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Din nou victorie comodă, dar nu de aceeași
proporție, a handbaliștilor noștri
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SIBIU, 15 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — 
Se poate spune că pitores
cul oraș de la poalele Fă- 
gărașilor n-a mai cunoscut 
de mult, cu atita intensi
tate, un eveniment sportiv 
ca jocul internațional de 
handbal dintre reprezenta
tiva României și o selec
ționată poloneză.

In fond, veritabilul asalt 
pe care sibienii l-au dat 
sălii Armatei era justifi
cat. In primul rînd pentru 
că în acest oraș handbalul

are o veche și trainică tra
diție, și în al doilea rînd 
pentru că apropierea cam
pionatului mondial a stîr- 
nit curiozitatea amatorilor 
de sport, dornici să vadă 
pe viu echipa noastră na
țională. Din nefericire me
ciul, cîștigat 
de jucătorii 
21—13 (10—2) 
chiar 
rind 
mici, 
din
dinamismul acestui sport. 
Acest lucru se poate ob-

fără emoții 
români, cu 

n-a fost 
așa de frumos, ofe-
doar cîteva porții 

cu lingurița am zice, 
spectaculozitatea și

Cititî kl Damna Francezii înscriu al 6-lea gol în meciul cu hocheiștii
1 H * Pucul a ricoșat din poartă.
6 4-a A Foto: AUREL NEAGU

olandezi.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI-GRUPA C
.0 COMENTARII 0 CRONICA MECIULUI DE IERI 0 LA MANTINELĂ

Lotul national de hochei începe
mîine „numărătoarea inversău

0 Mărfi după amiaza, primul antrenament la București • Cu Biro

nimic grav • „Nu i-am văzut pe japonezi"

mai puține go- 
partidă prece- 
la București, 

motiv a fost 
română

serva ușor și din faptul că 
s-au înscris 
luri ca în 
dentă de 
Principalul
acela că echipa 
n-a forțat ritmul decît în 
primele 30 de minute, 
după care, în repriza se
cundă s-a mulțumit să 
practice un joc economic, 
de conservare a unei dife
rențe comode. Tn afară de 
aceasta, oaspeții au adop-

C. ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Rezultat remarcabil
al tinerilor boberi

Locul IV
la campionatul

în pag. a 3-a
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După oile îndelungat» de 
pregătire aspră, de turnee, 
meciuri ș! stagii de antrena- 
tnent, membrii lotului națio
nal de hochei au petrecut ieri 
r> duminică în sînul familiilor 
lor. O duminică, de bunăsea- 
mă, emoționantă, dar care li 
6-a părut jucătorilor foarte 
scurtă. Pentru astăzi este pre
văzută, de asemenea, odihnă, 
urmînd ca mîine dimineață 
lotul să se reunească la pa
tinoar și să efectueze spre 
seară, cînd gheața va fl per
fect lustruită, un prim antre- 

• nament.
Și astfel Începe „numără

toarea inversă", înaintea marii 
confruntări hocheistice 
Icadrul grupei B a 
tulul mondial.

Ultimul stagiu 
In Cehoslovacia a 
părerea antrenorilor, a medi
cului șl a jucătorilor, util, 
deși greu, mal alea sub as
pectul rezistenței nervoase a 
sportivilor. Echipa a evoluat 
bine în cele trei jocuri de 
verificare susținute. Hocheiștii 
regretă faptul că n-au reușit 
să-i vadă pe japonezi, aflați 
șl el tn Cehoslovacia, care se 
anunță un „team" redutabil, 
capabil să furnizez» mari 
surprize.

Jucătorii noștri apreciau, 
de asemenea, că trebuie pri
vite cu foarte multe rezerve 
lamentările elvețienilor —

cum că echipa n-ar fi de loc 
în formă — mai ales după 
victoria cu 7—4 obținută în 
fața Statelor Unite, la Lake 
Placid. Se formulează părerea 
că exceptînd Bulgaria și, 
poate, Iugoslavia, toate cele
lalte formații participante 
pot aspira Ia șefia grupei,

nici una nu are 
declare.

curajul

nou la 
bine și

deși 
să o

Biro, accidentat din 
cotul sting, se simte
va putea participa cu toate 
resursele sale fizice la sprin
tul final în acest lung pro
gram de pregătire al naționa
lei de hochei. (V. Ch.).

european
KONIGSEE, 15 (prin telefon). — Echipajul ro

mân Stavarache-Juncu a reușit, în ziua a doua 
a campionatelor europene de bob rezervate tine
retului, ca după cele 4 coborîri să se claseze pe 
locul IV, la foarte mică distanță de primul loc. 
Trebuie reținut faptul că boberii români au în
trecut 4 echipaje austriece, 5 din R.F. a Germa
niei, 4 din Elveția, 4 din Italia. Echipajul Șandru- 
Gurgui, cu toată defecțiunea suferită la bob, a 
obținut un meritoriu loc 14 din 25 de echipaje.

Peste 5 000 de spectatori au aplaudat frumoasa 
comportare a sportivilor români. Performanța 
este remarcabilă dacă ținem seama că repre
zentanții noștri au concurat pe boburi vechi față 
de ceilalți sportivi care, majoritatea, au între
buințat noile modele Podar. Comitetul de orga
nizare a felicitat călduros delegația română pen
tru evoluția și comportarea avută în timpul cam
pionatelor europene. Rezultate: 1. Austria I
(Rohler-Oberhauser) 3:01,44 ; 2. Italia I (Compag- 
noni-Bonison) 3:01,53 ; 3. R.F. a Germaniei IV 
(Hensing-Helpeter) 3:02,09 ; 4. România I (Stava- 
rache-Juncu) 3:02,10 ; 5. Italia V (Almera-D’An
drea) 3:02,44 ; 6. Elveția ________________
I (Neihah^Vitkowski) 3:02,54.
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Tita RADULESCU

antrenor
PUȚINI PARTICIPANT!

LA „NAȚIONALELE"
Campionatele republicane de atletism pe teren acoperit BIATLONIȘTILOR

JUNIORI
din 

camplona-

desfășurat 
fost, după

Trecînd ușor peste ștacheta 
ridicată la 1,74 m și 1,78 m, 
Cornelia Popescu — revelația 
sezonului în proba de înălți
me — a încercat o săritură 
de 1,81 m pe care, în aplau
zele dezlănțuite ale sălii, a 
realizat-o cu succes. Stimula
tă de acest excepțional rezul
tat, ea a solicitat ridicarea 
ștachetei la 1,87 m, dobo- 
rînd-o de puțin.

Faptul că a sărit 1,81 m. 
și a atacat apoi recordul Io- 
landei Balaș (1,86 m), ne dă 
garanția că această probă, la 
care ani de-a rîndul am de
ținut supremația mondială, 
are o ideală continuatoare, tot 
într-o atletă româncă.

întreceri sportive dotate

PREDEAL, 15 (prin tele
fon). Campionatele națio
nale de biatlon pentru ju
niori nu s-au bucurat, din 
păcate, de o participare 
prea bogată. Au lipsit, de 
pildă, ștafetele Dinamo 
Brașov, Școala sportivă 
Gheorghieni și Școala spor
tivă Rîșnov. In plus, nici 
pregătirea multora dintre 
participant, în special la 
trageri, nu a fost bună. 
Ne referim, mai cu sea
mă, la sportivii de la Di
namo care, în ciuda con
dițiilor bune de antrena
ment, s-au prezentat slao 
pregătiți In contrast, bia- 
tloniștii de la Școala spor
tivă Energia Brașov, deși 
au beneficiat numai de o 
săptămînă de antrenamente 
la trageri, au realizat re
zultate superioare. în rest, 
vom menționa frumosul 
spectacol creat de între
cerea juniorilor mici, între 
care s-au și înregistrat re
zultate foarte strînse.

Rezultate : juniori I, 12 
km (2 trageri de la 150 m): 
1. I. TUDOR (A.S. Armata 
Brașov) 72:06 (4 min. pe
nalizare), 2. V. Diho^ 
(A S.A.) 73:54 (5),
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cu „Cupa 16 Februarie
In capitală

CROS

Ieri dimineață, în Parcul 
Copilului din Capitală, peste 
£00 de cpnctirepți s-au aliniat 
la startul celor șase probe 
disputate în cadrul „Crosului 
16 Februarie" (a 20-a ediție), 
organizat de 
Rapid. . '
teni au ] 
Craiova i 
zultatele 
800 mi 
(Metalul), 
(Steauâ), 3. Constanța Barbu 
(Dinamo)'; clasament echipe : 
i. Metalul 31 p, 2. Steaua, 3. 
Ș.S.A.; categoria juniori II. 
2000 m: 1. Gh. Ghibu (Me
talul), 2. Iulian Hliban (Șc. 
Bp. Atletism), 3. Alexandru 
Ivan (Metalul); clasament e- 
rhipe: 1. Metalul 35 p, 2. 
Rapid, 3. Energia ; categoria I 
fete, 1500 m : 1. Natalia An
drei (Atletul Craiova), 2. So
fia Cîmpulungeanu (Viitorul), 
3. Gherghina Iordache (Me
talul) ; clasament echipe: 1. 
Metalul 43 p, 2. Viitorul, 3. 
Rapid ț juniori I 3000 m: 1. 
Cornel Dima (Metalul), 2. Flo- 
rea Șandru, 3, Ilie Orășanu 
(toți de Ia Metalul); clasa
ment echipe: 1. Metalul 15 
p, 2. S.S.A., 3. Rapid ; senioa
re 2000 ml 1 Ana Pavel (Pe
trolul Ploiești), 2. Maria Lin- 
că (Metalul), 3. Calița Preo
teasa (Rapid); clasament e- 
Chipe: 1, Metalul. Seniori

clubul sportiv 
Alături de bucureș- 
participat atleți din 
și Ploiești. Iată re- 
tehnice: junioare I, 

1. Cornelia Holub 
, 2. Victoria Țicu

1.
2.

3.
Cupa oferită de clu-

Orvin Schaible
Stelian Marcu

Ion Rusnac

7000 m t
(Rapid), 
(Steaua), 
(Steaua).
bul Rapid a revenit atleților 
de la Metalul.

NICULAE D. NICULAE
corespondent

BOX
Ca în fiecare an, asociația spor

tivă Grivița Roșie a organizat 
tradiționala gală de box dotată 
cu „Cupa 16 Februarie”, rezervată 
juniorilor mici și mari din clu
burile și asociațiile bucureștene. 
Reuniunea s-a bucurat de o mare 
afluență de public, sala clubului 
Grivița Roșie iiind arhiplină. Ti
nerii boxeri care au urcat trep
tele ringului au fost bine pregă
tiți oferindu-ne meciuri deosebit 
de pasionante. Iată rezultatele 
tehnice: juniori mici cat. 48 kg : 
D. Mateescu (Viitorul) b.p. șt. 
Ilina (Olimpia); cat. 51 kg : Gh. 
ștefănescu (Viitorul) b. ab. II D. 
Ilie (Rapid), cat. 54 kg: i Vasile 

~ ' A1# Lică (progre-
, _ N. Ursu

(Olimpia) b.p. P. Stroe (Steaua), 
Șt. Barbu (Progresul) b. p. Gh. 
Răducanu (Universitatea); cat. 
71 kg : M. Florea (Energia) b. ab. 
III I Ioniță (Rapid); juniori mari 
cat. 51 kg : Gh. ț -- — ------ 
(Steaua) b. ab. II C. Nedea (Con
structorul); cat. 54 kg: ” 
(Rapid) ‘ 
cat. 
gia) b.
cat.
b. p. R Văcaru (Grivița Roșie); 
cat. 63,500 kg: M. Mogoș (Gr. 
Roșie) b. ab. I I. Mitu (Universi
tatea); cat. 75 kg: M. Culineac

(C.S.S.) b. p.
sul), cat. 63,500 kg :

57

60

_ V. Stan 
b. p. I. Preda (Energia); 
kg: N. Stoenescu (Ener- 
p. C. Șerban (Steaua); 
kg : A. Ristea (Viitorul)

Iuțlni din milioanele de 
bitori ai fotbalului știu 
azi Federația noastră 
fotbal împlinește 
de la înființare, 
că evenimentul 

trecut cu vederea, în mod 
chiar de către conducerea 
dacă zilele trecute decanul 
competență al fotbalului 
Octav Luchide, nu ne-ar fi 
întrunirea proiectată azi a 
răzbătînd prin greutățile de 
au semnat acum patru decenii actul de 
constituire și au hotărît afilierea la forul 
internațional.

Jubileul federației nu este marcat de 
vreo festivitate anume. Poate pentru că 
nu e o cifră rotundă sau, mai sigur, 
pentru că federația nu și-a recîștigat pe 
deplin identitatea și încrederea în sine. 
Și mai cred că e și teama de a nu 
reapare ideea că se încearcă acoperi
rea goliciunii 
de paradă.

Ceea ce nu 
că între cele 
lului românesc, cel din '30 
azi, 
five.

In
rea
sa Atlanticul pentru a participa la pri
mul campionat mondial din Uruguay. 
Acum, după 40 de ani, ne pregătim 
pentru temerara încercare din Mexic.

In 1930, înființarea federației consti
tuia punctul de plecare pentru avîntul 
fotbalului din deceniul al patrulea. Ani
versarea de azi coincide, cel puțin îrt 
intențiile noastre, cu o acțiune sistema
tică și profundă de regenerare a acestui 
sport.

Desigur, paralela ne înfățișează 
diferența de condiție a fotbalului 
ieri și de azi. înființarea federației 
semna un act de curaj în ambianța 
dezinteresului oficial, în timp ce proce
sele înnoitoare din prezent decurg din 
politica ocrotitoare și stimulatoare a 
statului față de sport.

Cu un asemenea prilej, ar fi bine să 
se spună, alături de lucruri frumoase, 
și adevăruri din cele care nu mîngîie 
auzul, ci irită vanitatea. Pentru că 
le-am spus adesea, voi reaminti numai 
că fotbalul nu se termină o dată cu 
turneul din Mexic și, de aceea, 
neapărat să clădim cu migală 
destie ceea ce cu bună știință 
ignorat ani de-a rîndul.

Aniversarea ne îndeamnă să 
măm, o dată mai mult, hotărîrea fede
rației de a dovedi că fotbalul nostru 
a lăsat în urmă preocupările de supra
față și practicile neprincipiale, că este 
un sport sănătos, care merită din plin 
dragostea tineretului, încrederea părin
ților și sprijinul dascălilor.

iu- 
că 
de 

ani 
poate

40 de
Și
ar fi fost 
regretabil, 
federației, 

de vîrstâ și 
românesc, 

pomenit de 
celor care, 
mult uitate,

I
I
I
I
I
I
I
I

fotbalului nostru cu acte

ne împiedică să observăm 
două momente

există cîteva similitudini

ale fotba- 
și cel de 
semnifica-

1930, la cîteva luni de la înfiinja- 
federației, echipa națională traver-

și 
de 
în-

trebuie 
și mo- 
a fost
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IA CORNELIEI POPESCU reafir-
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Steaua pleacă azi în Liban

c.s.o.

'-<1

I

1,81 m.

altfel — 
20 de re- 
(9 egala-

în pagina a ll-a : 
FESTIVAL ATLETIC 

de lolanda Balaș-Soter

Cornelia Popescu — adoptlnd stilul de săritură Fosbury — a 
obținut excelentul rezultat de

(A.S.A.)
Catrici 

Cîmpulung 
Moldovenesc) 79:26 (5), 5.

Sinaia) 
Andrei

Ștefănescu

Făcînd o sinteză a celor 
două zile de disputate între
ceri, trebuie relevat faptul 
— îmbucurător, de 
că au fost realizate 
corduri republicane 
te și 11 doborîte).

Rezultatele ultimei reuniuni l 
50 mg. (f): 1. Valeria Bufanu 
(Rapid) 7,2, 2. Viorica Visco- 
poleanu (Steaua) 7.4, 3. Ana- 
maria Vitalyos (CAU) 7,5 ; 
50 m g. (b): 1. N. Perța (Steaua)
6.6, 2. D. Hidioșanu (CAU)
6.7, 3. V. Suciu (Petrolul Plo
iești) 6,7 ; înălțime fete: 1. 
Cprnelia Popescu (Rapid) 
2—3. Olga Fulias (Inst. 
Oradea) și Draga Comșa 
N. Bălcescu Cluj) 1,60; 
gime băieți : 
(Steaua) 7,55, 
(CSM Cluj) 7,49, 3. V. Jurcă 
(„U“ Cluj) 7,45 ; greutate bă
ieți : 1. A. Gagea (Dinamo) 
16,54, 2. C. Crețu (Metalul
Buc.) 15,22, 3. Gh. Suha
(CAU). 14,62.

In clasamentul general, pe 
primele patru locuri, s-au si
tuat : Steaua (3 medalii 
aur, 4 
mo (2, 
C.A.U.

1,81, 
ped. 
(Lie. 
lun-

1. D. Bădini
2. V. Sărucan

de 
argint, 1 bronz), Dina- 
0, 3), Rapid (2, 0, 1) și 
(1, 3, 2.).

(Gontinuare în pag. a 2-a)
Nușa MUSCELEANU 

Ion GAVRILESCU

,,Gard viu" în jurul drept
unghiului de zgură. Pe tere
nul Steaua, de la Ghencea, 
ieri dimineață a fost lume 
multă. Cei ce iubesc fotbalul 
au venit la întîlnirea cu 
Steaua și cu Flacăra Moreni 
pentru a asista la partida lor 
de verificare. Și drumul n-a 
fost făcut degeaba. Iată o 
fază din acest joc în care 
Gigi Tătaru și la fel de tî- 
nărul Ștefănescu, autori a 4 
din cele 7 goluri, au pus în 
derută apărarea adversă.

Foto: V. BAGEAC

Cristoloveanu 
76:20 (9), 4. Gh. 
(Constructorul

N. Mitru (C.S.O. 
80:05 (12), 6. N.
(Cbnstr. C.-lung) 81:53 (10); 
juniori II, 10 km (2 trageri 
de la 50 m): 1. D. CLIN- 
CIU (C.S.O. Sinaia) 55:28 
(2), 2. I Catargiu (Constr. 
C.-lung)’ 56:07 (4), 3. Gh. 
Duca (Constr. C.-lung) 
56:09 (5), 4. A. Mocanu
(Energia Brașov) 57:12 (7), 
5. S. Tamaș (Energia) 
58:36 (8), 6. St. Urs (Trac
torul) 59:32 (8); ștafete (al
cătuite din cite 2 juniori II 
care au parcurs 5 km cu 
o tragere și cîte 2 juniori 
I — 7,500 km cu 2 trageri): 
1. A.S.A. BRAȘOV (Gh. 
Bobeș, I. Gheiser, I. Tu
dor. V. Dihci) 2h42:10 (10 
ture a cîte 150 m penali
zare)
21143 :i

i, 2. C.S.O. sinaia 
:02 (17 ture), 3. Con

structorul Cîmpulung Mol
dovenesc 2h44:50 (12 ture),
4. Tractorul Brașov 2h54:42,
5. Steagul roșu Brașov 
21158:09.

Ștefan STĂICULESCU 
antrenor

I 
I

Azi, fotbaliștii de la Steaua vor pleca 
în Liban, pentru un turneu de 8 zile. 
La Beirut, Steaua va întîlni marți pe 
Racing Club (campioana țării gazdă), 
miercuri pe Homedmen, sîmbătă pe... 
Farul Constanța (se știe că și Farul se 
află în turneu în Liban), iar duminică, 
în ultima partidă, Steaua va juca cu Se
lecționata armatei siriene.

FOTBALUL REVINE CU PAȘI REPEZI IN ACTUALITATE
CITIȚI ÎN PAG. A 3-a „CRONICA" MECIUMLOR AMICALE
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INAIMTEA C. M. LA HANDBAL MASCULIN

Handbaliștii „Tre Kronor" și noul lor 
antrenor Roland Matsson sînt optimiști

După ce reputatul 
tehnician, Curt
Wadmark, membru 
■1 Comisiei tehnice 
a federației Inter
naționale, a fost ales 
președinte al foru
lui de specialitate

suedez. locul Iul la „cirma" e- 
chlpel i.Tre Kronor" a fost luat 
de Roland Matsson, celebrul 
portar al anilor 1930—1054. înalt, 
brun, cu alura unul 
cinematograf, Roland 
ți-a început activitatea 
lași Balm și cu aceeași 
cu care apăra buturile 
tativel suedeze. El a 
metodic la construirea 
chipe ce hu poate 
ohiar nouă, dar care are altă 
personalitate decît cea prezen
tată Ia ultima ediție a c.M. 
(1967, Suedia — locul V).

In primul rind, noul antrenor 
ai reprezentativei Suediei, ințele- 
gind că azi inerentul examen al 
partidelor grele, cu miză mare, 
nu poate fi trecut din punct de 
vedere fizic decît de handbaliști 
tineri, viguroșl 6! ambițioși, a 
renunțat la cîțiva dintre cunos- 
euții jucători suedezi, apreciați 
pentru calitățile lor tehnice, dar 
deficitari sub raport fizic. El a 
scos — • • -
dull, 
stad, 
față 
tăzi ___ ______ ,______
A acceptat, totuși, revenirea pe 
primul plan a unul reprezentant 
din „vechea gardă" : Giista Karl
sson, apreciat pentru forța șu
tului său și pentru capacitatea 
sa fizică, superioară celorlalți

Nu trebuie neapărat înțeles că 
noua formulă de echipă preco
nizată de Roland Matsson are 
ea principal mijloc de exprimare 
forță în joc, preferința spre un 
handbal rapid ți cu un pronun
țat angajament fizic. Jucătorii 
ăifedezl au un anumit stil, im
primat adine în concepția lor 
despre handbal : cu accent teh
nic, spectacular, cu finalizări da 
mare finețe. Numai că acestui 
stil l-a fost „grefată" o nouă 
tendință. Este vorba de o mai 
mare rapiditate în circulația 
mingii; de o mai bună rezis
tență în apărare.

In acest scop, alături de hand- 
balițti mal vechi (Lennart Erik- 
ason — conducător de joo in
teligent, care poate finaliza foar
te bine de la seml-distanță, 
Koch, Nedvall, Hodin — un a- 
devărat artist în mînulrea ba
lonului, Gosta Karlsson) au fost 
promovați cîțiva jucători care 
B-au și impus pe plan Inter
național. Mal întii, trebuie citat

star de 
Matsson 
cu ace- 

slguranță 
reprezen- 
procedat 
unei e- 

fi numită

din lot pe celebrii KSmpe- 
Kărstrom, Jarlenius, Segcr- 
care nu mai puteau face 

ritmului de joc Impus as- 
în partidele Internaționale.

În „Cupa Postăvarul", mini-coborîri! cursă de 30 km
BRAȘOV, 15 

(prin telefon). — 
de la

mare

în această categorie portarul 
Frank Strom, înalt, cu reflexe 
uimitoare, dar pe care îl tră
dează uneori nervii. De aseme
nea, sînt azi titulari în echipa 
Suediei Kjell Ktlrbgoran, un 
tehnician remarcabil, Einar Ja- 
kobsson, beatels-ul echipei, un 
Best al handbalului suedez, mă
runțel dar foarte activ în Joc. 
și pivotul Dan Eriksson, exce
lent în duelurile de pe semi
cercul advers.

Noua formulă de echipă 
căzut cu brio la primul examen, 
tradiționala „Cupă a Mării Bal
tice", — organizată chiar 
edia — unde după ce a 
în seria A 
(14—17) și 
s-a clasat 
competiției,

jocurile cu 
Danemarca 
pe» ultimul 
fiind învinsă

a...

în Su- 
pierdut 
Polonia 
(12—15). 
loc al 
la 11-

mită (13—14) de reprezentativa 
secundă a... Suediei. După scurt 
timp, însă, handbaliștii ,.Tre 
Kronor" și-au răscumpărat gre
șelile, terminînd într-o compa
nie valoroasă pe locul secund 
In „Trofeul Carpați" (în finală 
au fost învinși de România cu 
19—15).

La campionatul mondial sar
cina echipei Iul Roland Matsson 
este extrem de dificilă, deoare
ce ea face parte din seria A, 
alături de selecționatele Uniunii 
Sovietice, R.D. Germane și Nor
vegiei. Din această serie califi
carea în sferturile de finală re
prezintă de l'apt o performanță.

Dar, Roland Matsson și băieții 
Iul speră

Oamenii
munte îsi amin- 
tesc cu 
greutate de o iar

nă atît de schimbătoare ca 
cea ne care o trăim. Capri
ciile sîcîitoare ale unui ano- 
timn nedefinit se adaugă, 
în mod nedorit, stînjenitor, 
grijilor de concurs ale schio
rilor.

Sîmbătă. ziua 
non-stop. pîrtia 
într-o stare 
nentru concurs, 
rită de zăpadă.

mai mult...
Karl ANDERSSON

Din nou victorie comodă
(Urmare din pag. 1) o întreagă repriză

tat la început metoda de a 
prelungi cît mai mult atacu
rile, încercînd astfel să ofere 
cit mai puțin timp mingea 
handbaliștilor români.

Concludent în această pri
vință este faptul că în^ timp 
ce la 
marcaj arăta scorul de 4—0 
pentru selecționata 
numai după cinci minute de 
la începerea disputei, la Si
biu, același scor era înregis
trat abia după scurgerea a 
12 minute. In prima repriză, 
echipa română a evoluat bine 
în apărare, a închis la timp 
culoarele de acces spre se
micerc, a acoperit spațiul 
porții iar ultimul apărător, 
portarul Penu, a fost excelent 
scoțînd cîteva mingi ce se 
duceau parcă, inevitabil, în 
plasă.

La reluare, cum arătat mai 
înainte, formația noastră a 
scăzut ritmul și astfel ad
versarii scăpați de încleștare 
s-au mișcat mai lejer. Nu 
ne-a mirat deci faptul că

București tabela de

română,

Festival atletic
Din nou, Eleonora Mono- 

ranu ! Intîi, la Cluj, apoi de 
două ori consecutiv la Bucu
rești (în cadrul campionate
lor naționale de junioare II, 
junioare 1 și senioare) a Cu
cerit titlul național la cele 
trei categorii de vîrstă — ea 
făcînd parte din cea mai mi
că! 16 ani. Eleonora Mo- 
noranu s-a instalat astfel în 
fruntea celor mai bune sprin
tere din țară, cu un rezultat 
de-a dreptul excepțional: 
6.3 s, timp superior învingă
toarei ultimei ediții a cam
pionatelor europene de sală 
de la Belgrad.

Șerban Ciochină — redivi- 
vi is ! Atletul care nu-și vinde 
ieftin pielea! Văzîndu-se de
tronat din postura de record
man al probei în sală (rezul
tat cu care a stabilit, în 1966, 
la Dortmund, un record eu
ropean) a găsit resurse pen
tru a-1 învinge pe reprezen
tantul tinerei generații, Carol 
Corbu, cu un centimetru 
„mare", ducînd recordul țării 
la 16,49 m. Așadar, la Viena, 
se pare că vom avea doi să
ritori de triplusalt cu preten
ții serioase la locuri fruntașe.

Viorica Viscopoleanu, din 
nou așa cum o cunoaștem de 
mai mulți ani: atleta care, 
indiferent dacă se perindă pe 
la alte probe, stabilind recor
duri (pentru ea minore), re
vine la lungime și sare mult. 
Cu 6,30 m ea a obținut cea 
mai bună performanță reali
zată la noi în țară, anunțîn- 
du-se o pretendentă serioasă 
pentru aurul vienez. O plă
cută surpriză a furnizat ju
nioara Alina Popescu, care a 
stabilit recordul fetelor 
6,03 m, 
trei sărituri consecutive.

Mihai Vosminschi — 
mai rapid sprinter pe dis 
tanța de 50 m plat — a ega
lat recordul țării cu 5,7 s, 
cifră devenită un „zid" pen
tru această distanță. Este al 
cincilea atlet care poartă ti
tulatura de recordman la cea 
mai scurtă probă de alergare.

Ioan Șerban — la săritura 
in înălțime — a obținut un 
rezultat, care, deși nu este 
un record republican (2,12 m), 
reprezintă norma de partici
pare la campionatele europe
ne ce se vor desfășura peste 
exact patru săptămîni.

O confirmare deosebit de 
promițătoare : juniorul Mihai 
Negomireanu.

în ziua a doua, „naționa
lele" — cu același public, 
surprinzător de interesat față 
de atletismul în miniatură 
(de sală) — au fost pe măsu
ra așteptărilor. La fete, Va
leria Bufanu, egalînd recor
dul național (7,2), stabilit a- 
cuin două săptămîni, a obți
nut dreptul de participare la 
campionatele europene de 
sală.

N. Perța a alergat pentru 
a doua oară. în acest sezon, 
50 m g. în 6,6 s (cea mai bu
nă performanță europeană 
din actualul sezon), ceea ce 
ne face să privim cu optimism 
spre Viena.

La săritura
fete, o satisfacție 
mi-a produs evoluția Corne
liei Popescu, care prin rezul
tatul ei (1,81 m). devine re
cordmană mondială a stilului 
Fosbury. Felicitări din inimă, 
și succes mai departe !

Surpriză ia lungime 1 re
cordmanul nostru, Mihai Za- 
haria (8,01 m). a fost între
cut de Doru Bădini, care și-a 
păstrat astfel 
nul trecut.

La juniori 
vechi record 
tor Costel Ionescu.

Pînă în prezent, pentru 
„europenele" de sală și-au 
înscris candidatura i Eleonora 
Monoranu (50 m plat), Vio
rica Viscopoleanu (lungime), 
Cornelia Popescu (înălțime), 
Nicolae Perța (50 m g.). Șer
ban Ciochină și Carol Corbu 
(triplusalt), loan Șerban (înăl
țime) și Valeria Bufanu (50 
m g.).

dună ce
(30 de minute) jucătorii po
lonezi n-au putut înscrie 
decît două goluri, la începu
tul părții secunde ei au mar
cat 3 Duncte în numai 8 mi
nute... Comportarea generală 
a selecționatei noastre, 
fant principalul obiectiv 
celor două dispute, ne-a 
ratat si în meciul de la 
biu cam aceleași lucruri : o 
mare prospețime fizică, o re
venire în formă, o mai bună 
coeziune în formațiile folo
site pe diferite perioade. To
tuși. rămîne un fapt evi
dent, si anume acela că 
există încă lacune în jocul 
handbaliștilor români : mo
mente de neatenție în apă
rare. lipsă de promptitudine 
în declanșarea cotraatacu- 
rilor. o oarecare tendință de 
a finaliza numai prin centru. 
Acestea pot fi 
în scurtul răgaz 
mas pînă la 
Paris. Arbitri :
tin si Paul Lopez (Franța) 
au condus corect următoarele 
formații : ROMÂNIA : Penu 
(Orban). Gațu (2), Samungi 
(4). Lieu (1), Chicidt (3), 
Oțelea (1), Nica (3), Popescu 
(4), Moldovan (1), Birtolom 
(1), Gruia (1), Marinescu, 
Goran. POLONIA : Kaminski 
(Skutnik), Strozkyk (3). Novak, 
Jurcz.yga, Novakowski 
Gagala (2), Popielarski 
Gasior (1). Krygel 
Wrembel, Sobczak.

de 
al 
a-

Si-

însă retușate 
ce a mai ră-
plecarea la 

Claude Mar-

(3),
(3),
(2).

Debut

în înălțime 
deosebită

la
rezultat obținut în

cel

titlul cucerit a-

a căzut cel mai 
la lungime« au-

îolanda BALAȘ-SOTER

„CUPA
(ffrmare din pag. U

(Viitorul) b. ab. I V. Georgescu 
(Energia).

„Cupa 16 Februarie" a fost 
atribuită celui mai tehnic boxer, 
N. Stoenescu (Energia).
A. PĂPĂDIE și FL. SANDU-coresp.

LUPTE
Peste 60 de tineri luptători 

bucureșteni de la Progresul, 
Dinamo, Metalul, Viitorul, $c. 
sp. Energia și Rapid au par
ticipat ieri la întrecerile pri
lejuite de „Cupa 16 Februa
rie", competiție tradițională 
organizată de clubul Rapid. 
Pe cele două patrulatere ame
najate In sala Giuleștî, juni
orii mari și mici, majorita
tea aflați la ora debutului în- 
tr-o confruntare oficială, au 
luptat cu deosebită ardoare 
pentru întîietate. Rapidiștii 
(colectivul de antrenori : M. 
Belușică. V. Pătrașcu și V. 
Caraș) au dominat concursul, 
cucerind „Cupa 16 Februarie" 
și nu mai puțin de 12 locuri I 
pe categorii. Dar iată primii 
clasați: greco-romane, juniori 
mari : cat. 48 kg M. Tofan 
(Progresul), cat. 52 kg G. Nica 
(Rapid), cat. 56 kg F. Mandea 
(Dinamo), cat. 60 kg M. Ciu- 
tan (Rapid), cat. 65 kg N. 
Constantinescu (Rapid), cat. 70 
kg I. Fiscuteanu (Viitorul); 
juniori mici1 cat. 48 
Opecenic (Rapid), cat. 52 kg 
I. Tache (Rapid), cat.
D. Mizileanu (Rapid) ; libere 
(juniori niței) l oat. 48 kg V.

kg ML

60 kg

controlului 
Lupului era 
excepțională 
Bine acope- 
bătută din 

margine în margine, foarte 
alunecoasă, a fost o invitație 
si un avertisment pentru în
trecere. Poate tocmai de a- 
ceea (viteza mare), organi
zatorii comoetiției, C.J.E.F.S. 
Brasov și Comisia județeană 
de schi, s-au lăsat înduple
cați de intervențiile antreno
rilor (!) și au redus iarăși, 
ca în atîtea alte împrejurări, 
coborîrea senioarelor si a ju
niorilor — băieți și fete — 
la dimensiuni neregulamen
tare. Motive, aceleași din- 
totdeauna : lipsa de pregătire 
pe nîrtie, teama de accidente, 
anei la o prudență înțeleap
tă etc.

Duminică, totul s-a schim
bat. Concurentii au luat star
tul într-o ceată deasă si sub 
rafalele unui viscol puternic, 
au traversat o zonă a „li
niștii" din Poienița Cristia
nului si pînă în „S“-ul mare, 
pentru ca la Săritoare» Al
bastră si pînă în sosire să 
sunorte dusul rece al unei 
ploi, din cînd 
rentiale.

Un grup de 
moși 
au i 
rea oosibilă. s-au retras în 
căbănita fără uși si feres
tre rezervată arbitrajului și 
cronometrajului electric, de 
unde si-au continuat meri
tuoasa lor activitate.

Tot răul este spre bine, 
zice un vechi proverb ro
mânesc. Vremea călduroasă, 
ploaia si ceata, care au făcut 
coborîrea foarte 
proape o cursă 
contat exclusiv 
i-au ajutat pe juniori și pe 
antrenorii lor să se convin
gă că Valea Lupului este o 
oîrtie ce poate fi abordată 
de la cao la cap. de toate 
categoriile de vîrste. Dacă 
trebuie temperată viteza, a- 
cest lucru se poate face în 
mod regulamentar. prin 
oorti.

Mai avem o nedumerire. 
Poate știe cineva să ne răs- 
Dundă. De ce s-a construit o 
variantă nouă, pentru sosi
rea coborîrii pe Valea Lu
pului, dacă 
antrenamente. în concursuri 
oficiale, nu este folosită ? O 
păstrăm numai pentru 
ternationale". ca 
condiții egale" cu

Rezultatele „Cupei Postă
varul" la coborîre : seniori : 
1. Dorin Munteanu (A.S.A.) 
1:56,1, 2. Beniamin Haidu
(A.S.A.) 1:58,9, 3. Gheorghe 
Bălan (A.S.A.) 2:01,2, 4. Con
stantin Văideanu (A.S.A.) 
2:02,9. 5. Marin Focșeneanu 
(C.S. Sinaia) 2:03,4. 6. Ion 
Tirea (Steagul roșu) 2:04.6 ; 
senioare : 1. Ioana Belu
(A.S.A.) 54,3, 2. Mihaela San
du (Dinamo) 55,5, 3. Eva
Markos (Dinamo) 56,4, 4, Gi
sela Mornes (Politehnica Bra
șov) 56,9, 5. Maria 
nu (Sc. sp. Brașov) 
Dorina Munteanu

niciodată, la

„in
să avem 
străinii ?

Cîmpea- 
59,0, 6.

(Sc .sp.

în cînd. to-

i — aceiași 
opus ploii

arbitri ini-
— după ce 

toată răbda-

ușoară, a- 
în care a 

., cernitul".

Brașov) 1:11,0; juniori I: 
1. Paul Ivănescu (Dinamo) 
59,2, 2. Stefan Văcaru (A.S.A.) 
1:01,3. 3. Ovidiu Tuțurea
(Sc. sp. Brașov) 1:02,0, ju
nioare I :• 1. Daniela Munteanu 
(A.S.A.) 48,5, 2^ Cristina Dob- 
nik (Sc. 
Adriana 
Brasov) 
1. Mihai
50,1. 2. Cristian Cristu (Crea
ția) 50,5, 3. Vaier Dumitres
cu (Dinamo) 53,1 ;
II : Nela Simion 
Predeal) 1:01,2, 
geratu (Sc. 
1:04,7, 3.
(Sc. sp.
combinata
1. C. Văideanu (A.
Ion Bobit (Dinamo), 3. Mir
cea Ene (Dinamo) : senioare : 
Ioana Belu (A.S.A.), 2. Mi- 

3.

sp. Brașov) 53,5, 
Furnică (Sc. sp. 
54,0 ; juniori II : 
Danchășiu (Dinamo)

2. 
sp.

Maria 
Predeal)

alpină

junioare 
(Sc. sp. 

Nuti De-
Predeal) 
Roșculeț 

1:36,4 ; 
seniori : 

.S.A.). 2.

haela Sandu 
Eva Markps

2.
(Dinamo) 

(Dinamo).
M. B.

H

LA SĂRITURI
BORȘA, 15 (prin telefon). 

Organizată de C.J.E.F.S. Ma
ramureș, competiția de sări
turi de la trambulină dotată 
cu „Cupa Borșa" nu s-a pu
tut desfășura în condiții nor
male. Temperatura ridicată, 
oloaia si zăpada moale au 
influențat negativ lungimea 
săriturilor si însuși spectaco
lul creat de sportivi. De alt
fel. rezultatele înregistrate 
sînt evident inferioare celor 
obținute cu numai o săptă- 
mînă în urmă, în cadrul 
„Cupei Federației".

Trofeul a fost cîștigat de 
renrezentantul clubului spor
tiv Tractorul Brașov. V. Măr- 
gineanu. El a realizat în pri
ma săritură 71 m, iar în cea 
de a doua 78 m, acumulând 
213,9 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 2. I. Eros 
(Dinamo) 200,3 p (68 m —

Campionatele de bob
aminate din cauza ploii

Din cauza ploii, care nu a 
contenit toată ziua de dumi
nică și care a făcut impracti
cabilă pîrtia din Sinaia, cam
pionatele naționale de bob 2 
persoane, programate aici, au 
fost aminate.

promițător

la o tușă, in meciul Dinamo—Lupta acerba pentru balon, 
Grivița Roșie

Așadar, sezonul oficial de 
rugby a început ! Prima com
petiție a anului — care angre
nează echipele bucureștene — 
dotată cu „Cupa de iarnă" a 
debutat într-o ambianță de... 

' primăvară. Atrași, poate, și de

16 FEBRUARIE"
Rapauzu, cat. 52 kg V. Bar
bu ; juniori mari: cat. 60 kg 
N. Dorobanțu, cat. 70 kg R. 
Dumitrache, cat. 81 kg A. Bă- 
lăianu; cat. 87 kg St. Popescu 
(toți de la Rapid). Pe cluburi: 
1. Rapid 38 p., 2. Dinamo 22 
p„ 3. Progresul 14 p.

Jitcovici (U.M.T.), au fost de 
un bun nivel. Cupa „16 Fe
bruarie" la box a fost cîști- 
gată de sportivii de la Crișul 
Oradea.

ST. MARTON-coresp.

V. Moruzan (Trac- 
ț> (69,5 
Suroiu

77,5 m), 3. 
torul) 200
m). 4. M. 
mata Brașov) 167.1 
75 m. căzută), 5.
tea (Dinamof 147,2
81 m. ambele căzute). 6. V.

P 
că-

m — 70 
(A.S. Ar- 
p (71 m — 
St. Bure- 
p (65 m—•

(A.S.A.) 129,5
77.5 m, ambele

că vremea va de- 
își

Bîrsan
(70 m — 
zute).

în caz
veni favorabilă, săritorii 
vor continua antrenamentele, 
astfel ca la apropiatele cam
pionate naționale să aibă o 
comportare cît mai bună.

BRAȘOV, 15 (prin tele
fon). — întrecerile de fond 
dotate cu „Cupa Tractorul" 
s-au bucurat de o vreme și 
zăpadă foarte bune, precum 
și de o reușită organizatorică.

De reținut că, pentru prima 
dată în această iarnă, se or
ganizează o cursă de 30 km 
fond, distanță ce a solicitat 
în mod vizibil pe concurenți, 
obligîndu-i la mari eforturi.

Nu comentăm rezultatele 
individuale. Remarcăm, to
tuși, că la ștafeta 3X5 km 
fete pe locul 1 s-a clasai e- 
chipa clubului Tractorul care 
a învins pe linia de sosire pe 
schioarele clubului Dinămo. 
Nu prezentăm și felicitări, 
deoarece, din cit se pare, a- 
ceastă victorie a fost obținută 
și prin amestecul, nesportiv, 
în desfășurarea cursei a unui 
schior de la clubul Tractorul.

Rezultate : 30 km seniori: 
1. Gheorghe Bădescu (Dina
mo) lh 56:53 ; 2. Gheorghe
Cincu (A.S.A.) lh 58:06 ; 3. 
Ion Țeposu (Dinamo) lh 58:40; 
4. Petre Dinu (Dinamo) lh 
58:47 ; 5. Stelian Drăguș
(A.S.A.) lh 59:19 ; 10 km ti
neret : 1. Nicolae Cojocarii
(Dinamo) 40:48 ; 2. Vasiie
Nan (Dinamo) 41:31 ; 3. Iosif 
Urs (Tractorul) 41:40; 10 km 
fete: 1. Marcela Leampă (Di
namo) 43:16 ; 2. Adriana Ba- 
rabaș (Tractorul) 44:56 : 3.
Paraschiva Cojocaru (Politeh
nica Brașov) 45:39 ; ștafeta 
4X10 km băieți: 1. A.S.A. 
2h 43:25 ; 2. Dinamo 2h 49:54; 
3. Tractorul 2h 56:42 ; ștafeta 
3X5 km fete: 1. Tractorul 
lh 31:03, 2. Dinamo același
timp, 3. Școala sportivă Rîș- 
nov lh 49:58.

„Săniuța de argint
un succes de... aur

BRAȘOV
Sînt destul

actuală, partida a căpătat mai 
multă culoare datorită jocului' 
liniei de treisferturi grivițene. 
Au înscris : Baciu (2 încercări) 
și Nica (2 transformări) pentru 
Dinamo, respectiv, Țibuleao (o 
încercare). Â condus bine FL 
Tudorache.

OLIMPIA — AERONAUTICA 
12—0 (9—0).

D. VL.
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

LOTUL NAȚIONAL DE JU
NIORI 8—3 (8—0). Juniorii nu 
s-au arătat cu nimic inferiori 
rutinaților lor adversari, care 
au reușit să cîștige numai da
torită surplusului de experiență. 
(O. GUȚU — coresp.)

(prin telefon). —
___  _____  de puține competiții 
sportive de masă care să se fi 
bucurat de un asemenea entu
ziasm șl participare printre elevi, 
cum a fost Săniuța de argint, 
inițiată de secția sport a C.C. al 
U.T.C. Pornită de la simple în
treceri pe clase și traversînd eta
pele de școală, de municipiu și 
județ, sîmbătă și duminică, în 
două manșe, s-a consumat faza 
de încheiere : finala republicană 
a celei de a doua ediții.

Cu numai cîteva zile înainte, 
vechiul drum al Poienii Brașov, 
de la cabana Vînătorul la Pietrele 
lui Solomon, era uscat. In ajun, 
un strat de zăpadă de 40—50 cm 
făcea imposibilă orice înaintare 
pe săniuțe Și totuși, ca șl în 
atîtea alte împrejurări, tinerii 
uteeiști au dovedit că sînt în 
stare să realizeze, uneori, chiar 
imposibilul. 4—500 de elevi en
tuziaști, ajutați de tineri militari 
ai unității de vînătorl de munte 
brașovene, și sub îndrumarea 
competentă a unor profesori de 
educație fizică și activiști ai 
U.T.C., au călcat cu picioarele și 
au netezit cu schlurile traseul 
care, în competiție, s-a prezentat 
în mod impecabil.

O stație de amplificare mobilă, 
montată pe un microbus, legă
turi telefonice paralele cu pîrtia 
și contacte radio permanente în
tre punctele de plecare șl sosire 
au desăvîrșit, sub aspect organi
zatoric, o competiție care, și fără 
aceste aspecte, se acoperise de 
prestigiu. Pentru ținuta concursu
lui organizatorii merită să fie 
invidiați și copiați și de alte dis
cipline înrudite, schiul, bunăoară.

39 de județe și 3 municipii — 
București, Brașov șl Petroșani — 
calificate în finală și-au trimis 
cîte doi reprezentanți, un băiat șl

o fată, să le apere renumele. Am
biția unora a fost atit de mare 
incit și-au pregătit victoria. sai> 
locurile de frunte din clasament 
încă de acasă, din atelierele șco
lilor, prin construcția unor să
niuțe de forme șl dimensiuni 
speciale, în cadrul limitelor re
gulamentare. Poate nu veți crede, 
dar în însăși conducerea săniu
țelor am deslușit formele inci
piente ale unei tehnici viitoare. 
Unii conduceau săniuța prin miș
cările corpului, prin alternarea 
greutății de pe o tălpică pc alta, 
alții pilotau cu ajutorul picioare
lor, după cum cei mai îndrăzneți 
căutau poziții aerodinamice. De
sigur. mulți cititori vor fi dispuși 
să creadă că totul nu a fost deci' 
o joacă, un divertisment. Să 
știți că se Înșeală ! A fost, de 
fapt, o competiție, un concurs, cu 
emoțiile, cu isprăvile, cu învin
gătorii șl Învinșii săi.

Pe cel mai merituoși i-au aștep
tat numeroase premii, oferite 
într-un cadru festiv de către C.C 
al U.T.C., C.N.E F.S., F.R.S.B. șl
1. C.R.M. Brașov. De asemenea, 
primii 10 clasați (băieți și fete) 
au fost invitați de F.R.S.B. la 
finala campionatelor naționale de 
săniuțe de la Sinaia rezervate ju
niorilor. In Încheiere nu putem 
spune deeit că o competiție atil 
de reușită obligă șl îrt viitor la 
repetare în aceleași fericite co
ordonate.

Iată primii clasați: fete — 1. 
Ldrincz Hajnal (Brașov) 5:45 19.
2. Sunonskl Georgeta (Botoșani) 
5:50,1, 3. Fenlla Antonina (Alba) 
5:51,2; băieți — 1. V Baciu (Cluj) 
8:08.3, 2. C. Ianaș (Bacăul 8:42,2,
3. E. Ioniță (Neamț) 8:45,0.

Mihai B1RĂ

S „Joc în viteză, pregătire fizică excepțională *
iată caracteristica tenisului de masă<ctual“

— declară Neboisa Ciorkovici (Iugoslavia)

LA SIBIU
SIBIU, 15 (prin telefon). în 

sala Școlii sportive din Sibiu 
s-a desfășurat, timp de două 
zile (14 și 15 februarie), tur
neul de volei feminin dotat 
cu „Cupa 16 Februarie". Vo
leibalistele de la C.S.M. Sibiu 
au cucerit trofeul pus în țjoc, 
întrecînd în finală, destul de 
greu, pe Ceahlăul P. Neamț 
(la rîndul lor neînvinse pînă 
la acest meci) cu 3—2 (—13, 
11, 10, —7, 13). Pentru locu
rile 3—4, Drapelul roșu Sibiu 
— Voința M. Ciuc 3—1 (4, 
—6, 13. 14).

LIE IONESCU-coresp. 
principal

LA TIMIȘOARA
In 

C.F.R. 
te au 
box, atletism, lupte și 
La box, de pildă, au 
parte 36 de sportivi de 
C.F.R. Timișoara, U.M.T., Cri
șul Oradea și Metalul Bocșa. 
Cîteva partide, îndeosebi io- 
vănescu (U.M.T.) — Bojidar 
(C.F.R.' i . Ban (Oradea) —

organizarea clubului 
Timișoara, în localita- 
avut Ioc competiții la 

șah. 
luat 

la

LA ORADEA
In organizarea foarte bună 

a comisiei județene de atle
tism și a Școlii sportive, în 
orașul de pe Criș au avut loc 
competiții de cros dotate cu 
„Cupa 16 Februarie", la care 
au luat parte peste 70 de at
let! de la Crișul. Școala spor
tivă și I.C.O. Iată și numele 
învingătorilor : 400 m — Ilea
na Ghicea; 600 m — Ana 
Hamza, 800 m — Ileana Să
lajan (Ia fete); 500 m — St. 
Szas ; 1000 m — I. Corodi ; 
1500 m — O. Popa ; 2500 m 
— I. Cudaci.

AL. JILAU-coresp.LA ROȘIORI
In localitate a avut loc 

competiție ds fotbal dotată 
cu „Cupa 16 Februarie", la 
care au luat parte formațiile 
de divizia C Comerțul A-

lexandria, Chimia Tr. Măgu
rele, Petrolul Videle și echipa 
din campionatul județean 
C.F.R. Roșiori. La sfîrșitul în
trecerilor, pe locul întâi s-a 
clasat Comerțul Alexandria, 
urmată de C.F.R. Roșiori.

T. NEGULESCU.-coresp,

O

i

soarele de aprilie, peste 300 de 
iubitori ai jocului cu balonul 
oval au venit ieri pe terenul 
Constructorul pentru un prim 
contact cu favoriții lor. Cu une
le greșeli, inerente și scuzabile 
pentru aoeastă perioadă, toate 
echipele au demonstrat că pose
dă o bună pregătire fizică și, 
ceea ce merită într-adevăr sub
liniat, o tendință evidentă spre 
un joc constructiv-ofensiv. Ia
tă scurte relatări de la partide
le de ieri :

GLORIA — STEAUA (tine
ret) 8—3 (5—3). Dată fiind pre
zența multor juniori in forma
ția Gloriei, se poate spune că 
am asistat la o partidă dintre 
două echipe de tineret. In a- 
ceste condiții, pe teren a existat 
un echilibru aproape perfect. 
De remarcat că toate eele 11 
puncte au fost realizate numai 
din încercări.

STEAUA — VULCAN 41—0 
(19—0). Braga, Durbac și mai 
ales Ciobănel au încîntat asis
tența prin finețea execuțiilor 
lor tehnice, realizînd faze de 
mare spectacol. Vulcan, deși 
învinsă la soor, are meritul de 
a nu fi închis nici un moment 
jocul, contribuind, 
realizarea unui joc plăcut. Ele
vii antrenorului D. Manoileanu 
au arătat multe lucruri noi. Au 
Înscris : Braga (2 încercări), 
Durbac (2 încercări și 3 trans
formări și o lovitură de pe
deapsă), Popa (2 încercări), 
Călărașu (o înoercare și. o lovi
tură de picior căzută). Ciobănel 
și Achini (cîte o încercare) și 
Mateeseu (o transformare). Bun 
arbitrajul prestat de P. Niou- 
lescu.

DINAMO — GRIVIȚA RO
ȘIE 10—3 (5—0). Meci de uzură, 
ambele echipe angrenindu-«e 
într-o luptă acerbă pentru re
zultat. Elevii lui Titi Ionescu 
au cîștigat această partidă da
torită a două greșeli copilărești 
— „la indigo” — săvîrșite de 
tinerii jucători de la Grivița 
chiar în fața propriilor buturi 
exploatate de fiecare dată eu 
promptitudine de Baciu și 
transformate de Nica. în repri
za secundă, cînd antrenorul da 
la Grivița Roșie a introdus în 
teren tot ce are mai bun la ora

Președintele Federației de te
nis de masă a R.S. Serbia. NE
BOISA CIORKOVICI, este un bun 
cunoscător al sportului cu pale
ta. De aceea, o parte din discu
țiile purtate cu dînsul privind a- 
cest frumos sport vi le aducem la 
cunoștință si dv. :

„Ping-pong-ul european — ne 
spunea interlocutorul — se ori
entează in prezent spre un joc 
in viteză de-a dreptul debordan
tă, pe tot parcursul meciului sau 
al intilnirilor dintr-un concurs. 
Pentru a rezista ritmului, un ju
cător trebuie să aibă o condiție 
fizici excepțională. Iar dacă pre
gătirea fizică este dublată de o 
tehnicii bună, atunci succesele 
sini posibile. Exemplul jucători
lor noștri Șurbek, Korpa. precum 
șl al tinărului Karakașevici este 
edificator in acest sens".

— Sînteți pentru prima oară 
prezent în România la inter
naționale. Ce v-a impresio
nat ?

— Am fost surprins de tinere
țea concurenților echipelor pre
zente In sala Floreasca. Consider

că este un lucru bun. M-a im
presionat, de asemenea, numărul 
mare de -fete prezentate în con
curs de către gazdele noastre. 
Printre ele foarte multe talente 
autentice. In schimb... regresul 
din ultimii ani al băieților .dv. 
nu mi-l pot explica.

— Și Iugoslavia a 
București o echipă

— Da. Tînără, dar

trlmis la 
tînără 7

___________, __ destul de 
valoroasă, cred eu. Internaționa
lele de la București au fost con
siderate de noi ca o etapă în 
pregătirile pentru europenele de 
la Moscova. Am sosit la Bucu
rești după un lung turneu în An
glia și Cehoslovacia. La interna
ționalele dv. trebuia să fie pre
zent și Șurbek dar, accldentîn- 
du-se la Bratislava, el a fost ne
voit să plece acasă. Tînărul Sti- 
pancici are examene la liceu și 
nu a putut veni nici el. In 
schimb s-a impus, după acest 
turneu, Karakașevlci. Gîndin- 
du-mă și la Vecko șl Csordas, 
ne va fi destul de greu să stabi
lim formația care va evolua la

Moscova. Cred că Istvan Korpa 
va fi in formă maximă atunci, 
deși a jucat bine și la Floreasca.

_ Vor aduce campionatele 
de la Moscova o schimbare 
în ierarhia tenisului de masă 
european 7

— Numai o surpriză de propor
ții poate modifica actuala „or. 
dine" la echipe. Cred că viitoarea 
campioană auropeană va fi alea
să dintre Suedia, U.R.S.S. sau 
Iugoslavia. La individual se cu
nosc doar candidații potențiali, 
aproximativ 10—15 jucători, prin
tre care șt reprezentanții noștri 
Șurbek, Korpa, Stipanclci. E 
greu, foarte greu de prevăzut 
cine va fl noul campion al Eu
ropei...

Mulțumlndu-1 pentru amabili
tatea cu care a răspuns întrebă
rilor noastre,- l-am rugat pe tov. 
Ciorkovici să transmită jucători
lor iugoslavi urări pentru o com
portare frumoasă la campionate
le continentale.

Gh. GLISICI

astfel, la

Eugen Aimer performerul zilei la Reșița
Și în ziua a doua 
a concursului lo
tului republican 

rezervat aproa- 
în exclusivi- 

“ sprintului 
prelungit — îno

tătorii noștri fruntași au ob
ținut cîteva performanțe opti
me în bazine scurte.

Seria a deschis-o înotătoa- 
nea dinamovistă Cristina Ba- 
laban, care a parcurs distan
ța de 200 m liber în timpul 
de 2:20,5, trecînd la 100 m în 
66,5 s. Recordul în bazin de 
50 m (2:20,8) îi aparține tot 
ei. A urmat cursa băieților, 
pe care Marian Slavic își pro
pusese s-o străbată sub limi
ta celor 2 minute ale consa
crării. El a plecat cu 12,5 s 
la 25 m, apoi a înotat uniform 
(in jur a 15 s) următoarele 
lungimi de bazin și pînă la 
150 m (1:27,5) lucruri’" se 
desfășurau cum scrie L» car
te. Dar Slavic a slăbit ritmul 
(17 s pe penultima porțiune), 
și, la sfîrșitul probei, crono- 
metrele au indicat doar 2:00,8, 
totuși cea mai bună perfor
manță în bazin scurt.

Mai plin de perspectivă ni 
se pare însă rezultatul obținut 
în aceeași cursă de reșițeanul 
Eugen Aimer (în vîrstă de 
16 ani) : 2:02,1 — cea mai bu
nă performanță în bazin scurt, 
categoria juniori I. Dar ma
rile resurse pe oare le pose
dă elevul priceputului și har-.

nicului antrenor Ioan Schu
ster ne-au fost desemnate cu 
prisosință de finalul reuniunii, 
cînd E. Aimer a coborît sub 
granița celor 5 minute în pro
ba de 400 m mixt. Timpul 
său — 4:58,0, (cea mai bună 
performanță de seniori și ju
niori I).

Promițătoare a fost și evo
luția tinărului Gh. Lupă (14 
ani) care, înotînd distanța de 
200 m spate în 2:20,0, a rea
lizat cea mai bună perfor
manță de sală la juniori cate
goria a H-a.

învinsă cu o zi înainte de 
Georgeta Cerbeanu și Anca 
Groza, delfinista Agneta Ster
ner și-a luat astăzi revanșa, 
cîștigind detașat proba de 
200 m. Cronometrele, atît la 
100 m cît și la 200 m delfin 
ne indică însă perspective de- 
onebite pentru G. Cerbeanu 
(1:10,2 — cea mai bună per
formanță de sală categ. ju
niori I) și, mai ales, pentru 
foarte tînăra Anca Groza 
(1:10,6 — 100 m și 2:39,8 —
200 m). De altfel, talentata 
înotătoare dinamovistă a obți
nut un timp remarcabil ’ " 
sfîrșitul probei de 200 m 
2:42,5.

Rezultate tehnice din 
douâ zile de concurs : 
NIN : 100 m liber — 1. Cristina 
Balaban (Dinamo Buc.) 1:04,6, 2. 
G. 'ovago (Cluj) 1:08,6, 3. L.
Radu (Dinamo Buc.) 1:09,1; 100 
m bras — 1, Ance Georgescu

(Dinamo Buc.)’ 
trulcă (S.S.E. 
A. Mihăescu 
1:24,3 ; 100 m 
Kokal (Cluj) 
cher (S.S.E. Reșița) 1:18,6,- 
---------  (S.S.E. Reșița)

1:20,4. î; R. pe-' 
Reșița) l-;22,5, 3J 
(Dinamo Buc.) 

spate — 1. Clara 
1:17,2) 2. n. Ho-

3. t: 
Sporea (S.S.E. Reșița) 1:18,0; 
100 m delfin — 1. Georgeta Cer- 
beanu (C.S.S. Buc.) 1:16.2, 2. A.’ 
Groza (Dinamo Buc.) 1:10,6) ă.

Sterner (Steaua) 1:11,0 ; 400 
.a . c_ ualaban 4:56,8)

(Sc. sp. Reșițs) 
mixt — 1. Anca 
2. R. Petrulo# 
liber — c. Bala- 
D. Coroiu 2:28.6) 

:30,8 ț_ 200 m bras s
R. Pa« 

Mihăescu

A. i 
m liber 
2. D.
5:05,0 ',
Groza
2:44,4 ț 
ban 2:20,5,
3-, L. Radu 2d . ,
A. Georgescu 2:57,7, 2.
truică 2:58,5. 3. A. _________
3:04,0 ; 200 m spate — 1. R, Ha- 
cher 2:47,9 : 200 delfin — 
Sterner
2:39,8,
200 m
2:37,4 ;
ber —
54.4,
57,2,

100 m bra- - ■”
sp. Buc.) 1:11,7. _ _ __
(Steaua) 1:12,6. 3. Gh. Pop (Ra
pid Buc) 1:12.8; 100 m spate —

— 1.
Corolu

200 m 
2:42,5, 
200 m

2.

2.
3.

2.
i. a; 

A. Groza 
2:46.5 ; 

Balaban 
100 m 11- 

(Steaua) 
(Steaua)

2:36,1,
3. G. Cerbeanu 
mixt — 1. c.
MASCULIN :
1. M. Slavic
S. Cosmescu _______ _

Z. Oprițescu (Cluj) 57.4; 
-ra" — 1. E. Hempel (Șc.

2. O. Resler

și la 
mixt:

cele 
FEMI-

2:19,2,

1. z. G-iurasa (Olimpia Reșița)
1:02,G ;
Petelei

100 m fluture — 1. A.
(C. S. Mureșul) 1:02,2 ;400 m liber —- E. Aimer 4:20.3 ;200 m mixt — M. Slavic 2:17.5 ;200 m liber — M. Slavic 2:00 fi ;200 m bras — E. Hem pe! 2:35.8;200 m spate ~- 1. Z. Giurasa

2. Gh. Lupu 2:20,0 ; 200
m delfin — A. Covaci (C. s. 
Mureșul) 2:20,9 ; 400 m mixt — 
E. Aimer 4:58,0 ; 200 m mixt — 
Gr. Săruieanu (Steaua) 2:32,0.

Gh. NICOLAESCU
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DUPĂ SALTUL

LA ANTIPOZI
gustul viefii devine altul • Echipa

in care am jucat n-a cișfigat nici

odată campionatul sau Cupa

'® Petschowschi a fost cel mai mare

fotbalist al nostru © Debutez in Nafi
SC

în

• La Olimpiada de la Helsinki

SOCCER echipa României era tot at it de forte

i

Meciuri fâră... clasamente Timișoara
B. V. C Budapesta(1-1)4-1

RAPID

Turneul echipei
Cernomorcî Odesa
în (ara noastră

D. GABRIEL

motiva București • Ca sof și tată,

aici, am cerut să fiu 
Dinamo ®, care oiști-

C. F. R.

DINAMO BACĂU — ȘTIINTA 
BACĂU 0-0

pus 
acestui 

,exotic",

C.F.R. CLUJ 3-0
0-0)

onala A, împotriva Cehoslovaciei

PRICE 10c
Soccer Federation 

— Chief Editor

STEAUA—FLACĂRA MORENI
7—2 (4—1)

C.S.M. REȘIȚA — U.T.A. 1—5 
(0-1)

ca și formafia Ungariei

most impressive
umamans were

„OLIMPICILOR

cei 17 fotbaliști erau

lor deplasați îri

W Dincolo de ineditul și exotismul turneului • 0 nuanță polemică • V 
Mărdărescu: „Pescaru, Adamache și Tufan —apți pentru Mexic!" ® Două 
obiective: întăriri pentru iotul campionatului mondial și Balcaniadei de tineret

în pofida unul Iot eterogen 
4- unii jucători ce au fost cindva 
.reprezentativi". Iar alții cumu- 
Itad titulatura ^olimpicilor" și 
.tineretului" —, a nesiguranței 
care a planat asupra perfectă
rii turneului in Australia, pre
miera fotbaliștilor români la 
Antipo«l> conți nuara a succe
selor din Israel, a prilejuit, 
dincolo da suita victorioasă a 
meciurilor șl de ineditul expe
diției, cîteva constatări Interesante pe planul afirmării socce- 
rului românesc pe meridianele 
globului.

Porniți Ia drum, pentru un 
turneu de aproape i’b lună de 
eile (lâ ianuarie -u-i februarie)

sub titulatura olimpică (de fapt 
reprezentativa secundă a țării), 

t "   conside
rați, în comparație cu confrații 

"--•*7 ■■ . America de
Sud, drept niște turiști. Bineîn
țeles că raportat la adversarii 
brazilieni șl peruvieni, ai echi
pei naționale, bilanțul din 
Israel și țara cangurilor (7 jocuri 
— 7 victorii, golaveraj : 21—5)
impune o doză de modestie, o 
exprimare reală. Dar sublinierea 
că acest 
de fel, 
impune

Cîtevâ 
legătură 
turneu :

turneu n-a însemnat, 
o simplă plimbare, 
de la început, 
întrebări s-au
cu efectuarea
a) caracterul

Judged by • their ’ performance in the 7-2j 
defeat of Northern NSW, the ’ Rumanians may 
be one of the strongest sides to have visited 
Australia in. .the last decade.

„Românii au lăsat cea mai bună impresie" — scrie 
vist-a „Soccer Review", referindu-se la echipele care au 
zitat Australia în ultimul deceniu.

re- 
vi-

de contactare a unui teren ne
cunoscut, era cel precumpăni
tor sau acela de pregătire ? ; 
b) urmăreau antrenorii acestui 
lot amalgamat anumite obiective 
concrete ? ; c) cum vor suporta 
jucătorii marile diferențe de 
fus orar și temperatură ?

Acum, apelînd și la relatările 
antrenorului Vintilă Mărdărescu, 
aceste întrebări și-au găsit răs
punsul.

„Orice turneu în țări cu climă 
favorabilă pregătirii în timpul 
iernii este folositor dacă se 
ține seama de două condiții : 
să se efectueze în prealabil o 
pregătire fizică de bază și apoi, 
în timpul turneului, să se atace 
simultan pregătirea fizică, teh
nică și tactică. Or, turneul nos
tru a urmat tocmai o asemenea 
traiectorie".

Iar exotismul itinerarului a 
servit, în primul rînd, nu drept 
decor fotografiilor (au fost și 
acestea, ca de pildă cea a lui 
Crîngașu, Cociș și Misa Austra
lia, apărută în ziare...), ci efec
tuării unei pregătiri corespun
zătoare, ce eluda capricii ie iernii 
și terenurile impracticabile din 
țară. Așa îneît, în afara celor 
18 jucători aflați pe continentul 
proximei ediții a campionatului 
mondial, un alt eșalon de jucă
tori apți de confruntări interna
ționale își verificau în ce mă
sură au la zi arsenalul com
petitiv. Prin această prismă, 
turneul avea implicit o nuanță 
polemică. El urma să aducă noi 
dovezi că fotbalul românesc nu 
se limitează la buchetul de ta
lente al campaniei mexicane : 
Dumitrache, Dobrin et. comp, 
și că epoca fatalismului privind 
meciurile disputate în străină
tate aparține istoriei. Și chiar 
dacă echipele întîlnite nu 
mărau fotbaliști ca Pele 
Tostao și nu erau antrenate 
vreun - - -
ționatele 
statului 
jucători 
ligă din 
Iugoslavia, ___
zentativa Israelului, calificată la 
turneul final al C. M.. nu su-’ 
ferise două eșecuri consecutive, 
pe teren propriu, în fața altor 
echipe redutabile ca cele ale 
Uruguayului, Suediei și Greciei. 
Luciditatea și dîrzenla cu care 
s-a jucat în ambele meciuri din 
Israel, înclinînd tactic o ba-

. ri”'.

Imagine din „laboratorul" unde s-a pregătit succesul fot
baliștilor noștri în Australia.

o extremă cu o 
viteză și dribling 

(59). Arbitrajul

Moreira sau Didi, 
Australiei de 

Victoria aveau, 
profesioniști de 

Anglia, Scoția, 
în timp ce

nu- 
și 
de 

, selec- 
sud șl 

totuși, 
primă 
Italia, 
repre-

lanță ce nu se arăta favorabilă, 
apoi dezinvoltura cu care s-a 
evoluat în Australia, etalindii-se 
mai pregnant latura spectacu
lară, au acreditat fotbalul nos
tru pe meleagurile respective. 
Prin comparație cu fotbalul a- 
tletic, bazat pe acțiuni indivi
duale (care, ce-i drept, place 
publicului, dar eșuează în pri
peală) antrenorii lotului român 
au putut verifica, încă o dată, 
importanța organizării jocului.

Interesant de urmărit în acest 
turneu a fost șl simbioza jucă
torilor tineri, neconsaerați 
(Oprea, Crtogașu, Bădin, Po- 
povici, Both, Anca, Cociș, Tătaru) 
eu cei care au mai evoluat în 
diverse reprezentative (Adamache, 
Ivăncescu, Tufan, Kallo, Grozea). 
Șl au fost asemenea experiențe 
inedite : Bădin — Popovici, ală
turi de Adamache — Ivănces- 
cu — Pescaru șl trio-ul An
gelescu — Both — Tătaru. împre
ună cu Tufan—Grozea—Kallo. 
Rezultatul acestora poate fi 
considerat pozitiv dacă ne refe
rim la forma execs lentă dove
dită de Pescara, Adamache și 
Tufan, care li recomandă, con
form aprecierilor lui V. Mărdă
rescu, pentru Mexic, sau la re
venirea pe primul plan valoric 
a lui Ivăncescu. Grozea și Kallo, 
care au vrut să infirme așa-nu- 
mita lor plafonare. Iar dacă 
Anca, Obiemenco și Antonescu 
n-au corespuns, în schimb tine
rii jucători Popovici, Tătaru, 
Both. Angelescu, Bădin și-au 
confirmat talentul, dovedind reale 
perspective.

Iată, deci, că antrenorii V. 
Mărdărescu șl Gh. Nuțescți au

urmărit prospectarea eșalonului 
de rezervă" al echipei naționale 
vizînd, în primul rînd, necesi
tățile lotului ce se va deplasa 
la turneul final al campionatului 
mondial șl apoi cele ale lotului 
de tineret, chemat să reprezinte 
România la ediția următoare a 
Balcaniadei de la Sofia (6—W 
iunie).

Această prospectare a avut loc 
in condițiile unui fus orar schim
bat, ale unor mari diferențe de 
temperatură, nu numai față de 
cea a iernii de acasă, ci și 
Intre locurile și orele de desfă
șurare a meciurilor pe conti
nentul australian. Astfel, după 
ce echipa a evoluat la Adelaida, 
la ora 20, pe o temperatură de 
20 de grade, a jucat a doua zi, 
după o deplasare de peste 1 000 
lom, la Melbourne, la ora 
și pe o temperatură de 40 
grade ’ Totuși, datorită 
recuperări adecvate și 
control medical riguros (dr, Flo
rian Șerban avea de.1a o bună 
experiență în asemenea lungi 
turnee) nu s-a Înregistrat nici 
un accident, nici o îmbolnăvire. 
Ba mai mult, Both și An°e- 
lescu, care au plecat traumati
zat!, au revenit oomplet refă
cut! și avînd destule jocuri în 
picioare.

Saltul „olimpicilor" la Antipozi 
s-a dovedit util. Pentru că din
colo dc ineditul său a impus din 
nou atenției fotbalul românesc, 
aflat astfel, în lunile de iarnă, 
intr-o confruntare internațională 
pe două continente.

Paul SLAVESCU

«SINT 
GOLGETERUL 
ROMÂNIEI g

9 Plec la Dinamo Brașov • Am dat 
golul care a retrogradat pe Loco- ||

Deci, la cîteva zile după 
amicalul de la Tîrgoviște, 
Steaua repetă scorul. De 
data aceasta 7—2 cu Flacăra 
Moreni, una din formațiile 
bune ale diviziei secunde. în 
primele 30 de minute oaspe
ții nu numai că au jucat de 
la egal la egal cu adversarii, 
dar. uneori, i-au depășit în 
acuratețea paselor, în orga
nizarea jocului la mijlocul 
terenului. Ei se găseau parcă 
mai ușor si își pasau mai cu 
adresă. Steaua a avut un 
start greoi, motivat de unii 
componenti prin duritatea 
«Surei de pe terenul II de la 
Ghencea. Dar acțiunile lor 
au eșuat inexplicabil exact 
în faza cînd experiența com- 
petițională trebuia să-și spu
nă cuvîntul — în zona ca
reului de 16 m (Tătaru, Ște- 
fănescu. Voinea, Dumitriu) 
.sau din cauza insistentei ex
tremelor Pantea și Creini- 
ceanu de a rezolva situații 
din unghiuri mai puțin fa
vorabile.

După ce Tătaru a „semnat" 
golurile 2- și 3, Steaua „și-a 
intrat în mină" și a început 
să fie... Steaua. Flacăra Mo
reni n-a mai putut opune 
rezistentă deoarece pe centru 
schimburile Stefănescu •— 
Tătaru erau derutante, pen
tru că extremele deschideau 
flancurile, centrau si golu
rile veneau unul ducă altul, 
unele foarte frumoase (pri
mul gol al lui Ștefănescu, 
apoi cel al lui Tătaru — am
bele cu capul, al lui Voinea 
— șut din 16 m. bară 
proape de vinclu și gol), 
china militară — a cărei 
ficacitate nu se dezminte
a terminat jocul mai aproape 
de potențialul ei si regretul 
spectatorilor că meciul se 
termina era justificat. Au 
marcat: Ștefănescu (min. 6 
și 85). Tătaru (36 și 39), Voi
nea (43), Creiniceanu (61 din 
11 m), Dumitriu III (65), res
pectiv Drăgan (min. 12) și

Dănilă — 
excelentă 
debordant 
lui E. Martin — bun. Steaua
a folosit efectivul : Suciu 
(Haidu) — Cristache (Rota
ru). Ciugarin, D. Nicolae 
(Deheleanu), Vigu, Dumitriu 
III, Voinea (Negrea), Pantea, 
Tătaru, Stefănescu, Creini
ceanu. în deschidere. Steaua 
(tineret) — TAROM 0—0.
(AL. C.)

Și în amicalul de ieri di
mineață, de pe stadionul Giu-

aproape la fiecare incursiune 
a sa, panică în rîndurile apă
rării adverse. Clujenii au le
gat bine jocul la mijlocul te
renului, insă antrenorul Ră- 
dulescu mai are încă de lucru 
cu elevii săi pentru a elimina 
deficiențele din finalizarea 
acțiunilor ofensive.

Din primele minute, jocul a 
fost vioi, cu faze la ambele 
porți. Scorul a fost deschis în 
min. 17. cînd Greavu, de pe 
partea dreaptă, a centrat în 
careu, și Cojocaru, intercalat 
și el în atac, a reluat, eu 
capul, în poartă : 1—0 pentru 
Rapid. Pînă la pauză, Soo 
(min. 22, 35 și 40) și, respec
tiv, Mazurachis (min. 39) au

Clujenii au făcut dovada 
unei mai bune pregătiri fizi
ce, obținînd astfel victoria, 
prin golurile înscrise de Adam 
(min. 13 și 26), Munteanu min, 
32) și Barbu (min. 60). Pentru 
localnici au înscris.: Țrifu 
(min. 25), Redeș (min. 50) și 
Doboș (min. 75).

,,U“ a folosit în 
următorii jucători : 
Șoptereanu, Pexa, 
F. Lazăr, Anca. Bungău (Ne- 
șu), Uifăleanu, Munteanu, A- 
dam. Barbu.
N. Tohătan, coresp. principal

aoest joc 
Negru — 
Solomon,

TIMISOARA, 15 (prin te
lefon). — în prima partidă 
internațională a anului des
fășurată în localitate, fero
viarii au reușit să obțină o 
victorie clară în fata 
adversar care a jueat. ! 
osebi în prima repriză, 
tul de dur. în partea a 

meciului spectatorii

a- 
E-
e-

Greavu (Rapid), conducind balonul, în eearcă să-l 
depășească pe Soo (C.F.R. Cluj). Foto: ~

Iești, feroviarii bucureșteni 
au repurtat victoria. De data 
aceasta, ei au întrecut pe co
legii lor din Cluj, în urma 
unui joc frumos, cu multe 
faze de gol. In general, bucu- 
reștenii au arătat că au atins 
— în prezent — un nivel ac
ceptabil în pregătire, impri
mând aproape tot timpul un 
ritm ridicat, linia de înaintași 
dovedindu-se destul de inci
sivă. O mențiune în plus me
rită Năsturescu, care a creat,

ocazii de a mo- 
i de marcaj. în

Numele și prenumele

CUPON DE CONCURS

Adresa :

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
DE FtNALA (reamintim : din fiecare grupăSFERTURILE L_

se califică primele DOUA CLASATE) ?

ratat bune i 
difica tabela 
repriza secundă, oaspeții au 
dat semne de oboseală, iar 
bucureșten.ii au mai înscris 
de două ori. Autori'. Dinu 
(min. 70) și Adam (min. 89).

A arbitrat foarte bine A. 
Bentu, ajutat de St. Lazăr și 
Al. Paraschiv.

RAPID: Rămureanu —Ște
fan (min. 46 Pop), Cojocaru, 
Mușat, Greavu (Ștefan), Dinu, 
Angelescu (min. 46 M. Ste- 
lian), Năsturescu, Mazurachis 
(min. 46 Straț), Apostol (min. 
46 Adam), Codreanu (min. 46 
Petreanu).

C.F.R. i Cristea (min. 46 
Mărculescu) — Costea, Soos, 
Dragomir, Cojocaru, Breton, 
Stîncel (min. 46 Al. Vasile), 
Tegean, Soo, Petrescu (min. 
46 Damian), Ionescu.

în deschidere! Rapid (tl- 
neret-rezerve) — Metalul Tîr- 
goviște 0—1 (0—0). (p. v.).

MINERUL BAIA MARE — „U" 
CLUJ 3—4 (l—3)

GRUPA A *

GRUPA B

GRUPA c
GRUPA D

2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

BAIA MARE, 15 (prin te
lefon). Astăzi s-a disputat în 
localitate meciul de pregătire 
dintre divizionara B, Minerul, 
și divizionara A, ,,U“ Cluj. 
Peste 2 500 de spectatori au 
ținut să asiste la acest joc, 
care i-a satisfăcut în bună 
măsură, jucătorii făcînd evi
dente eforturi de a se im
pune în fața publicului și, 
mai ales, a antrenorilor.

REȘIȚA, 15 (prin telefon). 
Jocul a fost viu disputat și 
scorul cu care a luat sfîrșit 
partida este explicai prin 
greșelile grave ale apărăto
rilor de la C.S.M. Textiliștiî 
au acționat variat și eficace, 
iar Axente a fost cel care 
a finalizat două dintre acțiu
nile ofensive. Golurile au fost 
marcate de Axente (min. 35 
și 84), Dembrovschi (min. 46), 
Sima (min. 49), Moț (min. 
87), respectiv Tarcu <min. 51).

V.TA. : Gornea — Birău, 
Bacoș (Lereter. min. 46), Po- 
joni, Broșovschl. Petescu, Le
reter (min. 46 Sima), Dobai 
(min. 75 Moț), Dembrovschi, 
Axente, Fl. Dumitrescu.

P. Bocșanu, coresp.

BACAU, 15 (prin telefon). Și 
de as.tă dată, amicalul dintre 
oele două echipe locale a a- 
vut o desfășurare dîrză, însă 
limita sportivității n-a fost 
depășită. Dinamoviștii au fost 
mai buni în jociil de cîmp, 
s-au apropiat mai des de ca
reul advers, însă n-au putut 
străpunge apărarea studenți
lor, uneori supranumerică.

Dinamo: Fugaciu — Co- 
mănescu, Nedelcu. Velicu, 
David (min. 46 Kîs), Vătafu, 
Duțan, Neumaîer, Tr. Popes
cu. D. Ene, Băluță.

I. Iancu, coresp. principal
• Dinamo 
rezerve) — 
3—2 (2—2).

Bacău (tineret-
Celuloza Călărași

unui 
înde- 
des- 
doua 

a meciului spectatorii au 
avut însă posibilitatea să ur
mărească un joc atractiv, 
un fotbal plăcut. Au marcat : 
Peria tu (min. 2), Chimiuc 
(min. 51). Cioroparu (min. 
77) sî Covaci (min. 89) pen
tru gazde și Takacs (min. 
10) pentru oaspeți. A arbi
trat St. Birăescu (Timișoara).

P. ARCAN
coresp. principal

în continuarea turneului 
pe care îl întreprinde în 
tara noastră echipa Cerno
moreț Odesa a mai susținut 
două întîlniri amicale.

După cum ne-a transmis 
corespondentul nostru N. 
COSTIN, oaspeții au dispus 
vineri, la Brăila, de forma
ția locală Progresul cu sco
rul de 2—1 (2—0). Golurile 
au fost, realizate de Bocatov 
(min. 32). 
pentru 
(min. I 
Brăila.

Ieri, 
evoluat 
pania 
DuDă un ioc 
asa cum ne-a relatat cores
pondentul nostru I. TÂNĂ- 
SESCU, partida a luat sfîr- 
sit cu rezultatul de 2—1 
(1—0) în favoarea ploiește- 
nilor. 
raru 
76), 
(min.

• . >

Bosîi
Cernomoreț, 

67) pentru

(min. 43) 
Iancu 

Progresul

Cernomoreț 
la Ploiești, 
formației 

viu

Odesa a 
în com- 
Petrolul. 
disputat,

Autorii golurilor : Mo- 
(min. 25), Grozea (min. 

respectiv Mihailm
60).

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 

rezultate exacte la Concursul 
nr. 7, etapa din 15 februarie 
1970 t

II. 
IIT. 
IV.
V. 

VI. 
VII. 

VIII.

I. Bari — Bologna 
Fiorentina — Lazio 
Inter — Cagliari 
Juventus — Lanerossi 
Napoli — Sampdoria 
Palermo — Torino 
Roma — Milan 
Verona — Brescia

2
1
1
1
2
1
2
X

IX. Catanzaro — Catania 
X. Livorno — Modena

XI. Monza — Perugia 
XII. Piacenza — Atalanta 

XIII. Reggina — Pisa

X
1 
1
X
2 

Fond de premii : 365.301 lei. 
Plata premiilor pentru a- 

cest concurs se va face 
astfel :

în Capitală cu începeri* a6 
la 20.11 pînă Ia 1 aprilie 1970.

In țară de la 24.11 pînă la 
1 aprilie 1970.

Fiindcă nu mă simțeam în apele mele 
transferat pentru campionatul următor la 
gase una din seriile diviziei secunde, promovase in A și Își mu
tase sediul la Brașov. Acolo jucau Badea, FruUi, FrățilA. Uio- 
boatfi, Ignat, Garbelotti. Sirbu, Marin Apostol, Aurică Teoflores- 
nu, Voinescu II, Neagu, Mihai și alții, iar antrenor era Glcâ. Teo- 
(lorcscu, omul pe seama câriua se povestesc cel puțin cîteva sute 
de anecdote. Echipa era „subțire", dar băieții de treabă și am
bițioși.

Ani început furtunos pentru o echipă nou promovată, învin- 
gînd pe C.S.U. Timișoara la ca acasă cu 2—1. La un moment dat, 
ajunsesem pe locul al treilea, după C.C.A. și Dinamo București. 
Eram in formă -*ii-mi amintesc de un gol pe care l-am marcat 
în meciul cu Flacăra București (fostă Juventus), după ce am 
driblat toți jucătorii și toate. . . umbrele pe care le-am întîlnit 
de la centrul terenului pînă în poarta lui Negru. Misu Flama- 
ropol a încercat cu disperare să evite golul, dar tocmai din pi
ciorul lui mingea avea să ricoșeze in plasă. La jumătatea cam
pionatului eram pe locul 4, dar în retur echipa noastră a fost in
constantă. pierzincl puncte importante pe teren propriu.

In Cupa României am ajuns pînă in semifinală, dar am fost 
eliminați, cu 2—0, de Flacăra Mediaș.

Iu anul acela, Locomotiva București s-a prăbușit, oarecum inex
plicabil pentru mine, deși avea niște jucători excelent!. Aș putea 
spune că ultima ei speranță pentru evitarea retrogradării eu le-am 
risipit-o. In penultima etapă, giuleștenîi au venit la Brașov. Ju
cau pe viață și pe moarte, ultima lor carte. Dacă ne învingeau 
s-ar fi salvat, dar și noi începusem să privim cu frică la clasa
ment. Meciul a fost foarte strîns, ei reușind să ne conducă. Dar 
am egalat, p.rintr-un șut de la 16 m. gol caro semna sentința lor 
pentru divizia D. Dinamo Brasov avea să termine pe locul 9, cu 
19 puncte.

Tn anul cit am stat la Brașov (1051) viața mea personală a că
pătat alte dimensiuni. M-am căsătorit si s-a uăscut fetița mea 
Conna. Aveam a- 
cum o familie com
pletă și sentimen
tele de soț și de ta
ta au operat in 
mine transformări 
importante. Înce
peam să văd lumea 
și activitatea de 
fotbalist cu alți ochi.

Dinamo București 
îmi propune să re
vin in rîndurile sale 
și accept. Voi juca 
la această echipă 
pină ir» 1955, răstimp 
Sn care am avut o 
formație foarte bu
na, dar intr-un fel 
cam urmărită de 
ghiuioaue. Cu toată 
capacitatea ci. n-am 
reușit să câștigăm, 
în perioada la cure 
mă refer, nici cam
pionatul, nici Cupa. 
Eram mereu abo
nați la locul al doi
lea, ca o fatalitate, 
deși reușeam s-o învingem, aproape cu regularitate pe noua 
noastră rivală, aflată intr-o epocă de aur, C.C.A. De fapt, in toata 
canera n-am izbutit să anj vreodată satisfacția de a juca intr-o 
echipă campioană sau ciștigătoarc de Cupă. E ciudat, e taro 
ciudat, dar așa s-a întimpiai. Am ajuns dc mai multe ori în fi
nala Cupei, iar in două rânduri, o dată cu Dinamo (in 1955)., altă
dată cu Rapid, am pierdut trofeul în fala unor echipe, pe care, 
fără exagerare, intr-o zi bună le-aș fi învins aproape singur, 
cum se spune : C.S.M. Reșița și Arieșul Turda. Vă mai amin
tiți, probabil, aceste meciuri de pomină, delicioase pentru spec
tatori, cărora le place, de cînd e lumea, să vadă cum David îl 
învinge pe Goliath. Eh, dar așa a fost să fie ! Ce să mă mai amă- 
răsc și acum, retrospectiv, cind, drept să vă spun, am fost tare 
cătrănit Ia vremea aceea.

Deși în 1948 am evoluat, pentru prima oară, intr-o -echipă na
țională (B), abia 4 ani mai tîrziu aveam să joc în prima echipă 
a țării. Purgatoriul a fost cam lung, dar asta și din cauza faptu
lui că in epoca aceea și după ea meciurile internaționale au 
fost puține pentru reprezentativa României.

In partidele de verificare, dinaintea meciului cu Cehoslovacia 
de la 11 mai 1952 sînt rezerva marelui Petschowschi. Eu voi consi
dera mereu că Peci a fost cel mai mare fotbalist al nostru. Am 
jucat alături de ci de nenumărate ori și pot spune că n-am sim
țit niciodată o personalitate mai copleșitoare. Mai ales la data 
aceea nu puteam emite pretenția să fiu preferat acestui mare 
dispărut. Cu toate acestea în meciul cu cehii aveam să joc. Am 
fost introdus în min. 73, in locul Iui Bodo, deci pe post de inter 
dreapta, între Peniță Moldoveanu și Vaczi, Scorul era 1—1 cînd 
ani intrat. Fără falsă modestie am avut un* sfert de oră de mare 
vervă. Din pasa mea, Serfâzo a înscris golul prin care am luat 
conducerea. Apoi, în ultimul minut de joc, am făcut o cursă 
lungă printre adversari, la capătul căreia am înscris pe sub por
tarul Jonak, eare ieșise să-mi închidă unghiul. România — Ceho
slovacia .3—1, mare rezultat, trebuie să recunoaștem, nerepetat de 
atunci încoace. Dar cine știe, poate tocmai acum la Mexic, ur
mașii noștri la cinstea de tricolori vor lega victoria de atunci de 
alta nouă.

Cu toată recunoașterea generală a contribuției mele la victoria 
împotriva Cehoslovaciei, peste două sâptămîni nu voi face parte 
din unsprezecele care avea să înceapă la București partida cu 
Polonia. Sînt introdus după pauză în locul lui Vaczi. în această 
parte vom înscrie unicul gol al partidei, golul victoriei de alt
fel, prin Paraschiva, căruia i-am trimis o pasă intr-o poziție ex
trem de favorabilă.

Era anul Olimpiadei de la Helsinki, se punea problema defini
tivării șl formării echipei naționale. Pentru o verificare fină s-a 
organizat o cupa între patru echipe : selecționata I. II, C.C A. și

Irecut în reprezentativa nr. 1, într-o linie <le atac : Paraschiva, 
Mercea, Ozon, Petschowschi, Suru. Râmîn titular și, în drum spre 
Finlanda, întreprindem un turneu prin U.R.S.S. Mai tatii pierdem 
in fața echipei Ț.S.KA. unde .jucau Bobrov și Netto (3—1). In po
fida rezultatului, IOT 000 de spectatori sînt înctatați de jocul echi
pei române. După 4 zile, terminăm Ia egalitate cu Dinamo Mos
cova (1—1), eu fiind realizatorul golului nostru. Ni se propune 
Ineă o întîlnire cu aceeași echipă, acceptăm și din nou rezultat 
nedecis (1—1). Publicul începe să ne prețuiască foarte mult, iar 
Kavialin. antrenorul reprezentativei sovietice, face aprecieri mă
gulitoare la adresa capacității liniei noastre de atac.

Ajungem în Finlanda, după acest turneu excelent, și întUnim 
Ungaria la Turcu intr-un meci memorabil. Adversarii aliniază o 
formație care avea să devină, in scurt tintp, celebră dacă nu 
era deja : Grosics — Dalnokl. Lorant. Lantos. Kovacs I, Bozsik, 
Buclai n, Kocsis, Hldegkuti, Puskas, Czibor. far noi un unspre
zece omogen și nu mai puțin puternic : Voinescu — Zavoda II. 
Covaci, Farmati, Călinoiu, SerfflzS, Paraschiva. lordache, Ozon, 
Petschowschi, Sunt. A fost o înfruntare titanică, cu momente 
de fotbal excelent și cu secvențe dure. Sintem conduși cu 1—« 
la pauză, dar Lantos a avut în față o intervenție miraculoasă la 
un moment dat, evitînd un gol, făcut, cum s-ar spune, pe trei- 
sferturi. Ca o curiozitate, îmi aduc aminte că la ,1.0. ediția 1932, 
meciurile de fotbal erau conduse do patru arbitri. Exista. In plus 
fată de cei 3 obișnuiți, un arbitru judecător, consultat ori de 
cîte ori se ivea o situație controversată. Dar inovația nu avea 
să prindă. Și in repriza secundă avem numeroase ocazii favo
rabile dar Eugen lordache, Paraschiva sau eu le ratam milime
tric. Ungurii vor mai înscrie un punct, iar noi vom reduce sco
rul în min. 85 prin E. lordache. Stau și mâ gîndesc cit de apro
piate valoric erau în momentul acela echipele noastre, ce ca
rieră avea să facă a lor, ce criză prelungită avea să cuprindă 
fotbalul nostru. Nu pot înțelege cum de a fost posibil așa ceva. 
Numai enormele și repetatele greșeli petrecute in conducerea 
fotbalului nostru pot

Ca soț șt tată gustul vieții devine 
altul.

Dinamo. In primul meci apar in selecționata scetindă. apoi sînt 
I...............................■.....................................................................

argumenta logic tot ceea ce a urmat.

CAPITOLUL
URMĂTOR:

\W\W\W

• Ozon ți arbitrii ! • Magul de la 
Dinamo București • Am făcut parte 
dintr-o generație de excelenți fot
baliști care n-a putut să se afirme
• Pentru Dinamo din vremea aceea 

fatalitatea se numește C.C.A,

W
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Sîmbătă, în cea de a 
doua zi a competi
ției de la Galați, 

deși în program au figu
rat doar două partide, cu 
una mai puțin decît vineri, 
arbitrii de poartă au avut, 
totuși, mult de lucru. Ei 
au aprins de 21 de ori be
cul roșu care semnalizea
ză înscrierea golurilor, și 
dacă n-ar fi fost atît de 
multe ratări, activitatea ar 
fi fost cu siguranță și mai 
laborioasă. Vedeta reuniu
nii de sîmbătă a fost, in
discutabil, reprezentativa 
Franței, de nerecunoscut 
pentru spectatorii ce au 
văzut-o evoluînd la înce
putul săptămînii în com
pania juniorilor noștri. De 
altfel, Ștefan Ionescu, an
trenorul tinerilor hocheiști 
români ne și avertizase, 
încă înaintea deschiderii 
competiției, că francezii au 
posibilități cu mult mai 
mari decît cele . arătate și 
că, pe măsură ce vor fi 
angrenați în întrecere, 
randamentul lor va crește. 
Nu-i mai puțin adevărat, 
însă, că în partida cu O- 
landa, în special în prima

repriză, lor le-a reușit tot 
sau aproape tot din ceea 
ce au încercat, motorul 
echipei funcționînd cu ma
ximum de randament. Dar, 
după scurgerea primelor 

minute, formația 
.. j mai fost

20 de i 
franceză n-a 
parcă la fel de bună, e- 
chipa olandeză oferindu-i 
o replică „pe picior de e- 
galitate", iar în ultima 
treime a partidei fiindu-i 
chiar, superioară (nu ne 
referim doar la scorul re
prizei, favorabil olande

zilor, ci la numărul mai 
mare de șuturi trase pe 
poartă).

După primele șase me
ciuri, desfășurate în aces
te trei zile. Se poate tra
ge o primă concluzie. Am 
asistat, în general, la 
jocuri animate, aprig dis
putate, în care chiar echi
pele cu o pregătire fizică, 
tehnică sau tactică infe
rioară au căutat să dea 
adversarului, evident mai 
bun, o replică demnă, o- 
norîndu-se pe ele și ono- 
rîndu-i pe inimoșii specta
tori gălățeni, cuceriți de o 
nouă disciplină sportivă.

Austria - Danemarca
GALAȚI, 15 

de la trimisul 
că ambițioșii 
nezi au reușit să-i țină în 
șah și' pe austrieci, alți fa
voriți ai campionatului, după 
ce vineri rezistaseră onora
bil în fața francezilor.

(prin telefon, 
nostru). Iată 

hocheiști da-

PROGRAMUL DE ASTĂZI
Ora 10 Belgia-Olanda
Ora 17 Franța-Italia
Ora 20 Austria-Ungaria

La mai puțin de un minut 
de la începerea partidei 
Puschnig a adus echipa Aus
triei în avantaj, dar Dane
marca a egalat în min. 7. 
(Andersson). Din nou iau 
conducerea austriecii (min. 
15 — Puschnig) de data a- 
ceasta, însă, în condiții du
bioase : după părerea noas
tră, înainte de a intra în 
poartă pucul a fost lovit cu 
piciorul.

Danezii 
bine jocul.

controlează mai 
egalează în min.

4-3 (2-3,20,0-0) 
16 (Petărssen), și-și asigură 
avantajul de un gol în min. 
23 prin Lauritsen.

Repriza secundă a fost a 
ploii. La propriu și la fi
gurat. A plouat din cer, cu 
fulgere și tunete, ca vara, a 
plouat și' cu... eliminări — 
9 pe 2, 5 și 10 minute, care 
au ridicat la 29 de minute 
timpul total în care echipele 
au fost pe gheață cu unul, 
sau doi jucători mai puțin.

In această parte a meciu
lui austriecii au întors rezul
tatul în favoarea lor (Kirs- 
chbaumer — min. 31, Zah- 
radnicek — min. 37) în mo
mente în care adversarii a- 
veau pe banca pedepsiților 
unul sau doi jucători. într-o 
situație asemănătoare s-a a- 
flat și Austria, dar danezii 
n-au putut concretiza avan
tajul superiorității numerice.

Au condus, un meci greu, 
FI. Gubernu (România) și L. 
Noncev (Bulgaria).

Romeo VILARA

LA MANTINELA
Corespondență specială pentru ,,SPORTUL“

ECHIPA ELVEȚIEI
PESTE OCEAN

• 7-4 in primul meci cu S.U.A. !

Trimisul nostru special la C M. de schi — probe nordice, ION MATEI, transmite s

Sovieticul Vedenin a produs
surpriza: locul I la

STRBSKE PLESO, 15 (prin 
telefon). Cursa de 30 km a 
infirmat previziunile care in
dicau un succes al nordicilor. 
Breșa făcută la Grenoble de 
italianul Franco Nones a fost

gătorul întrecerilor de 15 km 
și 30 km disputate anul tre
cut aici, nu a greșit afirmînd 
că pîrtia este extenuantă, dar 
magnifică. Ea a impresionat 
atît prin varietatea traseului,

La ora cînd apar aceste 
rînduri, reprezentativa de ho
chei pe gheață a Elveției se 
află în S.U.A., printre parti
cipantele la „Memorialul 
Kennedy", de la Lake Placid. 
Aici, sportivii elvețieni au 
pierdut cu 4—0 în fața unei 
selecționate canadiene, dar 
au învins cu 7—4 formația 
Statelor Unite. Peste cîteva 
zile vor avea loc alte 
partide între cele două 
pe, de data aceasta în 
ția, după care se va 
spre București.

înaintea zborului peste O- 
cean, hocheiștii elvețieni au 
susținut trei partide cu selec
ționata Japoniei, aflată în Eu
ropa. Bilanțul a fost nesatis
făcător i două înfrîngeri și o 
victorie. în primul meci, ja
ponezii 
Niponii 
repriza 
egalat, dar oaspeții au luat 
din nou conducerea. în ul
tima treime, japonezii au do-

două 
echi- 
Elve- 
pleca

au cîștigat cu 6—1. 
au deschis scorul. în 
secundă elvețienii au

minat categoric, înscriind de 
patru ori. Vinovatul principal 
al înfrîngerii a fost portarul 
Clerc (introdus în formație 
în locul titularului Rigolet), 
care a primit cel puțin trei 
goluri ușor parabile.

O nouă întîlnire a avut loc 
la Chaux de Fonds. Surprin
zător, elvețienii au învins cu 
8—2 ! în fine, în al treilea 
meci japonezii au triumfat 
din nou, cîștigînd cu 9—4 în- 
tîlnirea susținută la Geneva.

Ce se poate spune după a- 
ceste partide? Echipa Elve
ției nu posedă încă o pregă
tire, fizică corespunzătoare 
unui turneu de anvergura 
grupei B; ea are o apărare 
penetrabilă și doar cu un 
portar inspirat (Rigolet). Cel 
mai eficace jucător este tî- 
nărul Wittwer (20 de ani), o 
adevărată mașină de goluri. 
Dar, cu o floare...

• în autobuzul care a a- 
dus echipa Belgiei de la 
București la Galați, vechiul 
internațional român, Costi 
Țico, a recunoscut printre 
conducătorii oaspeților pe 
un fost adversar al său de 
acum trei decenii și mai 
bine. Revederea a fost, bine
înțeles, emoționantă. Este 
vorba de ing. De Ridder, a- 
cum în vîrstă de 67 de ani, 
care a făcut parte din națio
nala belgiană la C.M. de la 
Davos din 1935 (întrecută de 
reprezentativa României cu 
2-1), și din formația „L’etoille 
du Nord” care a evoluat 
Ja București în 1938 în com
pania echipei Telefon-Club 
(scor 7—4 pentru români). 
Dl. Ridder a jucat hochei 
între 1920 și 1943, a partici
pat la J.O. din 1924 și 1928, 
iar apoi, în 1936, a făcut par
te — de asemenea la J.O. — 
din bobul de două persoane 
al Belgiei, care s-a clasat pe 
locul IV. El n-a abandonat 
însă hocheiul. Dovadă: pre
zenta sa, aici, la Galați.

• înaintea fiecărei partide 
pe care o susține Olanda, ho- 
cheiștii din „țara lalelelor" 
impart spectatorilor nu flori, 
ci stegulețe tricolore. In me
ciul de sîmbătă, însă, gale
ria a agitat fanioanele pri
mite dar a încurajat echipa... 
Franței. In fond, culorile na
ționale ale celor două țări 
sînt aceleași: roșu, alb și al
bastru
• Belgienii, în schimb, au 

fost bucuroși — după spusele 
lor, că au limitat la 2—S 
scorul înfrîngerii în fața Ita
liei. „Echipa noastră — de 
clara dl. Jef Lekens, secreta
rul federației belgiene de spe
cialitate — a venit la Galați 
ca să învețe. Băieții sînt foar
te tineri și simt nevoia u- 
nei asemenea competiții, ex
trem de instructivă pentru 
ei. Hocheiul este destul de 
puțin dezvoltat în Belgia. 
Avem doar trei patinoare ar
tificiale și tot atîtea echipe, 
în viitorul apropiat vom mai 
construi încă trei terenuri 
artificiale de gheață".

Sovieticul Napalkov, noul campion al lumii la sărituri 
la trambulină.
mărită de reprezentantul U- 
niunii Sovietice, Viaceslav 
Vedenin, urmat în clasament 
de Gerhard Grimmer (R.D.G.). 
Marele absent al probei, nor
vegianul Eggen, triplu cam
pion mondial în 1966 și cîști-

de

de

Henri SCHININ
redactor la S.I.Z.

VAL GARDENA: BERNHARD RUSSI CAMPION MONOIAE LA COBORIRE
ROMA. 15. Seria surprize

lor înregistrate la campiona
tele mondiale de schi alpin 
de la Val Gardena s-a în
cheiat cu o veritabilă „bom
bă": titlul suprem a revenit 
unui schior care nu își întîl- 
nise pînă acum numele prin
tre fruntașii marilor compe-

elveția- 
Pe cei 
o dife- 
839 m.

tiții internaționale — 
nul Bernhard Russi ! 
3750 m ai pîrtiei, cu 
rență de nivel de 
Russi a totalizat 2:24,57 în- 
trecîndu-1 la distanță mi
nimă pe austriacul Karl 
Cordin, cronometrat cu 2:24,79. 
Medalia de bronz a revenit

Leeds United a avut 
nr. 1 al lui Tottenham, 
de sîmbătă (1—1) Leeds

.... în Mlke J°nes <in centrul imaginii) un paznic bun care a știut să oprească la timp pe atacantul 
Mike ^England, in momentele and acesta încerca să concretizeze acțiunile ofensive. Prin rezultatul ega' 
își pastreaza șefia in clasamentul primei ligi engleze.

celui care a produs marea 
surpriză la începutul sezonu
lui (cînd a cîștigat coborîrea 
„Criteriului . ’ \
australianul Malcolm Milne 

(2:25,29). Veteranul Karl 
Schranz, considerat printre 
marii favoriți ai cursei, a 
ocupat locul patru cu 2:25,46. 
Cu totul neașteptată absența 

•dintre medaliați a reprezen 
tanților Franței, despre care 
se poate spune că, în gene
ral, Ia această ediție a C.M. 
au suferit un greu eșec

în această cursă, reprezen
tanții României■ s-au clasat 
pe următoarele locuri: 67. V. 
Brenci 2:40,63; 68. D. Cristea 
2:41,18; 70. Gh. Vulpe 2:42,49.

Titlul de campion mondial 
la combinata alpină a fost 
atribuit americanului Bill 
Kidd cu 21,25 p, urmat de 
francezul Patrick Russel.

primei zăpezi"),

cît și prin gradul înalt 
tehnicitate care a solicitat 
complex pe alergători. Zăpa
da căzută în ajun a amplifi
cat dificultățile, implicînd pro
bleme de ceruire și tactici 
speciale de cursă. Era evi
dent că schiorii plecați din 
start în primele 30 de locuri 
vor avea de suportat handi
capul unui traseu insuficient 
consolidat.

Așa se face că, după pri
mii 10 km, în frunte erau 
instalați alergători 
poziția 
(32:49,16), 
Martinsen 
(33:03,55), 
(33:09,15) 
U.R.S.S.

a doua:
Vedenin

aflați în 
Grimmer 
(32:58,25). 
Norvegia 
- R.DGKlause 

și Simasov 
(33:18,46). După 20 

km, Vedenin ia conducerea,

pe care nu o mal cedează 
pînă la sosire. Fiind plecat 
ultimul din start, el a pu
tut controla Întreaga cursă. 
Finalul probei nu a mai adus 
decît o modificare, Tyldun 
(Norvegia) fiind depășit de 
Klausen, după ce la 20 km 
Klausen avea de remontat un 
handicap de 11 secunde. De 
semnalat absența campionu
lui olimpic al probei, Franco 
Nones, bolnav, ca și a lui 
Eggen și a norvegienilor 
Gronningen, Harvigen și El- 
lefseter, clasați mai slab la 
cursele de selecție.

învingătorul readuce fon
dul masculin sovietic în frun- 
tea ierarhiei mondiale, deți
nută cîndva prin Kuzin. Cu 
■totul remarcabilă comporta
rea reprezentanților R.D.G, 
care au reușit să plaseze doi 
alergători în primele dnoi 
locuri.

Clasamenti 1. V. Vedenin 
(U.R.S.S.) 1 h 39:48,01; 2.G. 
Grimmer (R.D.G.) 1 h 40:25,58; 
3. Martinsen (Norvegia) 1 t» 
41:04.42; 4. D. Paal (Norve
gia) 1 h 41:11,10; 5. D. Klau
sen (R.D.G.) 1 h 41:32,99; 6, 
A. Lars (Suedia) 1 h 41:46,98

★
Ceața a stînjenit desfășura

rea probei de sărituri pen
tru combinata nordică, ceea 
ce a determinat juriul să a- 
nuleze cele 36 de sărituri ale 
primei manșe, după ce T. Ku
cera (Cehoslovacia), zburînd 
cu un curaj ieșit din comun 
într-un val de ceață, a sărit 
83,5 m și a căzut, fără a sa 
accidenta. După două ore d‘> 
întrerupere, • concursul a fost 
reluat, fiind în continuare frA 
fluențat de condițiile atmo
sferice.

Primii clasați : 1. J. Ko-'
julin (U.R.S.S.) 211,5 p (75 m 
— 75 m), 2. J. Katsuro (Ja 
ponia) 206 p (73 m — 70 m), 
3. E. Damolin (Italia) 201,8 
p (73,5 m — 70 m).

Luni au loc cursele de 5 
km fete și 15 km pentru 
combinata nordică.

★
în întrecerea săritorilor de 

la trambulina mijlocie, spor- ’ 
tivii români s-au clasat pe 
următoarele locuri: 63. A.

Biriș 148,3 p (63,5 m — 61 
m), 64. D. Lupu 146 p (63,5 
m — 60,5 m). Au luat parte» 
66 de concurenți.

1

1

In c. m. de patinaj viteză

UN NOU TRIUMF AL LUI ARD SCHENK
OSLO, 15 (Agerpres). — 

Disputată timp de două zile, 
sîmbătă și duminică, ultima 
ediție a campionatului mon
dial de patinaj viteză a pri
lejuit un nou triumf pentru 
proaspătul campion european, 
olandezul Ard Schnek.

Lupta pentru supremație a

Gimeno înaintea tuturor
la Hollywood Beach

Finală Ashe Smith, la Richmond

PERU — U.R.S.S. 0-0

NEW YORK, 15. — Tenis- 
mânui spaniol Andres Gime- 
no (recentul învins al lui Ilie 
Năstase), este marele laureat 
al turneului internațional de 
la Hollywod Beach (Florida), 
rezervat profesioniștilor. în 
finală, Gimeno l-a învins pe 
asul australian Ken Rose- 
wall după o partidă-maratoni
3— 6, 6—2, 3—6, 7—5, 6—3. în 
semifinale, cîștigătorul reali
zase una din surprinzătoarele 
sale victorii dispunînd de ra
cheta nr. 1 Rod Laver cu
4— 6, 11—9, 7—5. Rosewall s-a

Noutăți
mexicane

Cupa ,,Jules Rimet" a fost 
transportată în orașul Leon, 
unde va fi expusă pentru pu
blic cu prilejul meciului a- 
mical dintre echipele Mexi
cului și Bulgariei. Cupa va fi 
adusă pe 
pprtar al 
Antonio 
pant la 5

Selecționatele U.R.S.S. și
Perului au susținut la Lima, 
în fața a 42 000 de spectatori, 
un meci de verificare care 
s-a încheiat cu un scor alb 
(0—0). Gazdele au dominat în 
repriza a doua și au avut 
ocazia să deschidă scorul în 
minutul 88, cînd mingea ex-

pediată puternic de mijloca
șul Soții a întîlnit bara.

O NOUĂ REMIZĂ 
A LUI ARSENAL

în Anglia s-au disputat nu
mai cinci meciuri, toate în
cheiate la egalitate : Burnley- 
Derby County 1—1 ; Everton-

Arsenal Londra in impas?
de fostul 
mexicane, 

partici-
C.M.

stadion 
echipei 

Carbajal, 
ediții ale

★
începi nd de la 

stadionul „Azteca" 
dad de Mexico va 
timp de 45 de zile, pentru re- 
condiționarea gazonului.

★
Componenții lotului brazi

lian de fotbal vor fi supuși 
în această lună unei serii de 
teste medicale. După cum se 
știe, echipa Braziliei va pleca 
în Mexic la 6 aprilie, cu opt 
săptămîni înaintea deschiderii 
C.M., pentru aclimatizare.

★
Fostul internațional argen- 

tino-spaniol Di Stefano a de
clarat recent: „In Mexic tac
tica va fi un element secun
dar. Condiția fizică va domi
na dezbaterile pe înaltele 
platouri".

★
Argentinianul La bruna 

(considerat odinioară ca unul 
din cei mai buni jucători din 
lume). nu crede în reușita e- 
chipelor europene în Mexic. 
El consideră că echipele din 
Europa sînt redutabile la „do
miciliu", dar își pierd din 
forță cînd evoluează pe alte 
continente.

1 aprilie, 
din Ciu- 
fi închis

Presa londoneză acordă atenție viitoarelor

partide Arsenal — Dinamo Bacău din C.E.T. 
de unele împrejurări speciale 
care l-au silit să recurgă la im
provizații și a subliniat că „ti
nerilor din echipă li se oferă 
acum șanse de afirmare, ceea 
ce necesită timp". El a arătat 
că își pune mari speranțe în 
Peter Martinello, care va da 
probabil maximum de randa
ment în viitorul sezon. „Da- 
ți-mi timp pentru ca Arsenalul 
să ajungă iar mare !“ a solici
tat în încheiere Mee suporte
rilor echipei.

In legătură cu viitoarele 
partide Arsenal — Dinamo Ba
cău, cunoscutul * comentator 
sportiv Geoffrey Green de la 
ziarul „TIMES" scrie că ele 
stîrnesc interes la Londra și 
datorită faptului că Anglia și 
România joacă în aceeași gru
pă a finalei C.M. din Mexic. 
..în sezonul trecut, scrie Green, 
oamenii Iui Sir Alf Ramsey au 
făcut un meci egal 0—0 Ia Bucu
rești și un altul 1—1 Ia Wem
bley. Orice va putea face acum 
Arsenal, pentru a aduce la zi 
informațiile despre jocul viito
rilor adversari ai Angliei din 
finala din Mexic, va fi binevenit 
pentru noi. Mai bine decît a- 
tît : a învinge pe Dinamo acum 
ar fi și o lovitură psihologică 
adusă în rindurile redutabililor 
arcași români...”

După cum anunță ziarul lon
donez „DAILY MIRROR”, su- 
,____ ; ' ‘ ’ 1 ex
trem de nemulțumiți de ultime
le rezultate ale echipei lor favo
rite și amenință să o boico
teze. Amenințarea este cuprinsă 
într-o petiție semnată de apro
ximativ 2 000 suporteri ai clu
bului, posesori de tichete per
manente de intrare, care evocă 
posibilitatea de a nu1 mai asista 
la nici una din partidele pe 
care Arsenal le mai susține în 
actualul sezon.

Revolta, care mocnea de mai 
multă vreme, a izbucnit după 
meciul nul cu Stoke City (0—0) 
și în petiție este adusă acuza
ția că echipa merge încet spre 
coada clasamentului. Se 
de asemenea înlocuirea 
gerului Bertin Mee.

într-o convorbire 
Clarke, reporterul 
ziarului „DAILY 
Mee a declarat că 
consideră satisfăcătoare 
portarea Arsenalului și perfor
manțele actuale nu concordă cu 
prezența echipei printre primele 
opt clasate în „Cupa .-opeană 
a tîrgurilor" (în care, jupă cum 
se știe, Arsenal va întilni Di
namo Bacău). Mee a replicat 
criticilor săi că ei nu țin seama

porterii Arsenalului sînt

cere 
mana-

Nigelcu
sportiv al 
MIRROR", 
nici el nu 

com-

Arsenal 2—2 ; Manchester U- 
nited 1—1, Stoke — Wolver- 
Tottenham Hotspur-Leeds U- 
nited 1—1, Stoke — Wolver
hampton 1—1. Restul parti
delor s-au amînat din cauza 
zăpezii. In clasament conduce 
Leeds cu 49 p (din 33 jocuri).

CAGLIARI ÎNVINS 
DE INTER

Etapa de ieri a campiona
tului italian a înregistrat a- 
propierea lui Juventus de Ca
gliari, datorită victoriei clare 
pe care „bătrîna doamnă" a 
obținut-o în fața lui Lane- 
rossi Vicenza și a înfrîngerii 
liderului de către Inter. Re
marcabile victoriile în depla
sare ale Sampdoriei, Bolog- 
nei și Milanului.

Iată rezultatele și autorii 
golurilor : Bari — Bologna 
0—2 (Savoldi și Muieșan), 
Fiorentina — Lazio 2—0 (A- 
marildo, Ferrante), Inter — 
Cagliari 1—0 (Boninsegna), 
Juventus — Lanerossi 4—0 
(Cuccureddu 2, Salvadore, 
Anastasi), Napoli — Sampdo- 
ria 0—2 ! (Salvi, Fotia), Pa
lermo — Torino 1—0 (Pelliz- 
zaro), Roma — Mjlan 0—1 
(Rivera), Verona — Brescia 
0—0. în clasament : Cagliari 
31, Juventus 30, Fiorentina 
28, Milan, Inter 27 etc. Gol- 
geteri : Riva 13 goluri, Vitali 
12, Chiarugi și Anastasi 10.

ALEMANNIA AACHEN 
PE ULTIMUL LOC I

Din cauza timpului nefavo
rabil, in campionatul vest- 
german s-au desfășurat doar 
6 meciuri : S.V. Hamburg — 
Munchen 1860 0—1, Bayern 
Munchen — Eintracht Braun
schweig 5—1, Borussia Mbn- 
chengladbach — Borussia

Dortmund 4—2, F.C. Koln — 
Hertha BSC 5—1, Eintracht 
Frankfurt — F.C. Kaiserslau
tern 2—1, VfB Stuttgart — 
Rot Weiss Essen 4—1. In cla
sament conduce 
Monchengladbach cu 
jocuri). Alemannia 
este pe ultimul Ioc 
(21 j.)

ALTE REZULTATE

Borussia 
31 p (20 
Aachen 

cu 14 p

• în semifinalele celei de-a 
7-a ediții a „Cupei Africii" : 
Ghana — Coasta de Fildeș 
2—1, Sudan — R.A.U. 2—1.

• La Djakarta, Csepel Bu
dapesta si selecționata Indo
neziei au încheiat la egali
tate 1—1 (1—1). Anterior,
formația maghiară învinsese 
cu 6—0 o selecționată a ora
șului Djakarta.

• în turneul internațional 
de la Mostar (Iugoslavia), 
Zeleznicdar Sarajevo a în
vins cu 4—3 flonved Buda
pesta după executarea lovi
turilor de la 11 m. într-un 
alt joc, Velez Mostar a în
trecut cu scorul de 2—0 pe 
Voivodiina Novi Sad.

calificat în fața lui Tony 
Roche t 9—7, 2—6, 6—2. Ante
rior, Gimeno învinsese pe 
olandezul Okker cu 3—6, 
6—4, 6—0.

în turneul internațional de 
tenis de la Richmond (Virgi
nia), finala se dispută între 
americanii 
Stan Smith. Semifinalele 
furnizat următoarele rezulta
te : Smith l-a eliminat 
4—6, 6—1, 6—4
Graebner, iar Ashe 
cu 7—5, 6—4 pe 
Manus.

în continuarea 
„indoor" american 
toți jucătorii invitați, profe
sioniști și amatori, se vor 
reuni la Salisbury (Maryland), 
pentru disputarea campiona
telor pe teren acoperit 
S.U.A.

Arthur Ashe și 
au

cu 
pe Clark 

l-a învins 
Jim Mc.

sezonului 
de tenis,

Xeres conduce

la Budapesta
BUDAPESTA, 15 (Ager

pres). — După consumarea a 
6 runde, în turneul interna
țional de șah de la Budapes
ta, conduce marele maestru 
sovietic Paul Keres cu 5l/2 p, 
urmat de maghiarul L. Szabo 
5 p. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat 
în runda a 5-a cu Szabo, re
zultat obținut și în runda a 
6-a în partida ou Csom. 
Gheorghiu a acumulat pînă 
acum 3 puncte. (N.R. In pri
ma rundă, Gheorghiu l-a în
vins pe maghiarul Kovâcs, și 
nu pe Szabo, cum s-a publi
cat anterior dintr-o eroare de 
transmisie).

început cu o surpriză de 
proporții, proba de sprint pur 
— 500 m — revenind tînă- 
rului reprezentant al gazde
lor, norvegianul Magne Tho- 
massen — 40,15. învins, ma
rele specialist vest-german 
Erhard Keller, cronometrat 
în 40,26. Ard Schenk s-a cla
sat £1 treilea — 40,30. Olan
dezii au dominat net a doua 
probă a zilei — 5000 m: l. 
Jan Bols 7:28,6; 2. Kees Ver- 
kerk 7:30,0; 3. Ard Schenk 
7:37,0.

A doua zi, cea decisivă, a 
debutat cu o victorie la li
mită a lui Schenk în proba 
de 
rea 
Au 
Și 
ultima probă, cea de 10.000 
m, noul campion mondial a 
reușit să reziste onorabil, cla- 
sîndu-se printre primii zece, 
în frunte: Jan Bols 15:22,6; 
Thomassen 15:27,2; Verkerk 
15:28,6.

în clasamentul general, 
Ard Schenk ocupă primul loo 
cu un- nou record al campio
natelor — 173,487 p (vechiul 
record: Fred Anton Maier 
176,340). Al doilea — Magne 
Thomassen 173,893 p, iar pe 
locul trei — Kees Verkerk. 

în foto: Ard Schenk.

1.500 m, socotită ca ma
sa specialitate — 2:04,4. 
urmat Verkerk — 2:04,6 
Thomassen — 2:06,1. în

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Reprezentanții comitetelor o- 
limpice a 26 de țări din Eu
ropa, întruniți Ia Munchen, 
au respins proiectul organi
zării ..Jocurilor europene", 
motivînd că scena sportivă 
internațională este si așa 
destul de încărcată

în cadru] campionatelor de 
atletism de sală ale R.D. 
Germane, campioana europea
nă Karin Balzer (31 ani) a 
egalat cea mai bună perfor-

TELEX • TELEX

<

manță mondială la 55 m gar
duri, cu rezultatul de 7,6. 
Klaus Beer a terminat învin
gător la lungime cu 7,96 m.

de
Ir-

La Londra, în meciul 
rugby dintre Anglia și 
landa, pentru „Turneul celor 
cinci națiuni", rugbyștii en
glezi au 
cu 9—3

cîștigat ciclocrosul de Ia 
Hachenburg acoperind 20 km 
în 56:55. Actualul campion, 
belgianul Eric de Vlaeminck, 
a ocupat locul 2 în 58.00.

terminat 
(3—0).

campion

învingători

Fostul
Rolf Wolfshohl

mondial
(R.F.G.) a

Boxerul 
Napoles 
mondial 
învingînd prin k.o. tehnic în 
repriza a 15-a pe Ernie Lo
pez. Meciul s-a disputat la 
Inglewood (S.U.A.) și a pri
lejuit o luptă foarte dură.'

Jose Mantequilla 
și-a păstrat titlul 

Ia cat. semimijlocie.


