare 
strălucitor dar rece privește 
neputincios și distant întrece
rile Schiorilor desfășurate 
țr-uii decor de autentică 
riă. Anotimpul a intrat 
drepturi.

în mod paradoxal, însă, 
tăzi (n.r. ieri), în slalomul 

, special desfășurat pe Sulinar 
(între cabana Cristianul Mare, 
Poiana Doamnei și Poiana Ru- 
ia). zăpada, atît de mult aștep
tată, a fost un redutabil adver
sar. Sosită brusc și așternută 
peste un strat de gheață ini
țial, ea a transformat slalomul 
dintr-o luptă deschisă într-o 
cursă de urmărire prin „tran
șee", în care cuvîntul de or
dine nu a fost „să cișlige cel 
mai bun”, ci „să scape cine 
poate". Cu toate eforturile ar
bitrilor, timpul prea scurt de 
la căderea ninsorii nu* a per
mis amenajarea traseului pînă 
la acea compactitate care să 
asigure o evoluție normală și, 
apropiată de maximumul posi
bilităților pentru toți concu- 
renții. Ca urmare, deși în prin
cipiu sintem împotriva abando
nurilor și descalificărilor, de 
astă-dată am găsit o explicație 
numeroșilor concurenți aflați 
ifl această situație. Tot âfit de 
adevărată rămine, însă, și rea
litatea că noi nu avem schiori 
care să știe să meargă prin ta- 
luzuri. Pentru aceasta, se cere 
o tehnică specială pe care, la 
urma Urmei, concurenții sint 
datori să și-o însușească, atit 
pentru intîmplări ca cea de â- 
cum, cit, mai ales, 
starturi internaționale, 
participăm cu numere 
categorii mari.

REZULTATE : seniori 
PA POSTĂVARUL") : 
Văideanu (A.S.A.) 82,1 ; 
Bobiț (Dinamo) 83,4 ; 3. M. Ene 
(Dinamo) 84.0 ; 4. S. Cojocarii 
(Șc. sp. Bv.) 88,1 ; 5. I. Bălan 
(A.S.A.) 89,3 : 6—7. C. Teșilea- 
nu și I). Ionescu (ambii St. 
roșu) 91,2; senioare: 1. Mihaela 
Sandu (Dinamo) 92.0 ; 2. Ioana 
Bclu (A.S.A.) 94,4 ; 3. Eva
Markos (Dinamo) 97,0 ; 4. Gi- 
zela Mores (Polit. Bv.) 98,0 ; 
juniori I (CAMPIONATUL JU
DEȚEAN) : 1. P. Soiu (Dina
mo) 86,2 ; 2. N. Barbu (Ener
gia) 92,6 ; 3. I. Troitsch (Dina-

13 
telefon), 

că vom

în- 
iar- 

in
as-

pentru 
unde 

și in

i

face , că 
special a 

fie privită

tea competițiilor 
pregătirea lor (în 
celor locale), să 
cu oarecare ușurință, la a- 
ceaSta contribuind și numă
rul restrîns de Organizatori. 
Biroul federal și-a propus să 
sprijine organizarea competi
țiilor iar eu personal, voi 
căuta să stimulez comisia 
municipiului București, care 
are un roi însemnat în rea
lizarea calendarului competi- 
țional. Nu pot trece cu ve7 
derea faptul că la nereușită 
organizărilor .contribuie și 
lipsa unei săli corespunză
toare, pentru obținerea căreia 
biroul federal depune toafe 
eforturile. Sperăm să obți
nem și sprijinul C.N.E.F.S.
«> în privința pregătirii ca- 

drelor, singura cale care 
ne poate scoate din impas 
rămîne specializarea I.E.F.S., 
cu ciclu de 4 ani (inclusiv 
cursul de bază). Federația 
a sprijinit înființarea secției 
de performanță pe lîngă in
stitut și pregătește o discu
ție la nivelul conducerii, prin 
care să se pună, cît mai cu
rînd, bazele acestei acțiuni. 
Pînă atunci, se vor organiza, 
în continuare, consfătuiri afe 
antrenorilor și, în plus, cu 
ocazia marilor competiții in
terne, undă Sînt concentrați 
de regulă toți antrenorii, se 
vor organiza prelegeri, in
formări. comunicări pe baza 
cercetărilor etc. E regreta
bil faptul că, în Capitală, nu 
s-au luat pînă în prezent ă- 
semerieâ inițiative, deoarece 
aici activează mai bine de 
ăO’/j dintre antrenori.
Â ('ea mai delicată proble

mă este cea a materiale
lor. Vreâu să remarc spriji-

Emanuel VALERIU

nul acordat de către condu
cerea C.N.E.F.S. federației 
noastre, cu toate dificultățile 
ce le implică importul, a- 
sigurlndu-se materiale în mă
sură suficientă pentru loturi, 
și aproape suficientă pentru 
Sbcțiile din cluburi. Fâptul 
că sîbtem tributari impdftu- 
ltti ne pune într-o situație 
de inferioritate față de cele
lalte discipline sportive și 
față de adversarii direcți pe 
care-i avem de înfruntat pe 
plan mondial. Pentru confec
ționarea în țară a unor Ma
teriale de specialitate, ar fi 
necesar un atelier specializat 
în materiale sportive (canti
tăți reduse), care ar putea 
rezolva aceste necesități, fără 
a se apela la mari întreprm 
deri, legate de obligații de 
plan .

★
Subscriu intrutOtul lă 

ideeă unui a.teliăr specia
lizat ih producția materia
lelor sporlîv'e, tie serik re
dusă. care ar umple rtiultn 
Holuri din activitatea scri
mei și a altor discipline 
sportive .

Din declarațiile făcute aci, 
cît și din punctele de vedere 
exprimate. tot prin ziârul 
„SPORTUL”, de președintele 
ftidâi-âției, râmârc âcbeâȘj o- 
rienlare spre activitatea lo
turilor reprezentative. Profit 
de ocazie să amintesc că 
chezășia succeselor echipelor 
reprezentative o constituie 
activitatea fructuoasă din 
cluburi și asociații, căreia ar 
fi necesar să i se acorde o 
atenție, pe MĂSURA PRE
TENȚIILOR, din partea bi
roului federal.

Cornel GEORGESCU

mo) 92.9 ; juniori II : 
Adăscăliței (St. roșu) 
I. Gheofghe (Dinamo) 
Fl. Barbu (Șc. sp. 1 
78,2; junioare I : 1.
Munteanu (A.S.A.) 94,1 
Bîrsan (Creația) 110,3 ;
nodorâ Zerman (Șc. sp. Pre
deal) 112,3 ; junioare 
Nela Siniibn 80,0 ;
Degeratu 81,4 ;
culeț 84,7 (toate 
Sp. Predeal).

Duminică are
cdborîre.

: 1. St. 
76.2 ; 2. 
76,5 ; 3. 
Predeal)
Daniela 
; 2. I.
3. Mi-

■ II : 1.
2, Maria

3. Maria Roș- 
trel de la Șc.

loc proba de

Mihai BIRA

(Urmare din pag. 1)

• Pe linia frumoasei tra
diții de a asigura echipelor 
bucureștene de rugby un 
program de activitate îna
intea deschiderii sezonului o- 
ficial, comisia de specialitate 
a C.M.E.F.S. București orga
nizează și în acest an două 
competiții („Cupa de iarnă" 
și „Cupa tinereții"), rezer
vate divizionarelor A și B, 
precum și lotului național 
de juniori. La prima compe
tiție vor participa următoa
rele formații Dinamo, Gri- 
vița Roșie, Steaua și Vulcan 
(seria I) și Gloria, Olimpia, 
Aeronautica și Steaua-tlneret 
(seria a Il-a). Trofeul „Cupa 
tinereții" și-1 vor disputa 
Lotul național de juniori. 
Rapid, Progresul și Con
structorul.

Prima etapă a acestor două 
competiții va avea loc 
ziua de 15 februarie, 
următorul program : 
DE IARNA" — seria I : 
namo — Grivița Roșie 
Steaua — Vulcan ; seria 
Il-a : Gloria — Steaua 
neret) și Olimpia — Aero
nautica. „CUPA TINEREȚII": 
Constructorul — Rapid și 
Progresul — Lotul național 
de juniori.

• Pînă acum. Ia F.R.R. au 
fost depuse următoarele ce
reri de transfer : A, ISTU- 
DOR (Dinamo București). 
FL. CONSTANTIN (Olimpia 
București) și A. NICOLESCU 
(Rapid București) pentru 
Grivița Roșie, T. BĂLAN si 
G. MARKUS (Știința I.M.P.) 
pentru Știinta Petroșani, T. 
CRISTESCU ’ (Constructorul 
București) pentru Aeronauti
ca București și C. DUMI
TRESCU (Universitatea Ti
mișoara) pentru Agronomia 
Cluj.

Reamintim că perioada 
transferări se va termina 
ziua de 25 februarie.

în 
după 

CUPA 
Di-

Și 
a 

(ti-

de 
in

CONCURSUL
DE LA REȘIȚA
r i Piscina de 25 m

Reșița, recu-
i noscută unanim 

C i pentru calitățile 
fl sale, găzduiește 
“ a»tă-seară și mîi

ne dimineață primul con
curs de amploare al anului, 
la care și-au dat întîlnire 
cei mâi buni înotători ai 
țării. Exceptîndu-1 pe timișo
reanul V. Costa, aflat în 
plină sesiune de examene, 
vor urca pe blocstarturi toți 
campionii și recordmanii 
noștri, reuniți pentru un prim 
examen înaintea unor impor
tante confruntări internațio
nale programate în această 
primăvară.

întrecerile crauliștilor, cu 
Slavic, Aimer, Cosmescu și 
Naghi în rolurile principale, 
constituie punctul de atrac
ție al concursului. Cu măre 
interes este așteptată con
fruntarea celor doi spâtiști 
reșîțeni, Giurâsa și Hohoiu, 
cu țînărul înotător bucu- 
reștean Gh. Lupu, ca și evo
luția lui A. Covaci (cil o pre
gătire mai bună în lunile de 
iarnă, față de anii trecuți) în 
probele de delfin.

Selecționata divizionară — J. S. K. Slavia Sofia 3 1

REUȘIT
SUCEAVA, 13 .(prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Sala sporturilor din locali
tate a fost asaltată de un pu
blic numeros, dornic să fie 
martor la cea dintîi confrun
tare cu caracter de verifi
care pe care au susținut-o 
voleibaliștii noștri fruntași 
după prima etapă de pregă
tire în vederea competițiilor 
internaționale ale acestui an. 
Selecționata divizionară (lip
sită de cîțiva jucători de bază 
pentru a putea purta denu
mirea de reprezentativă na
țională) a primit replica for
mației bulgare J.S.K. Slavia 
Sofia. Meciul, care a prile-

s-a părut normal ca proble
ma materialelor și echipa
mentului sportiv să ocupe un 
spațiu atît de larg în dezba
terile prilejuite de recenta 
plenară a C.N.E.F.S. Și poate 
la fel de firesc a fost ca mo
dul ei de abordare să se facă 
dintr-un unghi aproape ex
clusiv critic.

Un prim aspect dezbătut 
l-a constituit absența din co
merț sau punerea în vînzare 
în cantități foarte mici a u- 
nor articole de sport — con
secință directă a neproducerii 
lor sau a producției încă 
rest.rînse de asemenea arti
cole.

Concret, 
Poparad, 
Consiliului 
ganizației Pionierilor, s-a re
ferit la lipsa — în chiar plin 
sezon — a unor materiale 
necesare practicării sporturi
lor de iarnă (îndeosebi 
schiuri), ca și a saltelelor de 
gimnastică. La rîndul ei, an- 
trenoarea federală Ella Con- 
stantinescu a subliniat absen
ța — în perioade destul de 
mari — din magazinele cu 
articole sportive a paletelor 
pentru tenis de masă, ceea 
ce împiedică, în Ultimă in
stanță — după cum aprecia 
însăși vorbitoarea — efectua
rea unei propagande eficien

TEST AL VOLEIBALIȘTILOR

PRODUCȚIA DE

tovarășa Elena 
vicepreședintă a 
Național al Or-

te în favoarea acestui sport. 
Criticînd faptul că multe din 
sălile de lupte nu sânt utilate 
corespunzător, antrenorul fe
deral Ion Corneanu arăta că 
nu se găsesc de vînzare în 
cantități suficiente materia
lele necesare antrenamentelor 
luptătorilor.

în mai multe luări de cu- 
vînt s-a menționat că însăși 
procurarea de mingi consti
tuie o problemă greu de re
zolvat uneori. Cineva spunea, 
cu destul năduf, că dacă s-ar 
lua acum măsura de a se da 
fiecărei școli din București 
fie și' numai cîte o singură 
minge, comerțul (și, firește, 
în spatele său industria) n-ar 
putea onoră integral solicită
rile.

Numeroase critici au fost 
exprimate, pe bună dreptate, 
de la tribuna plenarei și la 
adresa calității materialelor 
și echipamentului livrate de 
întreprinderile producătoare. 
Tot reprezentanta Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor spunea că cele 1 6" 
de' corturi 
anul trecut 
școlarilor 
losite decît 
după care 
ploaie a cedat cu totul. An- 
trenoarea Ella ConstantineScu

achiziționate în 
pentru taberele 

n-au putut fi fo- 
un singur sezon, 
rezistența lor la

T. l âna se 
posibilita-

juit antrenorilor 
și G. Cherebețiu 
tea unui control al compor
tării selecționaților, s-a în
cheiat cu victoria echipei ro
mâne cu scorul de 3—1 (9, 
12, —13, 11).

Formația bulgară, deși 
fără individualități de talia 
voleibaliștilor de la Ț.S.K.A. 
(deținătoarea „C.C.E.") s-a 
remarcat prin omogenitate și 
prin siguranță in execuții, 
opunînd selecționatei divizio
nare o rezistență deosebită.

Dintre jucătorii români care 
âu evoluat în acest meci, ri
dicătorii Stamate și Drăgan

s-au remarcat în mod cu to
tul deosebit, prin dirijarea 
inteligentă a atacului și prin 
participarea eficientă la ac
țiunile ofensive. De aseme
nea, trăgătorii Crețu, Codoi 
și Rotam au arătat o sen
sibilă creștere valorică față 
dă evoluțiile anterioare. Au 
mai jucat : Costea, Poroșnicu 
și Duduciuc.

Din echipa bulgară s-au 
remarcat Stoianov, Gavrilov 
și Trenev.

Au arbitrat Gh. Ionescu și 
Al. Alexov.

A. BREBEANU

ECHIPAMENT
a scos, de asemenea, în evi
dență, precaritatea meselor 
de ping-pong fabricate la Re
ghin, iar alți vorbitori s-au 
referit la slaba calitate a 
pantofilor de tenis, a unor 
tricotaje și a altor articole.

Căutînd explicațiile acestor 
deficiențe, participanții la 
plenară au, apreciat că mai 
puțin poate fi vorba de o 
incapacitate a sectorului pro
ductiv (de altfel, prin com
parații sugestive, ei au sub
liniat — ceea ce cunoaștem 
bine cu toții — că industria 
națională produce numeroase 
âlte mărfuri, deosebit de com
plicat de realizat, la nivelul 
tehnicii mbridiale) și mai 
mult de o tratare cu ușu
rință a problemei articolelor 
de sport, de o situare a ei 
pe undeva pe la periferia 
preocupărilor economice, 
altfel, se pare că unele 
treprinderi producătoare 
căutat, în ultimii ani, și 
alocuri au reușit să se
gajeze de obligația produce
rii materialelor destinate 
sportului, 
ajuns la 
normală 
anumite 
realizate 
(legături 
unele

De 
în- 
au 
pe 

de-

în consecință, s-a 
situația complet a- 

de a se importa 
produse care 
altă dată în țară 
și ceară de 

articole pentru

erau

schi, 
scri-

Șl MATERIALE
etc.). în afara faptului 
făce astfel o risipă ne-

meri 
că se 
just’fmată de valută, produ
sele importate sînt — în 
unele cazuri — de o calitate 
mai slabă decît cele realiza
te anterior în țară.

în aceeași ordine 
vii critici au fost 
plenară Consiliului 
pentru Educație 
Sport care, deși este investit 
prin lege cu îndatoriri spe
ciale în acest sens, 
îndeplinit, așa cum 
așteptat, rolul său de 
nator ăl acțiunii de 
cere și desfacere a 
mentului și materialelor spor
tive. Consiliul Național și or
ganele sale județene nu au 
întreprins — cum era nece
sar — o investigație amplă 
și sistematică — pe fiecare 

> ramură de sport — a cerin
țelor reale de materiale și 
echipament, care ar fi putut 
conduce Ia concluzii mai cer
te în privința planificării pro
ducerii acestora. O astfel de 
investigație, mai bine zis un 
studiu amănunțit asupra si
tuației actuale și cerințelor 
în perspectivă de articole 
sportive a devenit absolut ne
cesar, după cum ca foarte 
oportună a fost apreciată de 
către participanții la plenară

de idei, 
aduse în 
Național 

Fiz:că și

nu și-a 
era de 
coordo- 
prodti- 
echipa-

I astăzi,maginea este 
mai mult ca oriclnd.
convingătoare. Memo- 

ria omului contemporan este 
o memorie vizuală și nimeni 
nu se mai îndoiește de a- 
ceasta.

Nu numai filmul ispitește, 
seduce, argumentează, ci și 
fotografia, mai alei dacă este 
artistică. Deci, de la arta 
mișcării la arta reprezentării 
ei fotografice. La toate saloa
nele fotografice din lume și 
la saloanele internaționale 
organizate 
fotografia 
permanent 
zentă. Ea 
racteriza 
inedit, 
tate ?și, 
chiar 
procedee tehnice.
Recent Timi

șoara 
ideea inspirată a 
ziții de fotografii sportive. 
M/ilt apreciată și vizitată, 
expoziția a fost amintită și 
in coloanele ziarului „Spor
tul". Și Brașovul, consacrat 
pentru frumusețile și dina
mismul său, a organizat' acum 
cîțiva ani o expoziție ase
mănătoare, firește cu accent 
pe turism, alpinism, schi, ca
re a putut fi admirată și 
intr-un jurnal cinematogra
fic.

In străinătate sint foarte 
frecvente concursurile pentru 
premierea celor mai bune 
fotografii sportive. Ne amin
tim, intre, altele, jerba de 
spumă, in evantai^ a unui 
schior pe apă, un schif 8-ț-I 
lunecînd pe ape albastre (to
tul privit de sus), faze d» 
fotbal in care mingea ,.a- 
coperă" capul jucătorului, pa 
tinatoare sau gimnaste con- 
curind în măiestrie baleri
nele.

Noi avem o veche și va
loroasă tradiție a artei foto 
grafice sportive. Crescută in 
redacțiile Sporirii și Stadion, 
emancipată la O.N.T. și Me
ridiane, maturizată prin căr 
țile editurii de specialitate, 
ea a format fotografi spor
tivi care s-au dovedit nu n 
dată adevărați artiști ai ima
ginii. S-a recunoscut adese
ori, chiar de fotografii vîrsl- 
nici și din alte domenii, că 
fotografia sportivă solicită 
altfel pe autor, cere alte ca
lități, alt ochi, altă vibrație 
lăuntrică. Am văzut excep
ționali fotografi artistici, rea-

ții țara 
sportivă 

pie
se ca

prin
originali- 

undori, 
prin noi

a avut

noastră, 
a fost

A

unei

lizlnd mediocre fotografii pe 
stadioane și pîrtiile de schi 
Aici legile mișcării sînt al 
tele și ele se cer cunoscute 
nu numai din cărți sau din- 
tr-un anumit domeniu.

Pentru a surprinde! poetic 
sau dramatic, zborurile sări
torilor la trambulină. In schi 
sau tnot, o fază de rugby 
sau handbal, o săritură cu 
prăjina sau o trecere peste 
garduri, un salt la gimnas
tică, nu trebuie să fii numai 
un bun fotograf, ci fi un 
artist.

Fotografiile de mai ieri ale 
lui Ion Peteu, Gh. 
Epurați, Fritz 

-Brandrup, Gh. 
Corcodel nu erau 
fotografiile unor 
pricepuți profe
sioniști, ci ale u- 
nor adevărați în
drăgostiți de na- 

mișcare. Mai țin 
acum excepționala 
a Irinei Nagy, ani 
portarul naționalei 

prinsă intr-un

8-a
ARTĂ
expo- șitură 

minte și 
fotografie 
nesftrșiți 
de handbal, 
salt superb — fotografie rea
lizată inspirat de fostul ju 
cător, și de handbal, Gh. 
Epurau, fotografie premiată 
în unanimitate.

Dovada cea mai bună că 
arta mișcării inspiră arta fo
tografică o găsim și în fap
tul că din nici o expoziție 
de fotoqrafii, de amatori sau 
profesioniști, obișnuit, nu lip
sește, pentru frumusețea și 
dinamismul 
sportivă.

La expozițiile 
arhitecților, profesorilor 
des^n, arta și mișcarea sînt 
prezente într-o fericită sini 
btoză. Sînt "chiar pictori ?’ 
sculptori pe care fotografia 
sportivă îi inspiră în arta lor

In numărul din 4 ianuarie 
1M0 al ziarului „Sportul" au 
fost reproduse fotografii, cu 
titluri foarte sugestive : Ca 
vaierul. Miniaturi. Diferența 
Să nu fii superstițios 7 Au 
torit lor: Paul Romoșan. Au 
rel Neagu Ne-ar bucura mul1 
dacă și fotograful-artist Ion 
Miclea ar poposi măcar o 
dată în lumea sportului, ca 
re, sigur, nu-l va dezamăgi

Undeva, intre grafică și 
film, timidă, dar plină de ca
lități și entuziasm, fotografia 
artistică ’ sportivă susține și 
ea, cu credință, ideea noas
tră : sportul a opta artă.

Luna februarie 
marchează relua
rea activității 
competiționale la 
gimnastică, prin 
organizarea de

către comisia de competiții 
a Consiliului municipal pen
tru educație fizică și sport 
al Capitalei, a unei întreceri 
devenită tradițională, con
cursul pe aparate. început 
acum o săptămînă cu evo
luția la sol a gimnaștilor, în-' 
trecerea bucureșteană conti
nuă mîine cu sol-fete și 
sărituri-băieți, aparate la 
care și-au anunțat participa
rea peste 100 dintre cei mai 
buni gimnaști din București. 
După cum se știe, acest con
curs se organizează pe ca
tegorii de clasificare, el fiind 
deschis atît sportivilor de ca
tegoria a IV-a, cît și celor 
de la candidați maeștri și 
maeștri. Mîine, gimnaștii vor 
evolua la sala de la „23 Au
gust", cu începere de la 
ora 9. Iura ». i

Iată icîteva dintre rezulta
tele înregistrate cu o săptă- 
mînă în urmă, la sol băieți : 
cat. a IV-a : Cristian Buzoia- ' 
nu (Șc. sp. 2) 9,05 p, Eugen 
Rus (Steaua) și Cornii Po
pescu (Steaua) 9 p ; cat. a 
IIT-a : Octavian Oprescu (Șc. 
sp. 2) și Cristinel Leoampă 
(Șc. sp. 2) 9,40 p, Gh. Iliescu 
(Șc. sp. 2) 9,35 p ; cat. a Il-a : 
Gabriel Popescu (Lie. 35) 
9,20 p, Marian Badea (Șc. 
sp. 2) 9,15 p, Nicolae Vasi- 
lescu (CI. sp. șc.) 8,25 p ;

și o consfătuire — convoca
tă sub egida C.N.E.F.S. — 
a tuturor factorilor intere
sați și competenți în produ
cerea și desfacerea materia
lelor și echipamentului de 
sport.- «

însușindu-și indicația re
centă a conducerii de partid, 
plenara C.N.E.F.S. s-a pro
nunțat pentru o descentrali
zare a producției articolelor 
sportive, pentru atragerea în
treprinderilor industriei loca
le și a unităților cooperației 
meșteșugărești la realizarea 
— potrivit necesităților pe 
planul fiecărui județ — de 
materiale și echipament des
tinat .^practicării sportului. 
Totodată, a fost subliniată u- 
tilitatea unor noi măsuri 
pe care Ministerul' Comerțu
lui Interior le-ar putea lua 
în vederea îmbunătățirii des
facerii acestor produse.

Acum, nu ne rămîne decît 
să sperăm că cele discutate 
la plenară, soluțiile și reco
mandările date, vor conduce 
la ieșirea definitivă din rolul 
de cenușăreasă a producției 
de echipament și materiale 
sportive, care trebuie să se 
apropie cît mai repede de 
nivelul necesar acoperirii in
tegrale a cerințelor, în con
cordanță cu dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și 
sportului în țara noastră.

ei, fotografia

medicilor,
de

cat. I ți cat. candidați 
maeștri : Nicolae Oprescu 
(Dinamo) 9,40 p, Liviu Ma- 
zilu (Dinamo) 9,20 p, Mihai 
Borș 
maeștri : 
mo) 9,45 
(Steaua) 
Petrescu

8,70 ;(Ci. sp. șc.)
Dan Grecu (Dina- 

p, Adrian Stoica 
9,05 p. Constantin 
(Dinamo) 8,75 p,

4

UNDE 
MERGEM ?

SIMBATA
l 
î

RUGBY : Teren Construc
torul, oră 17 : Constructo
rul — Rapid.

ATLETISM : Sala Com
plexului sportiv „23 August'1, 
ora 15,30 : Campionatul na
țional de seniori in sală.

DUMINICA

FOTBAL : Stadion Giu- 
loști, ora 9,15 : Rapid (tine- 
ret-rezerve) — Metalul Țir- 
goviște : ora 11 : Rapid — 
C.F.R. Cluj ; Stadion Progre
sul (str. Dr. Staicovici), ora
9 : Progresul — Metalul Bucu
rești (tineret-rezerve) ; ora 
10,45 : Progresul — Metalul 
București ; teren Ghencea, 
ora 11 : Steaua — Flacăra 
Moreni ; Stadion Dinamo 
(terenul III), ora 9,30 : Dina
mo (tineret-rezerve) — Sire
na ; Stadion Politehnica, ora
10 : Sportul studențesc — 
Electronica Obor.

RUGBY : Stadion Con
structorul; ora 9 : Gloria — 
Steaua (tineret) ; ora 10,10 : 
Steaua — Vulcan, ora 11,20 : 
Grivița Roșie — Dinamo ; 
ora 12,30 : Olimpia — Aero
nautica ; teren Ghencea, ora 
10 : Lotul național de ju
niori — Progresul.

ÎNOT : Bazinul Floreasca, 
ora 9,30 : Concurs pentru 
copii.

ATLETISM : sala Com. 
plexului sportiv „23 August", 
ora 9.30 : Campionatul națio
nal de seniori în sală.

BOX : de la ora 10 la clu
bul „Grivița Roșie" : reuniu
ne dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie".

ȘEDINȚA ANUAEÂ
« COMITETULUI FEDERAL

LA HANDBAL
Duminică, 22 februarie 

1970, orele 9,30, va avea loc 
ședința anuală a Comitetu
lui federal al Federației ro
mâne de handbal, cu urmă
toarea ordine de zi : Infor
marea asupra activității 
F.R.H. pe anul 1969 ; Planul 
de măsuri al F.R.H. pe anul 
1970 ; Calendarul sportiv in
tern și internațional pe 
19T°—1971 ; Bugetul Federa
ției române de handbal pe 
anul 1970 ; Probleme organi
zatorice.
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M. POPESCU

Bucu*

orga-

%

. . re-
•, Dinamo A (fostă Ciocanul) 

în prima divizie, iar Dinamo B (fostă Unirea 
â IUa a diviziei secunde cu sediu! la Brașov.

1
6 iunie 1948* avea să piardă Ia București, cu 0—3, în fata 

gj - - - - ...................■

CONCURS SUPLIMENTAR PRO
NOSPORT CM. IIOCHEI — 25

FEBRUARIE 1970

SttNA

SA Nil ARĂTĂM CAUZELE IHN SIMPLE

rezultatele foarte

oarecare

PE PRIMA

C.F.R.

MliNE, ÎN GIUIEȘTIPOLITEHNICA UȘI

e)

C. F. R. Timișoara

să aibă în : Lă-

articolele
Cole-

grele ce re-

acti-

A.S.

A F.R.F.,

DE CONCURSCUPON
Numele prenumele s»■

Adresa :

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C
va

DGRUPA

2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

F.R.F,

ale 
fap- 
for- 
din 
iar

înțe- 
cen- 

In 
teh-

eforturile tuturor 
luptă pentru îm- 
ansamblu a cali- 
nostru.

,SportUl“ 
răspuns 
consider

vedere pro- 
arbitrajului,

Colegiului central al arbi- 
făcînd public^, concluziile

de aseme- 
progresele

. ‘, al
deciziilor, 
echipelor,

care 
ce se

IN 
ca- 
fo- 
ale

anchetei ziarului 
voi permite un 
amplu. Personal,

central al

De 
In 

său 
de 
Selecționâbililor

La întrebarea care face obiec
tul 
Îmi 
mai 
că :

bune, cu Farul și 
meciul cu Grecia, 
Rapid, programat

i acest Regula- 
t recent de Bi- 
conține sanc-

‘ anu-
flecare

om îndrăgostit de 
antrenor, cinstit,

jocului de 
alte mate-

disci- 
inte- 

F.R.F.
sanc- 
229—

Ion ALEXANDRESCU 
secretar al

1N-
____ să

considerație rapoartele

DUMITRU NICOLAE-NICUȘOR — antrenor al cthiiicl Dina mo București:

PRESUPUNERI, CI SĂ LE CONSTATĂM PRACTIC

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

■ I
MM

E 9 ■ M* JB

Ancheta SPORTUL Qg £e gXjSfă Uil deCafaj

între rezultatele echipei naționale
și valoarea formațiilor de club?

DINAMOVIȘTllBUCUREȘTENI

«SINT
GOLGETERUL
ROMÂNIEI

© în retur facem ravagii ® Fot

balul nu începuse să sufere de

maladia ineficacității ® Un val

de oboreni la Jiul ® Corabia

bune 
echipei naționale Se datorase 
tulul că s-a reușit să se 
meze o echipă echilibrată 
toate punctele de vedere,
cunoștințele celor doi antrenori, 
Angelo Niculescu șl E. Vogi, au 
permis o bună orientare in gre
lele cazuri ivite pînă la reușita 
calificării la C.M. ;

— jucătorii depun toate efor
turile la antrenamente, iar In 
jocuri se dăruiesc total, așa cum 
este normal în cazul unor com
ponent ai „unsprezecelui" 
reprezintă România Intr-un 
amical sau oficial ;

— căldura publicului în 
de a-șl încuraja echipa în 
mentele grei? ale Jocurilor ;

— pregătirea în perioada 
mergătoare jocurilor făcută 
presă, televiziune, precum 
prietenia ce domnește în cadrul 
ir Uliul.

De ce jucătorii nu se com
portă și la club atit de bine ca 
și la echipa națională 7 CAU
ZELE SÎNT MULTIPLE. Am să 
încerc să Ie enumăr pe cele mai 
importante :

1. Precizarea aproape matema
tică a „unsprezecelui" reprezen
tativ cu multe șăptămîni înain
tea unul Joc internațional. Con
turarea din timp a echipei este, 
desigur, un lucru bun. In acest 
fel. însă, randamentul la club 
scade, UNII JUCĂTORI ȘTIIN- 
DU-SE SENATORI DE DREPT 
AI NAȚIONALEI. Or, dacă la 
națională sînt titulari, la echipă 
de club... Consider că dacă Ju
cătorii n-ar fi atit de siguri, 
dacă și-ar ordona mai bine

viață particulară, dacă ar munci 
cu mai multă conștiinciozitate la 
antrenamente, randamentul lor 
ar fi mult superior Ia echipa 
de club, cît și Ia națională.

2. Randamentul după jocurile 
susținute In ' • • ■
ționâle. 
susținut 
primul 
meciuri 
irienttil 
mici excepții * — 
«ut. Exemplu : 
Portugalia, la 6 zile 
diriâmovlști ău evoluat slăb cu 
Univ. Craiovâ, după care âu ur
mat alte două partide foarte

cadrul echipei na- 
regulă, după jocul 

echipă națională, la 
chiâr Ia mai multe 
campionat randa- 

cu 
este foarte scă- 

după meciul eu 
Jucătorii

felul

IN ALBANIA
•

Echipa de fotbal Politehni
ca Iasi a susținut al doilea 
meci în Albania. Jucînd la 
Elbasan cu echipa Labinot 
din localitate, studenții ieșeni 
au terminat la egalitate. 1—1.

U.T.A. După 
la jocul cu 

la numai 4 
zile (joi) ei' au avut o compor
tare nesatisfăcătoare, 
duminică, cu 
la iași (după

Ml-am pus 
problemă de 
cauze ? Am 
rele concluzii

— programarea unor jocuri 
la intervale fqarte scurte 
la sfîrșitul campionatului 
este nepotrivită ;

— consumul fizic, psihic 
acumulat pe parcursul * cam
pionatului intern plus'* efor
tul din. jocurile atit de im
portante din cadrul campio
natului mondial se reflectă 
direct și imediat, bineînțeles, 
negativ ;

— viața ordonată dinaintea
................................................ fac?

să 
său 
în-

continuată
Cluj, apoi 

o săptămînă). 
întrebarea : Este o 
pregătire, sînt alte 
ajuns lă următoa-

I. Bălănescu, la Reșița
7 ? ■

Conducerea clubului reși- 
țean ne-a informat că antre
norul Ion Bălănescu a pre
luat conducerea tehnică a 
echipei de fotbal C.S.M., care 
Activează în divizia B, seria 
a II-a. Antrenorul Ion Bălă- 
nescu a mai pregătit această 
echipă în urmă cu cîțiva ani.

P. BOCȘANU, coresp.

meciurilor internaționale 
ca după terminarea lor 
urmeze zile de relaxare 
preocupări cotidiene rău 
țelese de unii jucători ;

— sărbătorirea prelungită a 
succesului fără ca jucătorii 
să se. mal gîndească că mal 
au obligații și la echipa de 
Club.

3. Componența lotului actual.
— Lotul actual este încă defi

citar ; în cazul a 2—3 posturi 
există o diferență mare ca va
loare.

— O mare parte dintre jucă
torii lotului nostru nu muncesc 
cu destulă seriozitate la antrena
mente, complăcîridu-se în situa
ția de rezerve

4. Practicarea jocului dur in

meciurile interne in scopui inti
midării sau chiar scoaterii din 
Joc a celor din națională, lucru 
ce-i face pe aceștia să se ferească 
și în mod normal să nu poată 
da un randament superior la 
echipă (ex. accidentarea lui Du- 
mitrache. Ghergheli).

5. Desigur, că nu numai aces
tea sint cauzele, La ele se ada
ugă și unele greșeli făcute de 
mine — la echipa mea — în 
diferite cazuri.

Totuși, ca unul care am trăit 
aproape zi de zi lingă acești 
jucători nu mi se pare un pa
radox felul cum ei se comportă 
la națională și la club. _ " " 
că Ia națională se dăruiesc 
dau un randament sporit 
un lucru îmbucurător. 
PUTEA SA JOACE TOT 
DE BINE ȘI LA CLUB 1 
VOR ÎNȚELEGE SA 
CEAȘCA ' LA 
SA RENUNȚE 
PETRECUTE 
UNOR AȘA-ZIȘI ____

De ce a obținut Dinamo 
cău rezultate atit de I 
Cunosc în ________ __ ____
aceasță echipă șl de aceea îmi 
permit “ _.."*
Lotul echipei este __
jucători fără pretenții, care sint,

Faptul
Și 

; este 
VOR 

ATIT 
DACA 
MUN- 

ANTRENAMENTE, 
LA 

IN
NOPȚILE 

COMPANIA 
PRIETENI.

> Ba- 
bune ? 

măsură

feă fac unele aprecieri, 
compus clin 

uiccviipi, care sint, 
insă, CONVINȘI cA SUCCESUL 

OBȚINE NUMAI PRIN 
MODESTIE, CORECTI- 
VIAȚA ORDONATA. 
Ia conducerea echipă 

un — ----- - —

se cr 
munca, 
I UDINE, 
In plus, 
se âfia 
meseria Mie ________ ,
conștiincios șl plin de modestie’.

Consider extrem de folositoare 
ancheta ziarului „Sportul" pentru 
a elucida unele dintre semnele 
de întrebare existente în cadrul 
echipelor noastre de club, cu 
speranța că în viitor ele vor 
dispare complet.

Feroviarii bucureșteni, in 
continuarea pregătirilor pen
tru reluarea campionatului, 
vor susține niîine o nouă par
tidă amicală in compania for
mației C.F.R. Cluj. Meciul va 
avea foc pe stadionul Giulești 
și va începe la ora 11.

In deschidere, 
9,15 :

de la ora 
Rapid (tineret-reiervi 

Metalul Tîrgoviște.

[lectromotor Timișoara
5-0 (4-0)

Feroviarii au susținut — cu E- 
lectromotor Timișoara — o utilă 
partidă de verificare înaintea în- 
tilnirii internaționale cu B.V.C. 
Budapesta. Golurile au fost rea
lizate de Periatu 3, Mandlache 
și Flores.
P. ARCAN coresp. principal

Echipa Dinamo București va pleca luni în R. D 
Germană, unde va susține trei partide amicale. Pro
gramul întâlnirilor va fi definitivat la sosirea fotbaliș 
tilor bucuresteni în Berlin,

„U“ CRAIOVA ÎNTREPRINDE 
UN TURNEU ÎN IRAN

In ședința de aseară a Birou
lui Federației de fotbal s-a â- 
probat ca echipa Universitatea 
Craiova să efectueze un turneu în 
Iran, între 6 și 16 martie a c

S-a stabilit câ jocurile sale cu

„U“ Cluj (din 8 martie) 
Crișul (din 15 martie), 
drul returului Diviziei A, să 
amînate pentru datele de 
martie și 1 aprilie.

CA SA RAIilNA
...Noroi pînă deasupra glez

nelor, bălți de apă, provenite 
din topirea zăpezii, înttnzindu- 
se peste aproape tot terenul, 
„uscatul" 
chip de insule, 
decor 22 de fotbaliști 
angajați intr-o încleștare sur
dă, impresionantă din multe 
puncte de vedere. Impresio
nantă, pentru că nu se poate 
să nu te miște niște tineri 
care joacă un „amical" în 
care nu numai că nu se amu
ză. dar se bat pentru fiecare 
minge, pe care unii abia o 
zăresc de sub masca de noroi 
care le acoperă fața. Așa cum 
nu se poate să nu-ți stîrnească 
un sentiment de... milă, dar 
și de admirație, înfățișarea lor 
de gladiatori cenușii — culoa
rea echipamentului pe jumă
tate muiat intr-o combinație 
de apă și noroi. Da, aceasta 
este o față a fotbalului, o față 
care nu se arată întotdeauna 
lumii.

Pregătirea fotbaliștilor... 
Pregătirea în sezon mort. Așa 
se cheamă în carnetele tehni
cienilor activitatea respectivă. 
„Acum se încarcă bateriile" — 
spun specialiștii. Pentru a le 
încărca, nici un efort, nici un 
sacrificiu 
măre. Și 
nici o zi

apărînd ici-colo, în 
și în acest 

ieșeni

chiar, nu este prea 
pentru a nu pierde 
de pregătire, fotba-

DESPRE UNELE ASPECTE DIN ACTIVITATEA 
COLEGIULUI CENTRAL AL ARBITRILOR

Problemele actuale și de 
perspectivă ale arbitrajului 
stau permanent în atenția 
F.R.F., ele fiind abordate 

In ansamblul măsurilor inițiate 
pentru desfășurarea în bune 
condițiuni a activității fot
balistice din țara noastră. Asigu
rarea jocurilor cu arbitri com
petent!, bine pregătiți tehnic și 
fizic, liotărîți să sprijine mersul 
înainte al fotbalului, constituie 
obiectivul fundamental al Cole- 
giuluj central al arbitrilor, care 
a întreprins acțiuni meritorii 
pentru realizarea sarcinilor sta
bilite de federație în acest do
meniu. îmbunătățirea arbitraje
lor în prima parte a campiona
tului a fost apreciată — pe 
bună dreptate — de majoritatea 
antrenorilor echipelor din divizia 
A, de observatorii federali sau 
de cei ai Colegiului 
arbitrilor, prezenți la jocuri. In 
presa de specialitate, ' 
nea, au fost relevate _ 
obținute, făcîndu-se totodată su
gestii pentru perfecționarea ““ 
vității în acest domeniu.

După cum este lesne de 
Ies, greul muncii Colegiului 
trai al arbitrilor se duce 
sfera activității de pregătire 
nică a arbitrilor, de uniformi
zare a aplicării regulamentului, 
de educare a arbitrilor în spi
ritul corectitudinii exemplare, 
curajului în luarea ‘ 
Indiferent de situația 
de atitudinea unei părți a pu
blicului etc.

Pentru informarea celor inte
resați, amintim că, sub în
drumarea F.R.F., mal mult 
declt In trecut, Colegiul 

central al arbitrilor se preocupă 
de problemele tehnice, de pre
gătirea multilaterală a arbitrilor, 
de îndrumarea colegiilor jude
țene. Se editează cu regularitate, 
de către Cdlegiu. Buletinul in
formativ al arbitrilor, ÎN CARE

troznește din încheieturi ® Cir

jan și Anghelache iși dau demi
sia ® Clubul oborean fuzionea

ză cu echipa Prefecturii poliției

Capitalei © Se înființează echi

pa Armatei ® Intrăm in vrie

® Se nasc Dinamo A și B

SlNT PUBLICATE LECȚII. MA
TERIALE DE INTERPRETARE, 
TRADUCERI DIN REVISTELE 
DE SPECIALITATE DE PESTE 
HOTARE etc. ; a fost tipărit. re- 
cent manualul-ghid pentru șco
lile de arbitri (lecțiile, activită
țile practice etc.), o broșură în 
tiraj de masă pentru uzul spec
tatorilor („Ce trebuie să cu
noaștem despre unele prevederi 
ale . regulamentului 
fotbal"), precum și 
riale de acest gen.

Sarcinile tot mai „___
vin arbitrilor* in complexul 
activității noastre fotbalis
tice reclamă din partea Co

legiului centrai o selectare ju
dicioasă a arbitrilor la toate ni
velele. Venind in intimpinarea 
unor sugestii exprimate și in 
presă, BIROUL FEDERAL A 
HOTĂRÎT REDUCEREA NUMĂ
RULUI DE ARBITRI DIN LO
TUL „A“ LA 32 (ajunsese la 
peste 40), reducerea vîrstel arbi
trilor din lotul „C“ și introdu
cerea in acest Iot a unor arbi
tri tineri, de perspectivă. Este 
doar un început ; reașezarea lo
turilor după criteriul valoric va 
fi încheiată după terminarea re
turului. Precizăm că MENȚINE
REA SAU PROMOVAREA AR
BITRILOR DIN LOTUL REPU
BLICAN ESTE O CHESTIUNE 
DE COMPETENȚA EXCLUSIVA 
A F.R.F., care insă va lua in 
considerație șl aprecierile făcute 
arbitrilor din lot cu privire la 
comportarea șl contribuția aces
tora la activitatea fiecărui co
legiu Județean.

Problemele de conținut ale 
muncii de perfecționare con
tinuă a arbitrajelor trebuie 
să constituie preocuparea de 
bază a tuturor colegiilor te
ritoriale. La unele colegii, 
aceasta activitate este inca 
nesatisfăcătoare. Pe alocuri, 
muncii serioase și corecte

care _  _
blemete mari ale 
i-a luat locul spiritul îngust, 
revendicativ, față, de 
F.R.F. va lua măsurile 
impun.

O sarcină importantă a 
giului central o constituie dele
garea arbitrilor la jocuri. Sub 
îndrumarea și controlul Biroului 
federal, colegiul central a de
pus în acest domeniu un mare 
volum de muncă (săptămînai 
sînt delegați peste 300 de arbi
tri). Colegiul este îndrumat SA 
ELIMINE DEFINITIV SISTEMUL 
„ROTAȚIEI" IN DELEGĂRI (pe 
bună dreptate criticat în presă), 
sistem perimat după care toți 
arbitri ar trebui să aibă un nu
măr egal de jocuri de-a lungul 
unui campionat.

Acordînd toată încrederea ar
bitrilor, cinstei și competenței 
lor, Biroul federal a hotărît câ 
Ia jocurile din campionatul de 
tineret și din cel al juniorilor, 
să fie delegați arbitri republi
cani chiar din localitatea res
pectivă, ceea ce va avea ca 
efect eliminarea deplasărilor și 
reduceri importante de cheltuieli.

In legătură cu delegarea ar
bitrilor români peste ho
tare, precizăm că PENTRU 

TOATE JOCURILE INTERNATIO
NALE OFICIALE (Inter-țări, 
inter-cluburi etc.) FEDERAȚIILE 
NAȚIONALE DE SPECIALI
TATE AU OBLIGAȚIA SA DE
LEGE NUMAI ARBITRI 
SCRIȘI PE LISTA F.I.F.A., 
la în ■' ______
primite de F.R.F. de la F.I.F.A. 
și U.E.F.A. în legătură cu cali
tatea arbitrajelor prestate de 
arbitrii români în străinătate. 
ACEASTA ESTE CAUZA PEN
TRU CARE O SERIE DE ARBI
TRI ROMANI SÎNT PROGRA
MAȚI CU PRECĂDERE LA 
UNELE JOCURI DIN STRĂI
NĂTATE.

In vederea clasificării cît 
mal obiective a arbitrilor 
pe criteriul valorii — pen
tru delegarea la meciuri — 

s-a lărgit acțiunea de observare 
a lor, astfel că Ia toate jocu
rile din divizia A și la nume
roase meciuri din diviziile B și 
C au fost trimiși în fiecare eta
pă observatori ai F.R.F. și ai 
Colegiului central. De mare fo
los în aprecierea arbitrajelor s-a 
dovedit presa de specialitate, 
ale cărei relatări competente au 
corespuns — în general — cu 
opinia observatorilor federali. 
Pe această linie, F.R.F. cere în 
continuare sprijinul cronicarilor 
sportivi, care pot contribui cu 
cea mai mare eficacitate la ac
țiunea de îmbunătățire a arbi
trajelor. In acest fel, considerăm 
că se conjugă - • -
factorilor care 
bunătățirea în 
tății fotbalului

Colegiul central al arbitrilor 
a analizat la timp calita
tea • arbitrajelor, evidențiind 
ceea ce a fost pozitiv și 

sancționînd cînd a fost cazul. 
Biroul federal apreciază că, IN 
ANSAMBLU, SANCȚIUNILE DIC
TATE AU CORESPUNS GRAVI
TAȚII GREȘELILOR ȘI ABA- 

, TERII,OR SAVTRȘITE DE DI
VERȘI ARBITRI. Judecarea ca-

zurilor s-a făcut pe baza preve
derilor regulamentului de 
plină al arbitrilor, parte 
gra’ntă a Regulamentului 
(Capitolul XII, Abateri șl 
țiuni, cuprinzînd 
240 inclusiv).

I ^Precizăm că 
ment, aprobat 
roul F.R.F., <
țiuni, suspendări între 
mite limite pentru 
greșeală de arbitraj, iar di
ferențele între pedepsele 
acordate unor arbitri se da- 
toresc unei analize mai am
ple a fiecărui caz în parte. 
La gradarea pedepselor, în 
limitele prevăzute, se ău în 
vedere și alte elemente decît 
greșeala proprlu-zisă : VA
LOAREA ARBITRAJULUI LA 
JOCUL RESPECTIV, COM
PETENȚA, CORECTITUDI
NEA, PROFILUL MORAL 
AL ARBITRULUI etc. In 
acest caz, se consideră că 
sancțiunile date au un carac
ter educativ.

Iată un exemplu : sînt arbitri 
care în timpul unei activități de 
10—15 ani n-au absentat de la 
conducerea nici unui joc lâ care 
au fost programați. Alții, abia 
introduși de un an în lot; au șl 
absentat nemotivat de lâ condu
cerea jocurilor, motiv pentru 
care au fost suspendați de Co
legiul central.
T n legătură cu unele obser- 

referitoare la 
care 
fot- 
an 

„ba- 
Și

In îeg----  _
vâții critice 
examenele medicale la 
sînt supuși arbitrii de 

bal la începutul fiecărui 
sportiv, trebuie arătat că 
remul indicatorilor biologici 
funcționali necesari avizului 
medico-sportiv al arbitrului de 
fotbal" a fost întocmit de către 
Centrul de medicină sportivă — 
București în colaborare cu Co
misia medicală centrală a F.R.F.

In măsura în care specialiștii 
acestor organisme vor consi
dera — pe baza observațiilor 
critice — că unele probe medi
cale sînt de prisos, Colegiul 
central va trece imediat .la eli
minarea probelor medicale res
pective.

Biroul federal a îndrumat, de 
asemenea, Colegiul central să ia 
cele mai severe măsuri pentru 
stîrpirea manifestărilor necores- 
punzătoare din rîndurlle arbitri
lor : bîrfa, intervențiile și mașî- 
națiunile de tot felul, tendințele 
revendicative, să creeze un cli
mat favorabil de muncă, o at
mosferă etică șl loială în rîndul 
arbitrilor.

Totodată, Biroul federal a ho- 
tărît să se treacă de urgență la 
aplicarea unei hotărîri mai 
vechi, care prevedea formarea 
colegiilor județene, orășenești și 
municipale, NUMAI DIN ARBI
TRI CARE NU MAI SÎNT — 
ACTIVITATE. Arbitrii activi, 
pabili și competenți, trebuie 
losiți în comisiile tehnice 
colegiilor teritoriale.

Periodic, Biroul federal 
analiza și în continuare activi
tatea - • - -
trilor, 
sale.

liștii ieșeni se antrenează în 
condiții aproape imposibile.

Amintind și faptul că me- , 
ciul amical prilejuiește di-gg 
vizionarilor C, de la Nicoli- 
na, o confruntare cu „vede- 
tele din A“, jucindu-se cu o îg 
ambiție dezlănțuită (pe mu 
chie de crampon !), vă închi 
puiți că orice element core 
grafic — care-și mai face dii 
cînd în cînd loc în fotba 
— este reprimat și înlocuit 
cu lupta fără menajamente.,^

Privesc, alături de ȘERBAN sg

atunci strigă „Ușor, mi bă
ieți !“, „ușor, să nu vă loviți!“, 
,.ai grijă Relule (sau Costică) 
la portar, sari peste el, dă-l 
încolo de gol !“ — pentru ca 
în momentul următor să-mi 
spună la ureche: „așa sb 
călesc!, angajamentul acum, 
pe arătura asta, ii va ține în 
formă fizică pînă la vară",

O nouă fază foarte „ascu
țită" îl va speria, însă, iarăși. 
Oasele sînt totuși oase, nu-s 
de cauciuc... Și pentru Poli
tehnica Iași, victima din 
toamnă a plecărilor lui Ștefă- 
nescu și Deleanu, a indisponi
bilității totale sau parțiale a 
lui Stoicescu, lanul și Marica, 
un titular pierdut acum poate 
însemna la primăvară un pas 
spre divizia B.

Cu excepția gleznei lui lanul 
(„care iar ne-a dat emoții"), 
antrenamentul se încheie 
bine.

Urmează una din zecile 
discuții — pe aceeași temă 
pe care le-am avut cu antre
norul Justin în numai două 
zile ! întinderea acestor discu
ții — cuprinsă întotdeauna 
între... literele A și B. Lait
motivul introductiv și final i 
„nu cădem din A !“

Impresionantă forța de con
vingere — aproape obsesivă — 
ă antrenorului ieșean. „Băieții 
împing antrenamentul pînă la 
pragul suferinței pentru a reu
și să rămînă pe prima scenă 
fotbalistică a țării".

Șă-1 crezi pe Justin ?
Noi l-am 
Rămîne 

C.F.R. Clnj

crezut.
să-l creadă 
et comp...

prima etapă a returului am mers la 
cu Poli, situată numai la două puncte în 
lumea credeă câ acolo * “ *
Am fost învinși cu 2- ,___  „______ ....
și Meghie, timișorenii egalindu-ne la numărul de puncte șl de- 
pă$indu-ne la golaveraj. Dar bucuria lor a durat puțin, fiind
că Unirea a Jucat excfelent tot returul, eîștigind unele meciuri 
și la scoruri de 19—1 (Cti C.F.R. Slmeria și „23 August“-Lugoj), 
învingind din nou pe Venus cu 6—3 șl pe AMEFA Arad cu 4—0. 
echipă care conducea, la un moment dat, in clasament datorită 
golaverajului. După aefeste ravagii era firesc să ciștigăm cam
pionatul cu patru puncte avans față de Poli și AMEFA și cu un 
golaveraj de 113—34 ! Precum vedeți, pe atunci fotbalul nu în
cepuse să sufere de maladia ineficacității, Înaintașii erau vicleni 
și buni șuieri, iar apărătorii nu deveniseră niște gorile, gata să 
te urmărească, ca o umbră șl sa se arunce asupra ta cu furie 
dacă ai reușit să-i tentezi.

Campionatul diviziei A 1947—1948 avea să se dispute cu 16 e- 
chipe : U.T.A., Carmen, C.F.R. Timișoara, Juventus, C.F.R. Bucu
rești, Ciocanul, Ferar Cluj. Libertatea Oradea, Universitatea 
Cluj. Dermagand Tg. T' " 
F. C. Ploiești, Dermata Cluj.
anunța înființarea

Timișoara să jucăm 
urma noastră. Toată 

se va hotărî soarta campionatului. 
5—0, prin golurile Iui Andrei Radulescu

Mureș, Oțelul Reșița. Jiul. Unirea Tricolor.
... "_j; Karres Mediaș. în august 1917 se

Armatei*’Asociației Sportive Centrale

Ce mult am iubit această sferă‘de piele !

Cu prilejul campionatului mon
dial' de hochei pe gheața grupa 
B care se dispută la 
rești în organizarea țării noas- 

'tre, A.S. Loto-Pronosport 
tniXe*âză țin concurs suplimentar 
Pronosport, alcătuit din cele mai 
interesante meciuri ale campio

natului. Dar iatâ programul a- 
; cestui concurs : I România — Iu
goslavia ; II Japonia — R. F. a 
Germaniei ; III Elveția — Norve
gia : IV S.U.A. — Iugoslavia ; V 
R. F. a Germaniei — Elveția ; VI 
România — Japonia ; VII R. F. a 
Germaniei — S.U.A. ; VIII Nor
vegia — Iugoslavia ; IX România 
— Elveția ; X Elveția — Iugosla
via ; XI România — S.U.A. ; XII 
Iugoslavia — Japonia ; XIII Ro
mânia — R F. a Germaniei.

Depunerea buletinelor la con
cursul suplimentar Pronosport 
C.M. „Hochei" se face începînd 
de luni 16 februarie 1970 și șe 
încheie marți 24 februarie 1970. 
Amănunte în agențiile Loto-Pro- 
nosporț.

• Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru depunerea buletinelor ia 
concursul Pronosport de dumi
nică 15 februarie 1970. înainte 
de a vă fixa pronosticurile dv., 
vă, recomandăm să consultați 
„Programul Loto-Pronosport" de 
marți 10 februarie a.c. care cu
prinde amănunte asupra meciu
rilor Incluse în programul de 
concurs.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 13 FEBRUA

RIE 1970
Extragerea I : 25 54 37 15

41 29 62
Fond de premii : 770 673 
Extragerea a II-a : 2 27 

58 46 71
Fond de premii : 716 320 lei.
Plata premiilor pentru această 

tragere se va face astfel :
In Capitală, cu începere de la 

21 februarie, pînă la 30 martie 
1970.

In țară, de la 23 februarie, pînă 
la 30 martie 1970.

(A.S.C.A.), care conta din plecare, printre; alții, pe jucătorii 
zăreanu, Traian Ioncscu, Farmati, Demeter, Fanai».. Catartă, 
Gică Popescit, Astileanu, Fl. Marinescu, Fătu. Ea avea să fie 
introdusă în seria I, a diviziei B. în locul Spartei București, dar 
cum îii scurt timp după aceea Carmen a fost exclusă din divi
zia națională. în locul rămas vacant era promovată echipa mi
litară sub numele de A.S. Armata.

Intre .timp, existența Unirii Tricolor devenea din ce în ce mai 
greii, elanul trecut scădea, jucătorii nu mai rcsiintcau entuzias
mul de odinioară. O parte dintre ei. Costică Marinescu. Rugin
itei, Paraschiva, au plecat să joace la Petroșani, apărînd în noul 
campionat sup culorile Jiului. După un timp, ci m-au cherhat 
și pe mine. Am stat la Petroșani vreo 3 luni, dar Unirea nu 
mi-a acordat dezlegarea și n-am putut fi transferat. Apăruseră 
atitea zvonuri în legătură cu revenirea, transferarea sau suspen
darea mea, zvonuri contradictorii cârc se anulau reciproc de 
la o zi la alta, incit presa scria aproape zilnic despre „cazul
Ozon". Să fiu sincer, iubisem mult Unirea Tricolor, dar îmi dă
deam seama că vechea atmosferă de prietenie dintre jucători nu 
va mai reveni niciodată și cum am fost și am rămas întot
deauna extrem de sensibil Ia ambianță, aș fi vrut să joc în
altă parte. ( lubul oborean a cerut federației să ratifice suspen
darea mea pe timp de 1 an, Comitetul federal a mai ezitat cîte- 
va zile și apoi a dat un comunicat, avertizîndu-mă că în cazul 
cînd nu voi reveni la București va omologa hotărîrea clubului.

In aceste șăptămîni de fierbere, Unirea Tricolor evolua foarte 
slab in campionat. Potențialul echipei scăzuse prin plecarea 
jucătorilor și diminuarea voințelor. învinsă de Ciocanul cu 4—1, 
de Universitatea Cluj cu 4—0, de I.T.A. cu fantasticul scor de 
11—1, pînă și de F.C. Ploiești (2—1) și Dermagand, la București 
(5—1), echipa ajunsese pe locul 16, după vreo 7 etape. Antreno
rii ei. Cirjan și Anghelache, neputînd împiedica scufundarea co
răbiei și-au înaintat demisiile. în această situație disperată, clu
bul oborean a primit o propunere salvatoare și anume să fu
zioneze cu echipa Prefecturii poliției Capitalei. Totodată con
ducerea clubului fuzionat a hotărît să nu-mi acorde dezlegare. 
Era limpede că trebuia să mă întorc. Și astfel, la 19 octombrie 
1947, apăream din nou pe terenul din Obor în meciul Unirea Tri
color — Juvpntus. Cînd m-au revăzut spectatorii Oborului și-au 
manifestat mulțumirea foarte zgomotos. Rezultat 0—0, dar spe
ram să remontăm în continuare deficitul de puncte. în conti
nuare n-avea, insă, să ne meargă prea bine. Pierdem cu 5—0, 
meciul cu C.F.R. București, reușim un 2—2 la Cluj, cu Ferrar, 
batem pe Jiul, la București (4—2), ne mai întoarcem cu un 
punct și de la Oradea. (Libertatea — Unirea 2—2) și după ce 
Dermata ne învinge la limită - (1—Q), urmează partida cu A.S. A. 
București. Avea să se termine cu 5—4 pentru ei și mai ales cu 
scandal. Arbitrul a scăpat de la stadion, travestit în marinar. 
ANEF-ul a fost suspendat pe timp nelimitat, pînă la împrejmui
rea eu sirmă. Iarna ne găsește pe locul 16. Returul va fi dra
matic. Echipa noastră se va numi în continuare Unirea M.AJ. 
la un moment dat se vor întoarce foștii oboreni C. Marinescu 
Rugiubei, M. Popescu și Paraschiva: în formație, va apare ș 
Valentin Stănescu ; vom. lupta din răsputeri, dar intrasem în vrie 
și nu ne-am mai putut reechilibra. Pierdem cu Universitatea, 
la București, cu 5—4 după ce condusesem cu 3—1, precum și 
derbiul lanternei roșii cu Oțelul roșu (2—3). Soarta ne fusese 
pecetluită.

Tot pe atunci am fost introdus în echipa națională B, care la 
: 1?:?’ ""t -X ’2 ” -A " ?, M'a for
mației .Cimilare a Ungariei. Eu am evoluat slab, dar nici ceilalți 
coechipieri n-au făcut mare lucru. Hidelcuti a reușit atunci un 
hack trick, dar, mai presus de asta, jocul său a fost strălucit.

Campionatul s-a terminat. Noi, situați pe locul 15 vom 
trograda. Pentru sezonul următor, 
urma să evolueze 
Tricolor), în seria

CAPITOLUL 
gg’ URMĂTOR

■ Entuziasmul delirant și reprobarea 
cea mai sarcastică m-au însoțit mereu
■ Picuram venin din vîrful buzelor, 
dar sufletul nu mi-a fost niciodată rău 
sau ranchiunos ■ Selecționata Bucureș- 
tiului învinge naționala cu 8—5 ■ Nu 
mă acomodez cu atmosfera de la 
Dinamo ■ Fac primele schimburi de 
locuri cu Marin Apostol și Bartha ■ La 
Sofia înscriu 5 goluri din 8 ■ In fot
balul nostru încep schimbări... ds 
dragul schimbărilor ■ Eu și boxerul

Metan



Cu 48 de ore înaintea meciului pentru titlul mondial
la toate categoriile:

FRAZIER: „VOI CÎȘTIGA PRIN K.O.!

ELLIS * »»■■■
BA EU VOI CIȘTIGA PRIN K.O. I

9

Corespondentă specială pentru SPORTUL

al celebrei 
Garden", va 
toate catego

riile. Pentru înaltul titlu vor lupta, pe distanța de 
„15x3", doi pugiliști americani de culoare, Joe Fra
zier. campion mondial neoficial (recunoscut de organi
zațiile sportive a 5 state și declinat de altele), cu Jimmy 
Eilis, purtător al altei certiwri neoficiale, cea atribuită 

de W.B.A.
In legătură cu acest mare eveniment sportiv, 

pondentul nostru din New 
trimis prin telex următorul

A
șadar, luni seara, in elegantul ring 
arene newyorkeze „Madison Square 
fi desemnat campionul mondial la

cores- 
York, PAUL WHITE, ne-a 
reportaj :

despre el, arătînd 
voce plăcută și că 
face o frumoasă carie-
„easy-music“. Frazier

moașe 
are o 
putea 
ră în 
mai are și altă mare pasiu
ne : automobilismul.

Ca orice mare
care dorește să facă 
ră serioasă, Frazier 
viață cumpătată, legată de 
familia sa. în legătură cu

de la Val Gardena
A

ATLEȚII ZĂPEZII IN AȘTEPTAREA

TUR DE ORIZONT ÎNAINTEA „MONDIALELOR" DE SCHI 
PROBE NORDICE

campion 
o carie- 
duce o

e drumul pietruit al 
unei suburbii din Louis
ville, dimineața la ora 

5, Jimmy Ellis și suita sa 
semnează condica de prezen
ță, începînd programul de 
„footing". Viitorul adversar al

JOE FRAZIER l
„Nici o clipă de răgaz"

lui Frazier își pregătește cu 
atenție meciul vieții, carei-ar 
aduce nu numai titlul de 
campion mondial oficial, ci și 
o frumoasă sumă de bani, 
foarte necesară viitorului nu
meroasei sale familii. Trebuie 
să știți că Ellis are șase co
pii : Jamesseta 
(9 ani), Inez 
<6 ani), Sonia 
fries (1 an și

După ce <
de cros, Ellis se duce acasă, 
face încă un duș, iar apoi 
soția sa, Mary Etta, îi ser
vește micul dejun constînd 
dintr-un biftek cu două ouă 
moi, pîine prăjită, salată ver-

i (11 ani), James 
(7 ani), Mary 
(4 ani) și Jef-

i 8 luni), 
execută ședința

de, fructe șl o felie de co
zonac. Apoi, timp de două 
ore, Ellis joacă golf sau se 
plimbă cu urmașii săi. După 
2 ore de somn, el pleacă la 
sala de antrenament, unde, 
în funcție de programul zi
lei, lucrează două sau trei 
ore, pregătindu-și serios con
diția fizică. Tn unele cazuri 
fostul sparring-partner al lui 
Cassius Clay susține chiar 
6—7 reprize la mănuși cu di
feriți adversari, aleși special 
pentru a-1 crea numeroase 
probleme tactice. Nu e de mi
rare, deci, că întors acasă, 
după antrenamente istovitoa
re, Ellis preferă o odihnă to
tală. In general, doarme 8—9 
ore pe noapte.

Jimmy Ellis, acum în vîr- 
stă de 30 de ani, care s-a 
remarcat o dată cu dispari
ția din arenă a lui Clay, are 
mare încredere 
sale. De altfel, el a declarat 
că nimeni nu-i va putea sta 
în calea spre titlul de cam
pion al lumii, chiar dacă l-ar 
chema Cassius Clay. Ellis 
reamintit că, 
l-a învins o 
pe Clay și îi 
bine stilul de 
ce-l privește 
a spus Ellis, m-am cam plic
tisit de declarațiile lui. El 
spune că mă va face k.o. La 
rîndul meu, trebuie să-i răs
pund că eu sînt acela care 
va ciștiga prin k.o.!“.

•k
în fiecare dimineață vizavi 

de locuința sa din Philadel
phia unde a văzut lumina 
zilei, fostul măcelar Joe Fra
zier, campion olimpic la To
kio, transpiră serios tăind 
lemne sau alergînd distanțe 
pînă la 3 000 m. Neînvins în 
cariera de profesionist, pun- 
cherul pare a fi marele fa
vorit al publicului și, mai 
ales, al specialiștilor, care se 
bazează mult în anrecieri pe 
„forcingul" său. Foarte dis
cret. Joe Frazier nu le îm
părtășește ziariștilor nici re
gimul alimentar, nici meto
dele de antrenament. în fie
care seară se pregătește cu 
porțile închise în sala gimna
ziului din localitate.

Frazier (26 de ani) are doi 
copii. Și el face parte din
tr-o familie numeroasă : are 
7 frați și surori ! în timpul 
liber. Frazier urmează un 
curs de muzică ușoară. Cri
ticii 
nat, de altfel, rînduri

Vinerl, In C.M. de schi 
(probe alpine), s-a înregistrat 
încă o surpriză : proba femi
nină de slalom special a fost 
ciștigată de Ingrid Lafforgue 
(Franța), a cărei carieră nu 
anunța chiar un asemenea 
succes. Evoluția ei a fost, 
însă, revelatoare, dovadă fap
tul că a realizat cel mai bun 
timp în ambele manșe și, în 
consecință diferența față de 
a doua clasată (1,85 sec !) a 
ieșit din limitele obișnuitu
lui. Iată rezultatele tehnice : 
1. Ingrid Lafforgue (Franța) 
100,44 (49,07+51,37), număr

de start 6 ; 2. Barbara Co
chran (S.U.A.) 102,15 (50,45+ 
51,70) 14 ; 3. Michele Jacot 
(Franța) 102,20 (50,37—51,83) 
15 : 4. Gertrud Gabl (Austria)
102.26 (49,88+52,38) 4 ; 5. Judy
Nagel (S.U.A.) 102,93 (50,65+ 
52,88) 10 ; 6. Marilyn Cochran 
(S.U.A.) 103,34 (50,05+53,29) 
8 ; 7. Florence Steurer (Fran
ța) 103,55 (50,74+52,81) 12 ; 
8. Betsy Clifford (Canada) 
105,78 (51,33+54,45) 7 ; 9.
Berni Rauter (Austria) 105,84 
(51,80+54,04) 13 ; 10. Gina
Hathorn (Marea Britanie)
106.26 (52,50+53,76) 5.

CONFRUNTĂRILOR

în forțele

a 
amator fiind, 

dată la puncte 
cunoaște foarte 
luptă. „în ceea 
pe Joe Frazier,

muzicali au consem-

„EUROPENELE" TINERILOR BOBERI
KONIGSEE, 13 (prin tele

fon). Tinerii boberi prezenți 
în această frumoasă stațiune 
„s-au pregătit cu multă pasiu- 
ne pentru ca, sîmbătă și du
minică, să obțină rezultate cit 
mat bune în cadrul campio
natului european rezervat lor. 

.Tn ultimele zile, profitînd de 
Starea bună a timpului și a 
pîrtiei. ei au

* coborîri de 
cadrul cărora 
marcat o îmbunătățire trepta
tă.

In cele trei coborîri efectua
te joi, de pildă, recordul pistei 
a fost corectat de tot atitea ori : 
Austria I (pilot Waldach) 49,6, 
R.F. a Germaniei III (pilot 
Heiss) 47,40 si. din nou. Aus
tria I cu 46,63.

Echipajele noastre, Stavara- 
che - Juncu și Șandru - Gurgui,

făcut numeroase 
antrenament, în 
performanțele au

VERITABIL „GALOP
(Urmare din pag. 1)

în
care

lent al handbalului nostru, 
rest, echipa obișnuită, pe 
spectatorii au primit-o cu o deo
sebită căldură la prima lor Inttl- 
nlre din acest sezon. Este de men
ționat, 
în Joc 
van și 
șut a

Partida nu a avut istoric. Echi
pa română a luat un start rapid

tn plus, verva șl siguranța 
a Iul Gațu, Guneș, Moldo 
Oțelea, precum șl pofta de 
Iul Gruia.

OPEN-UL DIN NOU IN DISCUȚIE
PARIS, 13 (Agerpres). — Doi 

ani după introducerea siste
mului. „open", raporturile din
tre federațiile naționale de te
nis organizatoare ale unor mari 
turnee tradiționale și grupările 
profesioniste au devenit din ce 
în ce mai încordate. ESTE PO
SIBIL SA SE AJUNGA LA 
O RUPTURA DEFINITIVA. 
Astfel, în cercurile sportive pa-

riziene se crede că mari tur- 
. nee, cum sînt cele de la Rol
land Garros și Forest Hills, 
se vor desfășura anul acesta 
fără participarea profesioniș
tilor. In fata acestei amenin
țări, federația franceză a pro
pus o .reuniune in care foruri
le naționale să adopte o atitu
dine comună față de jucătorii 
profesioniști, ale căror preten
ții materiale sînt tot mai mari.

JIMMY ELLIS i
„Voi reuși, oare, luni 
seara ?“

viitorul său meci, Frazier 
ne-a declarat: „Jimmy Ellis 
nu-i boxerul capabil să mă 
stopeze din cursa pentru cen
tură. El nu va face față lo
viturilor mele dure, așa că 
vă pot spune că voi ciștiga 
înainte de limită, exact în 
maniera în care l-am învins 
pe Jerry Quarry. Voi fi cam
pion al lumii în seara zilei 
de 16 februarie''.

BOBBY FISCHER „FORFAIT"
ÎN ECHIPA LIMII?

BELGRAD, 13 (Agerpres). — 
Evenimentul șahist al anului 
1970 — meciul dintre selec
ționata U.R.S.S. și echipa res
tului lumii — programat la 
sfîrșitul lunii martie la Bel
grad, continuă să suscite . un 
mare interes. Tn echipa mon
dială, formată de Max Euwe, 
care cuprinde T0 mari maeștri,

pare sâ fi survenit o impor
tantă fisură. Toți cei selecțio
nați (printre care Larsen, Gli- 
gorici, Reshewsky, Najdorf) 
au confirmat participarea lor 
la meci, cu excepția jucăto
rului de la prima masă, ame
ricanul Bobby Fischer, care 
nu s-a decis încă.

Intr-o recentă alocuțiune, Vla
dimir Pad, președintele Comisiei 
tehnice de schl-fond a F.I.S., răs- 
punzind tuturor celor care pre
văd un viitor nu prea .roz fondu
lui. ca urmare a tentației irezis
tibile pe care o exercită schiul 
alpin asupra omului modern, se 
exprima foarte plastic : „Există 
lucru mat frumos ca mișcarea 
liberă tn natură, pe zăpadă, ca 
lupta contra timpului pe pistele 
de fond, ca lupta contra oboselii, 
adversarilor șl chiar contra na
turii ? Mișcarea activă tn plin aer, 
tn natură, ne ajută să reclșttgăm 
ceea ce pierdem ca urmare a 
ritmului rapid al vieții moderne. 
Apoi, prieteniile legate tn timpul 
antrenamentelor șl competițiilor 
creează valori de care societatea 
modernă are nevoie pentru a pro
mova înțelegerea tntre națiuni. 
Iată pentru ce eu stnt convins 
că fondul nu va înceta să te dez
volte".

De fapt, optimismul robust al 
iul Vladimir Pad se baza pe o 
realitate obiectivă. Fondul de 
masă, ca șl cel de competiției 
cunosc o dezvoltare aproape ana
logă în cursul ultimilor ani. Se 
pot da ca exemple Spania șl 
Turda, țări fără tradiție in fond, 
dar care depun eforturi pentru 
promovarea acestui sport șl afir
marea lui pe plan internațional. In
teresul pentru probele nordice în
cepe să crească, de asemenea. 
In S U.A., Canada Japonia, ca 
și in Europa centrală, UNDE SE 
ÎNREGISTREAZĂ O RIDICARE 
SENSIBILA a performanțe
lor. Alături de exoelențll schiori 
italieni, aflăm buni alergători In 
Elveția, R.D.G. șl Cehoslovacia. 
Nu putem să nu menționăm ma
rele succes repurtat de competi
țiile de masă, Vasaiopp, șl altele 
organizate In Finlanda, Norvegia, 
U.R.S.S., R.D.G., Cehoslovacia etc.

In țările alpine, unde fondul 
se desfășoară mal ales acolo unde 
există mijloace mecanice de ur
care șl pîrtil pentru schiul alpin, 
cum ar fi Elveția, Franța Șl 
R.D.G , funcționează chiar centre 
pentru probele nordice. Unele 
competiții cu caracter regional 
(Cupa Kurikkala, Campionatele 
Balcanice șl altele) își aduc și ele 
o importantă contribuție la dez
voltarea probelor nordice. Așadar, 
după acest tur de orizont nu ne

Norvegianul Bjoern Wirkola, unul din favoriții „trambulinelor

dispută titlul masculin 
este a retușurilor de ul- 
oră. Gazdele, spre exem- ' 
au ales o dublă întîlnire

Toni Mark" (în 
iată doar citcva 
de reper ale săp-

au obținut timpi promițători, 
între primii 12 din cele 2fi de 
echipaje prezente Ia Konigsee 
(Austria 6, Elveția 3, Italia 6. 
România 2, Franța 2, Spania 1, 
R.F. a Germaniei 6).

Menționăm că, în prima zi, 
antrenamentele au avut loc nu
mai pe jumătatea inferioară 
a nîrtiei care cuprinde cele mai 
dificile 
un „S” 
strînse. 
dată în

După 
pînă acum, se pare că locurile 
fruntașe vor fi disputate între 
echipajele R.F.G. și Austriei, 
dar și italienii, datorită exce
lentelor boburi noi Podar, păs
trează șanse.

Tita RADULESCU 
antrenor

porțiuni, printre care 
lung și două viraje 

Joi, în schimb. a fost 
folosință toată pista 

antrenamentele de

n continuare, fotbalul (1 
se cuvine, totuși, priori
tatea. ..) stă sub semnul 
lui „Mundial ’70“ : pre

gătiri, pregătiri. E drept, în 
unele țări cu echipe finaliste, 
campionatul național, imper
turbabil, pare a nu ține cont 
de turneul final și le dă se
rioase dureri de cap selecțione
rilor, antrenorilor, directorilor 
tehnici. Pentru majoritatea e- 
chipelor ce se vor înfrunta în 
ultima fază a C.M. sînt însă la 
ordinea zilei Verificările, aco
modările si omogenizările, în 
general sub forma „amicalelor" 
și a turneelor de iarnă.

Iar pentru că sîntem încă 
in plină Iarnă, să-i dăm 
Cezarului ce-i aparține : 
in prim plan stau cam

pionatele lumii la schi (probe 
nordice). Masivul Tatra înaltă 
găzduiește zilele acestea tntre-

I ceri de mare Interes. Desigur, 
poate (pe nedrept) mai puțin 
apreciate la noi, dar de mare 
frumusețe și valoare fiziologi
că, alergările pe schiuri vor 
deține ponderea în program. 
Nu e mai puțin adevărat, insă, 
că probele cu cel mai mare 
succes de public vor fi dispu
tele Icarilor de iarnă, care 
vor beneficia, mai mult ca si
gur, de asistențe rivalizind nu
meric cu cele ale marilor par
tide de fotbal. Pentru gazde, 
de altfel, speranțele cele mai 
mari de succes, sînt legate toc
mai de săriturile de Ia trambu
lină, port-drapel fiind, desigur, 
campionul olimpic Jiri Raska. 
Rămîne de văzut în ce măsu
ră vor fi însă vulnerabili alți 
ași ai zborului pe schiuri ca 
norvegianul Wirkola, reprezen
tanții R.D. Germane in frunte 
cu revelația Horst Queck, so
vieticii cu Napalkov în 
plan.

prim 0

DE SĂNĂTATE" AL
(mln. 
fondul
— a luptat să se detașeze. A reu
șit acest lucru abia tn repriza 
secundă, dnd, tntr-un veritabil 
„galop de sănătate" a rotunjit 
scorul, prin faze spectaculoase, 
spre lnclntarea tribunelor Oriclt 
ne-au plăcut acesta momente, nld 
o clipă. Insă nu trebuie să uităm 
că la C. M. adversarii vor fi al
ții...

altă probă nordică, după

8, 4—0), după care — pe unei opoziții mal serioase

Arbitrii PAUL LOPEZ șl CLAU
DE MARTIN (Franța) s-au achitat

„ALCHIMIA" GHEflI...
(Urmare din pag. 1) fost

HANDBALIȘTILOR
foarte bine de sarcina de a con
duce următoarele formații :

ROMÂNIA i Penu (Dlncă) — 
Gațu (1), Gruia (11), Chlcld (2), 
Guneș (4), Oțelea (2), Moldovan 
(3), Blrtolom (1), Bota (1), Popes
cu (3), Ucu (3).

POLONIA I Nowinjki (Kaminski) 
— Ga,ala, Gaalor (1), Iurezyga. 
Nowakowski (2), Poplelarskl, 
Btrozyk (8), Wrembel, Sobczik 
(2), Kryger (1).

dreptate, 
afirmă că 

schi fond și tra-
podium, 
mulți specialiști 
biatlonul 
geri la țintă — constituie o 
probă a... pădurarilor din nord. 
La urma urmei, tocmai acest 
gen de activități sînt profesio
nal curente la ei...

Alpinii" iși încheie lupta 
pentru titlurile mondiale, 
răminind, însă, în conti- 

' ' nuare, în plină întrecere 
pentru punctele celeilalte com
petiții superioare — Trofeul 
Evian. Odihna nu va incepe 
nici acum pentru ei, cu atit mai 
mult cu cit cei ce n-au putut 
fi prezenți la Val Gardena nu 
stau in expectativă : Mont Or-

O altă probă nordică, după 
mulți specialiști poate 
cea mai nordică, anume
biatlonul, își va desemna 

In Suedia, la Oestersund, cam
pionii mondiali pe anul în curs. 
Țara noastră va fi reprezen
tată de sportivi mereu aflați 
în zona superioară a clasa
mentelor (rubrica de specia
litate se va ocupa mal pe larg). 
Trebuie tnaă să scoatem in 
evidență șansele de succes ale 
scandinavilor, sovieticilor șl re
prezentanților R.D. Germane, 
bi-sportivi, care-și dispută, de 
fapt, tradițional locurile de pe

ford (Canada), Nova Levante 
și Moena (Italia), Văii și Bo
gus Basin (S.U.A.), Saalbach, 
Saalfelden și Zell am See — 
„Memorialul 
Austria) — 
din punctele 
tăminil.

Febra apropierii „mondia
lelor" crește serios in să
lile de handbal. Nu- 
este nimic surprinză
tor — primul fluier al 

arbitrilor va răsuna în cursul 
viitorului... panoramic. In li
nii mari, pentru toate formațiile 
ce-și 
faza 
timă 
piu,
amicală drept prilej de ultimă 
verificare pe toate planurile : 
la Paris, vor avea loc două 
întîlniri Franța — Olanda.

In zilele ce urmează va 
mai fi insă pus in joc 
un titlu mondial, indis
cutabil sub semnul inte

resului general. Anume, aceia 
al pugiliștilor profesioniști de 
categorie grea, practic, așa cum 
se mai spune, titlul mondial la 
toate categoriile.

„Frazier sau Eilis ?” — „Cas
sius Clay !" răspund mulți...

G. RUSSU-ȘIRIANU

Cum vă spuneam, această 
„compoziție" nu depășește TREI 
CENTIMETRI. Dacă gheața 
este mai groasă, atunci com
presorul nu mai are forța să 
dea „stratului de uzură" duri
tatea necesară ; dacă este mai 
subțire, există pericolul ca o 
frină mai violentă să oprească 
patina în planșeul de beton.

Milimetru cu milimetru, de
desubtul țevilor încărcate cu 

, amoniac, gheața pat'noarului 
] din Capitală se apropie de ni

velul optim. MIERCURI, NA
ȚIONALA NOASTRĂ O VA 
SUPUNE PROBELOR PRAC
TICE.

ALTE AMĂNUNTE
• Fațada șl fundalul patinoa

rului au fost gata Ieri. Sche
lele s-au mutat acum pe păr
țile laterale ale clădirii.

• Se apropie de sfîrșit aco
perirea părții exterioare a pla
fonului cu stratul izclant (pro
vizoriu) de material plastic. 
Ploaia de ieri a venit, parcă, 
la comandă. Prin cîteva locuri, 
lîngă ventilatoare, apa curgea

înăuntru. Defecțiunile au 
pe loc remediate.

• Avansează 
finisare 
montate 
poartă ; 
rile de 
în picioare.

• Excavatoarele și un mare 
număr de muncitori ridică pă- 
mîntul și molozul de pe căile 
de acces spre noua bază.

• In această primăvară se 
vor planta la temelia contra
forturilor de beton mii de tul- 
pine de iederă 
fel, patinoarul 
în verdeață.

BILETELE 
VINZARE ASTAZI

De la I.E.A.B.S. ni se anun
ță că biletele de intrare la 
jocurile grupei B de Ia Bucu
rești se pun in vînzare ince- 
pînd de astăzi, Ia casele spe
ciale din str. Smîrdan 13 și la 
Stadionul „23 August" din Bd. 
Muncii. Reamintim prețurile:

• Tribună — 15 lei
• Locuri în picioare — 10 lei
• La meciurile de diminea

ță — INTRARE GENERALA 
B LEI.

de 
fost

lucrările . 
a vestiarelor ; au 
cabinele arbitrilor de 
au fost reparate scă- 
beton pentru locurile

cățărătoare. Ast- 
se va îmbrăca...

SE PUN IN

Campionatul mondial 
de hochei, grupa C

(Urmare din pag. 1)

3—1 (0—0, 0—0, 3—1) pentru
formația azzură. Penalizări : 8

min. — Danemarca, 6 mln. — 
Italia. Au condus C. Sgîncă 
(România) și S. Rancz (Unga
ria).

AUSTRIA - FRANȚA 7-2 (1-0,2-2,4-0)
Dacă de dimineață Italia a de

cepționat prin jocul său, d’tpă- 
amiază, In schimb, Austria ~t ° 
altă pretendentă la un loc In 
grupa B In 1971 — s-a prezentat 
incomparabil mai bine. Principala 
caracteristică a austriecilor a fost 
jocul colectiv, aerisit, desfășurat 
tn viteză, cu angajarea rapidă In 
atac a aripilor. Datorită acestei 
maniere de a acționa, el au izbu
tit să tnfrîngă neașteptat de dirza 
rezistență a francezilor. După 
cele două evoluții din această 
sâptămlnă, In compania juniori
lor noștri, puțini dintre localnici 
și-ar fi putut închipui ca echipa 
Franței să înregistreze un aseme
nea salt de calitate. Timp de 10 
de minute francezii au fost ad
versari redutabili, lmpreslontnd 
prin tehnica bună a patinajului, 
prin viteza atacurilor șl a repli
erilor. In ultlmile 20 de minute 
el «-au văzut Ins* tatrecuțl de o

echipă, evident superioară, care 
a prezentat linii apropiate ca va
loare, care a știut să profite de 
ezitările defensivei franceze și să 
transforme In goluri cîteva din 
multele ocazii avute. Au Înscris: 
Klrchbaumer (mln. 19), Zahradnl- 
cek (min. 31). Puschnig (mln. 35). 
Kalt (mln. 43), Schwitzer (min. 
49), MOrtl (mln. 50). Stricker 
(min. 57), pentru austrieci, res
pectiv Lang (mln 22) și Franche- 
terre (mln. 24). Penalizări : Aus
tria — 4 mln., Franța — 2 mln. 
Au condus J. Bjeregaard (Dane
marca) și N. Turceanu (România).

★
La închiderea 

rezultatul după
prize îp partida Ungaria— 
Olandtr era 4—1 (1—1)
(3-0).

ediției, 
două re-

tiparul i L P. ^TaTonnațla", itr. Brezoianu nr. 23—2», Bucut<lH z
T

rămîne declt să privim cu opti
mism In viitor.

Organizarea campionatelor mon
diale de către CEHOSLOVACIA 
este o recunoaștere a efortului 
făcut de această țară pentru pro
movarea schiului. Competiția 
constituie un excelent prilej de 
evaluare a potențialului actual 
de care dispune flecare țară, dar 
și de a constata dacă „asediul" 
la care este supusă „reduta" 
nordului va lărgi breșele făcute 
mai de mult de sovieticul Kuzln, 
de componențll ștafetei 4X10 km 
a U.R.S.S., campion) olimpici la 
Cortina, șl mai recent de vest- 
germanul Franz Keller, campion 
olimpic la combinată, șl Italianul 
Franco Nones, cîștigător la Gre
noble al cursei de 30 km. Dar 
marile puteri In fond rămln to
tuși Norvegia, Suedia. Finlanda 
șl U.R.S.S.

Dintre acestea, NORVEGIA șl-a 
apărat cu succes poziția de lider 
atlt la campionatele mondiale din 
I960, cit, mai ales, la J.O. din 
1968, unde a cîștlgat patru 'medalii 
de aur.

SUEDIA, aureolată da atitea ori 
In trecut datorită prestigioșilor 
Nils Karlsson („Mora Nlsse") Și 
Sixten Jernberg, a pierdut la 
Grenoble poziția fruntașă la bă
ieți, dar a descoperit In Toini 
Gustaffson o mare campioană. 
Speranțele lor se leagă de posi
bilitățile de înalt nivel ale lui 
Jan Halvarsson, Gunnar Larsson, 
Bjarne Andersson la băieți șl 
ale Barbarei Martlnssen sau Britt 
Standberg la fete.

FINLANDEZII au avut Un tre
cut glorios datorită unor sportivi 
excepționali, Veikko Hakullnen 
șl Eero Maentyranta, campioni 
olimpici. Acum, el au devenit an
trenori al loturilor japoneze. Dar 
Kalevl Laurila, Hannu Taipaie, 
Kalevi O’Karalnen, Senja Pusula 
și Maryatta Kajosmaa sînt capa
bili să-1 redea strălucirea.

SOVIETICII, vizînd Sapporo, 
nădăjduiesc ca aceste campionate 
mondiale să le redea suflul 
mult pierdut și certitudinea că 
Valeri Tarakanov, Vladimir Dol- 
ganov, Anatoli Akentiev, Fedot 
Simasov, Rota Aciklna, Galina 
Plliușcenco și Semezova merg Pe 
un drum bun. Ei Își pun marl 
speranțe șl în Viaceslav Driagbin. 
la combinata nordică. Italienii, 
bine pregătiți de suedezul Bent 
Nilsson, vor încerca din nou să 
spulbere mitul Invincibilității nor
dice prin Nones, Blanc și Custner. 
Poate și japonezii vor reuși să-i 
întreacă pe nordici tocmai cu ar
mele acestora, căci experiența iul 
Hakullnen șl Maentyranta valo
rează cit o mină de aur. Ameri
canii au șl el o echipă puternică : 
Galagher, Gray, Elliot, Barba,a 
Brith, Marta Rockwell. Nu tre
buie să uităm pe reprezentanții 
R D.G., Schneldel și Fischer, pe 
cel al țării gazdă, Kucera la com
binată, K. Stefl la fond, pe po
lonezul Josef Gasienlca la com
binată, elvețianul Josef Haas, 
vest-germanul Franz Keller (cam
pion olimpic la combinată) și Încă 
mulți alții care bat la porțile 
marii performanțe.

Actuala ediție a Campionatelor 
mondiale se desfășoară sub sem
nul unul puternic asalt al tinere
tului și .
acestui fapt se așteaptă Întreceri 
deosebit de pasionante.

i Ion MATEI

poate tocmai datorită

TELEX
La Zagreb, In meci pentru „Cupa 
cupelor", la baschet (masculin), 
echipa italiană Fides Neapole a 
învins cu scorul de 89—80 (41 —
37) formația Lokomotiv Zagreb. 
In meci 
Bruxelles 
învins cu 
ția Real 
revenise 
nioll cu 80—70.

retur pentru C.C.E., la 
.Racing Bell Malines a 
scorul de 89—82 forma- 

Madrid. Prima întîlnire 
baschetbaliștilor spa-

Cu prilejul unei reuniuni de box 
desfășurată la Copenhaga, cam
pionul european la categoria mij- . 
lode, danezul Tom Bogs, a fă- ' 
cut meci egal, în zece reprize, 
cu americanul Don Fullmer.

Tim Wood și-a păstrat titlul 
de campion la patinaj artistic 
ai S.U.A. șl este gata să-și apere 
titlul mondial în campionatele — 
vor avea loc la Ljubljana, 
feminin, primul loc a revenit 
nerel patinatoare Janet Lynn 
ani), care a primit la figurile 
bere de șase ori 5,9.

Celebrul atlet sovietic Igor Ter 
Ovanesian și-a reluat activitatea, 
partlciplnd la un concurs de 
sală la Moscova. Campionul 
european la lungime a sărit doar 
7,55 m.

ce 
La 
ti
fla
ii-

DUPĂ MECIUL SPANIA-R.F.G. (2-0)

FĂRĂ UN PORTAR IN ZI BUNĂ SCORUL AR Fl LU AT PROPORȚII11h
„Jubileul celui de al 50-lea meci 

internațional al antrenorului 
Helmut Schdn nu s-a bucurat de 
succes Prima apariție din acest 
an a reprezentativei de fotbal 
a R. F. a (germaniei s-a încheiat 
cu un eșec. La Sevilla, formația 
Iul Schdn a pierdut fără drept 
de apel cu un meritat 0—2 me
ciul cu Spania*. Așa își începe co
mentariul, trimisul special al a- 
gențlel S.I.D., Wolfgang Thiel, 
la partida-test de miercuri. In 
continuare, ziaristul vest-german 
scrie :

„Echipa R. F. a Germaniei a 
fost Întrecută de o formație 
tlnără, care a excelat prin vite
ză, dribling și o vitalitate deo
sebită. Greoaia apărare vest-ger- 
mană nu s-a putut descurca In 
fața inventivilor atacanți spa
nioli, și dacă portarul Manglitz 
nu ar fi prins o zi bună, scorul 
ar fi putut lua proporții. Spa
niolul Arieta a fost un „argint 
viu* șl grație agilității sale a pu
tut marca cele două goluri. La 
al doilea, el l-a driblat în mod 
ridicol pe Schnellinger și a În
scris nestingherit. De altfel, tre
buie să remarc * că randamentul 
„italienilor* Schnellinger și Hal
ler a fost minim în această în
tîlnire. Se pune întrebarea dacă 
Schon ti va menține în continuare 
In lotul pentru Mexic, pentru că

încă un atac nereușit al vest-germanilor: kibuda, în posesia 
baldnului, luptă zadarnic cu fundașul Eladio (fa2ă din meciul 

Spania

după forma actuală, el nu 
merită această cinste.

Chiar șl stilul de joc al vest- 
germanilor a lăsat de dorit. Cu 
acțiuni lente, cu greșeli elemen
tare tn apărare, cu atacuri con
struite la tntimplare, nu se poa
te ciștiga un meci. Partida 
la Sevilla, cu învățămintele sale 
a fost binevenită, pentru că atlt 
jucătorii cit și Helmut SchOn 
vor trage concluziile necesare. Un 
lucru este cert. Dacă In Mexic 
echipa va juca atlt de blazată 
ea și la Sevilla, ne putem aștep
ta la surprize și mal mari. Fără 
îndoială, lipea lui Beckenbauer șl

T

a lui Overath s-a făcut mult 
simțită.

Găsim interesant de 
șl punctul de vedere 
de antrenorul echipei

reprodus 
exprimat 
spaniole^

■3—

de

R.F.G.)
Telefoto I A.P.—AGERPRES

fostul internațional Kuvala : „Nu 
m-am așteptat să obținem victo
ria pe care o consider un mira
col. In ciuda Infrîngerii, echipa 
R. F. a Germaniei mi-a lăsat im
presia unei formații redutabile, 
care va avea un greu cuvint de 
spus . in campionatul mondial".

Iată șl formațiile utilizate In a- 
eest meci condus de francezul 
Rene Vigliani : SPANIA : 
oar — Sol, Gallego, Costas, 
dlo, Arieta, Violeta, Urlate, 
mando, Garate, Rojo. __
Manglltz — Vogts, Weber, Schu’tz, 
Schnellinger, Haller, Netzer. Ll- 
buda, Mtlller, Seeler, Grabowski.

lri- 
Fla- 

A- 
R.F.G. :

SALDANHA
Antrenorul brazilian 

cent, criteriul adoptat pentru selecționarea 
clurile C.M. din Mexic. „Ar fi fost msi oportun — a subliniat Saldanna 
— să He aleși cei mal buni arbitri, fără ca F.I.F.A să se preoaupe de 
neutralitatea lor. Un arbitru este prin definiție neutru, Important este 
să fie capabil și de caracter. Dacă ar trebui să jucăm împotriva echipei 
U.R.S.S., bunăoară, eu aș prefera un bun arbitru sovietic decît unul neutru 
și prost”.

q La Khartum (Sudan), tn Cupa Africii : Coasta de Fildeș — Etiopia 
6—1 ; Sudan — Camerun 2—1.

CONTRA ARBITRILOR ’
Joao Saldanha a crlticat, tntr-un Interviu re- 

arbltrilor cc vor conduce me-

4 40 368


