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5Tov« Tudor Vasile ne relatează despre un posibil CELE MAI REUȘITE
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ROMANIA-AUSTRALIA
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iHjul, tenisul și alte disci-

la diete publice...

• fotbalul românesc 
a iâcnt o excelentă im
presie la Antipozi • Rufi-

pline vor conținuți dialogul 
9 Pamela Kilborn și Pon 
(larchc trebuie să apeleze

Australia are o puterni
că activitate sportivă, reflec
tată și în arena internaționa
lă. Favorizînd schimbul de 
delegații, nu vom face decît 
să contribuim reciproc la 
dezvoltarea unor ramuri 
sportive.

— înțeleg din cele relatate 
de dv. pînă acum că s-au 
perfectat o serie de întilniri 
sportive România — Austra-

Pamela Kilborn și Peter Norman au acceptat cu plăcere 
să . pozeze pentru. ziarul „SPORTUL" 

Fotografii de i TUDOR VASILE

București, membru al Comi
tetului Executiv al C.N.E.F.S., 
care de curînd a făcut, în ca
litate de conducător al fotba
liștilor olimpici români, o 
lungă și interesantă călătorie 
in Australia.

— Eliminînd obișnuita 
introducere — „drum o- 
bositor, cu peripeții, tea
mă deasupra Oceanului 
cînd stewardesa repetă 
mecanic instrucțiunile pri
vind întrebuințarea prafu
lui pentru 
v-am ruga 
direct pe 1 
traiiei.

ei călătorie in Australia Re
vine realitate pentru foarte 
puțini dintre cei care o visea
ză. In mod firesc, cînd întil- 
nești un om care a reușit să 
realizeze voiajul la Antipozi 
îl asaltezi cu întrebări. Deși 
ăi citit numeroase reportaje 
despre țara cangurilor, deși 
l-ai însoțit pe Thor Heyerdal 
în lunga sa călătorie prin re
zervațiile aborigenilor, deși 
îți mai răsună și acum în u- 
reche acordurile Imnului 
Olimpic, intonat cu 14 ani în 
urmă la Melbourne — rămîi 
la fel de avid de informații. 
Este și explicația pentru care 
tf-am scăpat prilejul de a-l 
Aborda pe tov. TUDOR VA
SILE, președintele C.M.E.F.S.

i rechini" — 
să pătrundeți 
teritoriul Aus-

în primul meci al 

turneului de la Rio

FLAMENCO

A ÎNTRECUT

ECHIPA DE FOTBAL

A ROMÂNIEI

CU 4-1!
(Citiți cronica meciului 

în pag. a 3-a)

TRAGEREA LA SORȚI

A „CUPEI GALEA"

TENISMANII NOȘTRI

In turnee
(in pag. a 4-a)
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Această a doua lună a a- 
nului a adus schiul în cen
trul atenției generale nu nu
mai prin competițiile de 
maximă importanță progra
mate în decursul ei — mai 
intii campionatele mondiale 
alpine de la Val Gardena și 
apoi cele pentru disciplinele 
nordice, în Tatra cehoslova
că — dar și prin discuțiile 
ce au loc acum — în cadrul 
consiliului Federației interna
ționale de specialitate și, 
imediat după aceasta, în reu
niunea Comitetului executiv 
al C.l.O.

Principala problemă, pe 
ordinea dc dh. a ambelor

unei delegații 
România a 

real eveniment 
Presa, radioul 

ocupat

— Vizita 
sportive din 
constituit un 
în Australia, 
și televiziunea s-au 
intens de echipa olimpică de 
fotbal a României. Interviu
rile, transmisiile în direct și, 
in primul rînd, evoluția re
prezentanților fotbalului din 
țara noastră — a cărui cotă 
a crescut evident prin cali
ficarea echipei naționale la 
turneul final din Mexic, — 
au constituit o fericită relu
are a relațiilor sportive sta
bilite în 1956, cu ocazia par
ticipării la Jocurile Olimpi-

mai mult

lolanda BALAS-SO'TER

(Continuare In pag. a 2-a)

Nâstase

& W
Cornelia Popescu a

CAMPIONATE ATLETICE DE SALĂ
• Cornelia Popescu merge sigur spre... 1,87 m !
• „Metronomul" Viscopoleanu
• Ciochină — Corbu, un cuplu de falia lui Tiriac
• Putem spera chiar la

A intrat de mult în obiceiul 
ziarului să depisteze din noia
nul rezultatelor unui campio
nat 
a-1 ridica la rangul de cap de 
afiș. Citind și recitind rezul
tatele ultimului campionat, pri
vind cele 20 recorduri stabilite 
de harnicii noștri atleți, la 
cele trei categorii de vîrstă, 
încep să cred că RECORDUL 
A DEVENIT, DE ASTA DATA. 
"" FAPT DIVERS... Lucrul 

să bucure pe 
atletismului și 
motivul pen- 

voi începe 
o performanță 
in sfera recor- 

EXCELENT

național recordul pentru

UN 
este de natură 
orice iubitor al 
nu constituie 
tru care îmi 
comentariul cu 
ce nu se înscrie 
durilor, ACEL 
1,81 m AL CORNELIEI PO
PESCU LA SĂRITURA ÎN 
ÎNĂLȚIME. Putem vorbi de un 
prim pas spre marea perfor
mantă. fiindcă încercările la 
1,87 m AU TRĂDAT POSI
BILITĂȚILE NEEXPLOATATE 
ALE ATLETEI. Aș. fi — vă 
rog să mă credeți — cea mai 
fericită dacă actualul meu re
cord mondial ar fi îmbunătățit 
tot de o atletă româncă și ar 
rămîne, astfel, în familie. Și 
nu exagerez cînd reactualizez 
tema recordului mondial la 
săritura în înălțime căci stă 
Jn puterea Corneliei să-l re
alizeze. Menționez, de aseme
nea, tăria antrenorului ei de

a introduce flop-ul în rîndu
rile săritoarelor noastre.

La triplusalt, Ciochină—Cor
bu constituie în prezent un 
cuplu cu prestanța celui alcă
tuit din Țiriac și Năstase, care 
impune respect. Și pentru că 
așchia nu sare departe, fratele 
mai mic, Crăciun Corbu, calcă 
cu pași mari pe urmele „bă- 
trînului" Carol.

Școala antrenorului Nehoi a 
mai lansat un talent, poate cel 
mai de seamă al Romanului. 
Se pare că Mariana Goth a 
primit. în persoana Eleonorei 
Monoranu o parteneră de va
loarea ei. Deocamdată Eleo
nora s-a instalat cu autoritate

in fruntea concurentelor
50 m. iar rezultatul de 6,3 se
cunde o îndreptățește să con
cureze de la egal in oricare 
întrecere continentală.

încet, dar sigur, reapare cu
noscutul „metronom" Viscopo
leanu, devenit celebru în lu
mea atletică. 6.30 m este pen
tru ea trambulina de lansare 
spre 7 metri, performanță pe 
care este mai sigură ca ori- 
cînd.

Urmărindu-1 pe Nicolae Per-

BIÂTLONIȘTII 
AU PLECAT LA 
CAMPIONATELE 

MONDIALE
Ieri dimineață au plecat 

la Ostersund (Suedia), pen
tru a participa la campio
natele mondiale, biaf loniștii
C. Carabela, Gh. Vilmoș,
D. Soiu, V. Fontana (se
niori), V. Papuc, N. Horga, 
N. Vestea, C. Șovăială 
(echipa de tineret), însoțiți 
de antrenorii M. Stuparu 
și N. Burchi. întrecerile se 
vor desfășura joi (proba 
individuală de 15 km pen
tru tineret), vineri (ștafeta 
3 x 7,5 tineret), sîmbătă (20 
km individual seniori) și 
duminică (ștafeta 4x7,5 se
niori).

LOTUL NATIONAL 
ÎȘI REIA ASTĂZI

PREGĂTIRILE
• Antrenamente tari, dar de 
scurtă durată • Incertitudini
in privința lui Biro • Echipa 

omogenizat • Condiția 

fizică atuul de baza

trecut cu ușurință peste ștacheta ridicată la 1,81 m
Foto: SILVIU DUMITRESCU

de repaus, 
hochei se

După două zile 
lotul național de 
reunește, din nou, astăzi di
mineață. Iată componența lui, 
stabilită ieri de către condu
cerea tehnică a federației :

Dumitraș, Crișan, I. Dumitru 
(portari) ;

Varga — lonițâ, Făgăraș 
FI. Sgîncă, Scheau — P. S< 
că (fundași) ;

I. Szabo — Calamar — 
Szabo, Pană — Florescu 
Bașa, Gheorghiu — Hufanu 
Ștefanov, Fodorea — Biro — 
L. Iordan (înaintași).

Pentru următoarele 
s-a prevăzut programul 
pregătire, 
mează :

MARȚI 
vizionarea 
susținute la 
mația C.cske

MIERCURI 
ză de la 
trenainent pe gheața pati
noarului artificial din Ca
pitală ;

JOI și VINERI — cile două 
antrenamente pe zi, dimi
neața de la ora 10, după- 
amiază dc Ia ora 19,30 ;

SIMBATA și DUMINICA 
— program cultural, vizio
narea unui spectacol de va
rietăți și a unui film ;

LUNI — patinaj dț. agre
ment.

Antrenorii Novacek și Ti-

Antrenorii Novacek și Tiron, împreună cu 
dr. Ignat, au făcut ieri un prim „consult" 
gheții patinoarului artificial acoperit. Re
zultatul : doar după ce „Rolba“ ii va șterge 
țoale •asperitățile...

Foto : V. BAGEAC

după cum

r’RUGBY’SI
■FAIR PLAY

y
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I
Campionatul mondial de hochei grupa c|

■ ■■

•gîn-

după-amiază 
filmului jocurilor 

Galați, cu for- 
Budejovice ;
— după amia- 

ora 19,30, an

LUNA FIERBINTE

A SCHIULUI
Va fi „excomunicat" schiul
din marea familie olimpică ?

reuniuni este una și aceeași: 
clarificarea situației schiori
lor de performanță in raport 
cu normele actualului statut 
al sportivilor olimpici. Ar fi 
de prisos să mai amintim 
schimburile de scrisori din
tre președintele F.I.S., Marc 
Hodler, și președintele C.I.O., 
Averry Brundage, pe aceas
tă temă. Ceea ce trebuie re
ținut este doar faptul că nu 
s-a putut realiza un acord 
între cei doi diriguitori spor
tivi și că, din această prici
nă, dl. Brundage este dispus 
să-i excomunice pe schiori din 
marea familie olimpică.

Situația din acest sport al

întinderilor imaculate este, 
într-adevăr, destul de com
plicată la ora actuală. Se știe, 
de exemplu, că noul regula
ment adoptat de F.I.S. în 
primăvara trecută la Barce

lona și care stabilea normele 
de colaborare dintre federa
țiile naționale și fabricanții 
de echipament sportiv ba 
chiar și raporturile — pur 
tehnice se spune — dintre 
fabricanți și sportivi nu a 
fost respectat de nici o fe
derație din țările dezvoltate

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag, a 4-a)
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Reprezentativei Danemarcei 
sorții i-au hărăzit ca din pri
mele partide să intilnească 
Italia și Austria, două dintre 
favoritele calificării, pentru 
grupa B a anului 1971, ne- 
dindu-i, astfel, posibilitatea 
rodârii In meciuri ceva mai 
ușoare. Cu toate acestea, da
nezii s-au dovedit adversari 
la fel de redutabili pentru ita
lieni, ca și pentru austrieci, 
cărora le-au cedat doar ia 
capătul unor partide aprig 
disputate și la scoruri strînse: 
3—1 cu Italia și 4—3 cu Aus
tria. De fiecare dată echipa 
Danemarcei a arătat că-și cu
noaște bine posibilitățile, ăc- 
ționînd așa cum cereau situa
țiile și, mai ales, in funcție 
de calitățile jucătorilor săi. 
Hocheiștii danezi n-au un pa
tinaj prea rapid, dar, in 
schimb, pucul circulă foarte

repede, el știu să-și organi
zeze bine rîndurile In momen
tele de ofensivă ale adversa
rilor, participarea atacanților 
fiind, din acest punct de ve
dere, extrem de eficientă. Așa 
cum și-au organizat Jocul in 
meciul cu Austria, cum au 
știut să contracareze superio
ritatea inițială a favorițllor, 
danezii ar fi meritat, fără dis
cuție, satisfacția unui rezultat 
de egalitate, mai ales că al 
doilea goi înscris de Puschnig 
pentru austrieci a fost, după 
cum arătam și în cronică, ne
regulamentar, iar cel decisiv, 
primit cînd se aflau cu doi 
jucători mai puțin pe gheață.

In meciul de duminică, ar
bitrii au avut foarte mult de 
lucru deși partida n-a fost 
incilcită sau dură, după cum 
s-ar putea crede, avind In 
vedere cele 41 de minute de

eliminare. Infracțiunile, _ care
au necesitat eliminarea a nu 
mai puțin de 15 jucători, au 
fost, in general chestiuni sim
ple de joc, cu excepția celor 
două ale valorosului atacant 
Pusciinig care a stat pe banca 
de pedeapsă o dată 10 minute 
(disciplinar) și altă dată 5 mi
nute pentru rănirea''adversa
rului. In felul acesta, austria
cul s-a instalat ferm in frun
tea clasamentului... penaliza
tion

Așteptăm, deci, cu interes 
evoluția reprezentativei Da
nemarcei în următoarele par
tide pe care Ie mai are de 
susținut.

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)
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ATLEȚII ROMÂNI VOR EVOLUA IN ITALIA
Federația italiană de atletism a stabilit datele unor întreceri prevăzute în'calendarul 

său pe acest an și care vor aduee la start și pe sportivii romăni. Este vorba despre patrulaterul 
de decatlon și pentatlon Italia — Finlanda — Franța — România, care se va desfășura la 
Pistoia in zilele de 28 și 29 iunie, precum și despre un meci bilateral de juniori Italia ■ ~
care va avea loc în ziua de 15 august la Bergamo.
L\\\\\\\\\\\\\\\\\Vk\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

PROPAGANDA SPORTIVA ARE

I
I
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îsfășura la ■ 
— România I

I
n vara anului trecut, 
ziarul „Sportul" orga
niza Ia Cluj o masă ro
tundă, propunind drept temă 
de dezbatere PROPAGANDA 
SPORTIVA, mai fidel spus 

PROPAGANDA PENTRU 
SPORT. A fost o dimineață 
tulburătoare prin sincerita
tea discuțiilor, încărcate de 
idei constructive, de propu
neri interesante. S-au emis, 
atunci, păreri inedite, s-au 
făcut adevărate profesiuni 
de credință.

Mai înainte, cînd Tîmpa 
nu-și lepădase căciula zăpe
zii, se publicau — la un in
terval scurt — două pagini 
din Brașov, cu tematică oa
recum asemănătoare și care 
— de fapt — pregătiseră co
locviul clujean.

Bineînțeles că materialele 
au rămas fără ecou. într-o 
serie întreagă de probleme 
cruciale ale destinelor miș
cării sportive — și în ceea 
ce privește educația fizică a 
maselor cu precădere —

Iadevârat câ în sezonul 
cronicarii au folosit 

termenul de „fair-play"

oate e 
trecut 
abuziv 
și de aici cele cîteva repro
șuri ale specialiștilor în 
lingvistică, lată, înșâ, că în

cepem să înregistrăm, la scurtă vreme, 
și alte ecouri, de fapt cele pe care 
le așteptam.

Ne bucură. Mai ales că prima ini
țiativă a pornit din lumea rugbyului, 
adică de acolo unde spiritul sportului 
a rămas, în ciuda unor caracteristici 
și particularități ale jocului, nealierat, 
unde respectul pentru adversar și spec
tator se află la loc de cinste. Dar, 
pentru că ici, colo fair-play-ul era încă 
ignorat sau uitat la vestiare, federația 
de specialitate a inițiat atribuirea unui 
trofeu pentru sportivitate. Este cu atîf 
mai lăudabil cu cît, dacă tot s-a ajuns 
acum la o asemenea concluzie, lucru
rile n-au fost tărăgănate (așa cum se 
înfîmplă în afitea alte cazuri), nu s-a 
așteptat o nouă ediție a campionate
lor, ci s-au luat rapid toate măsurile 
corespunzătoare.

Pentru că ne gîndim (am sugera 
chiar) la extinderea acestei iniția
tive și în alte discipline unde absența 
fair-play-ului este mai alarmantă, ni se 
pare util să remarcăm faptul că tro
feul sportivității depline pus în joc de 
F.R.R. nu se oprește la divizia A, ci 
cheamă, deopotrivă, la instaurarea spi
ritului sportiv toate echipele partici
pante în campionatele naționale, deci 
și pe cele din categoria B și din com
petiție juniorilor.

Mai multe criterii și norme regle
mentează modul de alcătuire a clasa
mentelor pentru „Cupa fair-play". Din
tre ele atrage atenția precizarea că în 
aprecierea comportării echipelor va fi 
inclusă și sportivitatea dovedită de an
trenori. lată o idee, o sursă încă insu
ficient folosită pentru stăvilirea unor 
atitudini nesportive ale antrenorilor, .de 
regulă rămase nepenalizote. Și, în plus, 
o contribuție la viabilitatea unor ra
porturi directe, pe toate planurile, care 
trebuie să existe între jucători și an
trenori. Pentru că, împreună, ei alcă
tuiesc, de fapt, ECHIPA.

Rugbyul românesc, mullă vreme lipsit 
de sprijin eficient, și-a propus în acest 
an să rezolve cîteva probleme \£jnda- 
mentale, hotărîtoare pentru progresul 
său viitor. Este bine că s-a început cu 
fair-play-ul. Aceasta va ajuta la răs- 
pîndirea rugbyului, va descoperi mai ] 
multor spectatori frumusețile jocului I 
cu balonul oval, va chema pe stadion 
mai multi tineri.

Apoi, va fi mai ușor...
Dan GARLEȘTEANU
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NEVOIE DE PROPAGANDA!
inerția și imobilismul stă
ruie, relează elanurile, invi
tă la somnolentă.

Cu riscul de a face aici o 
cugetare puerilă, vom spune 
că propaganda PENTRU 
SPORT nu se poate face de- 
Cit PRIN 
SPORTULUI, 
sumă 
beau
le-au gustat și s-au convins 
că sint bune. Plicurile dc sta
niol cu produsele „Supco"

INTERMEDIUL
Oamenii con- 

sardele „Robert" și 
„Pepsi-Cola“ fiindcă

rafturi fiindcă n-au

a aduce 
dc sport

masele pe 
este abso- 
se dezvă- 

tcoretic —
cuvînt scris

zac în 
gust.

Spre 
terenul
lut necesar să li 
luie, mai intii 
prin viu grai, 
sau imagine — frumusețea și
utilitatea exercițiului fizic, 
apoi să li se demonstreze 
practic că tot ceea ce au au-

Valeriu CHIOSE

(Continuare în frag. a 2-a)
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DECENIILE SCURTE

S
igur că cititorul de presă 
experimentat, cel care nu-și 
poate refuza gazeta prefera
tă, ca pe un medicament 
indispensabil , (dar și plăcut, 
sperăm noi, cei ce facem să 

apară un cotidian) va zîmbi la citirea 
titlului și-și va zice, ca pentru sine : 
„Nu se mai lecuiesc ziariștii ăștia de 
tentația senzaționalului, de goana lor 
după „.găselnițe" și va întoarce pagina, 
căutînd știri proaspete la rubrica 
„Telex". ,Cum să-l fac să înțeleagă că, 
de data -asta, nu sînt vinovat, că nu 
calc pe potecile — recunosc —‘ atit 
de bătătorite, ale nobilei noastre pro
fesii și să-f determin să-si lase privirile 

josul coloanei tipărite, 
la

să alunece în 
încercînd să mă însoțească pînă 
cel de pe urmă semn tipografic ?

Argumentele invocației mele nu 
de matematfei, ci de... realități, 
nou, îl asigur' pe cititorul (posibil) ai 
acestor rînduri, că nu umblu, cu lu
minarea, după sursele de epatare pe 
care le mai călutăm uneori și că afir
mația mea are acoperire în fapte. 
Matematica limitează durata unui de
ceniu la cei .10 ani, cărora limbajul 
obișnuit le-a conferit un nume cu 
adînci rădăcini istorice.

în sport, însă, 
și de 
numai
— cît 
lumea 
noaște 
olimpic de 4 ^ini, a căror 
nu epuizează deceniul, ci 
unul de altul, dăruindu-se, 
ori și... jumătate, fiecăruia, 
fel, vedem năseîndu-se, de milenii, un 
puls viguros, specific, vital pentru în- 

^fr-eaga suflare sportivă o lumii civili-

", excepția își reclamă, 
această dată, prezența și nu 

din pricini subiective, ci — vai ! 
se poate de obiective. Pentru 
arenei, ritmul anilor mai — 
încă o dimensiune,

cu-
întervalul 

succesiune 
îl leagă, 
de două 
în acest

zate, tributară — în acest domeniu — 
celei antice.

Nici nu se stinseseră încă acordurile 
uriașei orchestre de mariaci, pe Stadio 
Universiiario, 
treagă 
implicit, la anul 1972. Așa se petre
cuse și la Roma, și la Tokyo, pretu
tindeni ' ' "...
calea lor de nobil nomad.

Națiunile au deprins noul puls și 
faptul este atestat de străduințele care 
se depun, cu mult timp înainte, pentru 
obținerea drepiului favorizant și de 
mare prestigiu internațional, de gazdă 
a unei ediții olimpice. în prezent, 
orașul bavarez, din inima Europei, și 
excentricul Sapporo japonez au și in
trat pe versantul pasiv al istoriei spor
tive, intrucît au fost, deja, desemnate 
drept orașe ale Olimpiadelor anului 
1972. Pentru J.O. de vară 1976 au intrat 
în competiție cîteva candidaturi, prin
tre care cea a Moscovei a produs o 
mare impresie, dar alături de care 
figurează și alte orașe înscrise mai de 
mult pe lista de așteptare a multiplu
lui eveniment quadrierial : Florența, 
Los Angeles, Montreal.

Pentru J.O. de iarnă, canadienii din 
Vancouver, deși încă neinvestiți cu 
onoarea de oraș olimpic, au și tipărit 
afișe cu cele 5 cercuri divers colo
rate, pe fondul unei superbe imagini 
a orașului străjuit de munți cu zăpezi 
îmbietoare, dar ca și ei aspiră, la 
aceeași distincție, Sionul elvețian, Mon- 
tana-Cransul din Valea Ronului, care 
reunesc nu numai cîteva baze 
remarcabile, dar și o frumoasă 
în disciplinele hivernale.

încă un interval olimpic și 
pășind în cel de al optulea 
al secolului nostru 1 Pină în mult dis
cutatul an 2.000 vor fi nu mai mult

din Mexic, și lumea in
se și gîndea Ic: Munchen și,

unde Jocurile poposiseră, în

sportive 
tradiție

iată-ne 
deceniu

de 6 Olimpiade (fără cea din 19721^'' 
și lista pe pretendenți s a și conturat 
pînă dincolo de 1980 : Praaa și-a de
pus ferm candidatura, iar discuțiile au 
abordat, în principiu, și alte propuneri 
vizînd cel de a 8-lea deceniu.

lată, prin urmare, că deceniile se 
dovedesc într-adevăr scurte, cind este 
vorba să fie împerecheate cu sportul 
și că perspectiva, abordată cu mari 
intervale de timp înainte, le consumă 
cu un apetit demn de legendare per
sonaje.

Calculele acestea, aparent lipsite de 
legătură cu mișcarea noasmă spor
tivă, 
nul

în 
țădi 
vele 
actuală, a 
menul sportiv, nu se înscrie cu un 
proiect pe care copiii de azi, construc
torii de mîine ai țării, să-l preia ca 
pe un bun pe măsura cerințelor și 
aspirațiilor lor. Un astfel de dar ar 
putea fi acontarea unei ediții olimpice 
(de vară sau de iarnă) pentru unul din 
orașele României socialiste. Avem ... 
numai o astfel de datorie, dar și po
sibilități care nu vor întîrzia să 
concretizeze, dacă primele măsuri 
vor întîrzia peste măsură. Pentru Olim
piadele deceniului 8 lista a fost des
chisă. în cel de al 9-lea, altă gene
rație ne va fi luat locul și nu ne va 
ierta pentru egoismul sau lipsa noas
tră de prevedere. De aceea, reir.noim 
mai vechea noastră propunere de a 
iniția acțiunile preliminare, de perspec
tivă și totuși de stringentă actuali
tate, în scopul obținerii, pentru Româ
nia, a unei programări olimpice, încă 
în anii ’80 ai secolului nostru.

-ne, dragi tovarăși de la 
C. , deceniile au devenit scurte,
mai ales în lumea noastră, a sporti
vilor, N-ați băgat încă de seamă ?

Emanuel VALERIU

i noasiră 
sint, totuși, ancorate de fenome- 

autohton al disciplinelor fizice, 
tablou!
noastre, acordate cu perspecti- 
cele mai îndrăznețe, generația 

celor angrenați în feno-

general al realizărilor

nu

se 
nu

f

SE PREGĂTESC VIITOARELE PERFORMANȚE
V

iNAINTEA C.M. DE HANDBAL

ECHIPA ROMÂNIEI PREZINTĂ ÎNCĂ UNELE 
CARENȚE, DIN FERICIRE UȘOR DE REMEDIAT

Cele două par
tide susținute în
cânt de handba- 

’ Ia 
iu 

au constituit ul
timele teste, mai serioase, 
înaintea dificilei confruntări 
d° forțe care este cea de a 
Vll-a ediție a campionatului 
mondial. Firește că. ținînd 
seama de importanța com
petiției din Franța, ar fi fost 
de dorit ea aceste teste să 
pună echipa noastră în fața 
unui adversar mai valoros, 
cu o capacitate de ripostă 
tehnică, tactică și fizică su
perioară celei a selecționa
tei poloneze. în această situa
ție este sigur că solicitările 
la care ar fi fost 
lecționata română ar fi de
terminat concluzii mult mai 
(bete, mai sigure în ceea ce 
privește alcătuirea programu
lui de pregătire pentru ul
tima perioadă.

Dar, situația aceasta fiind, 
nu ne rămîne decit să pri
vim lucrurile așa cum sînt 
și să încercăm, păstrînd tot 
timpul o 
de replica palidă a adver
sarilor, să apreciem în ce 
măsură echipa noastră este 
gata de start, Vom lăsa, cu 
evidentă intenție, deoparte 
lucrurile care au plăcut și 
plac încă în jocul echipei 
noastre. Sint destule si au 
adus în ultimul sezon o re

liștii români 1 
București și Sibi

supusă se-

rezervă impusă

PĂLTINIȘUL - UN,DIAMANT NEȘLEFUIT1

coltă bogată în victorii se
lecționatei tricolore. Ele de- . 
termină, pe de altă parte, 
ca reprezentativa țării să 
fie pe primul loc la cota 
pronosticurilor pentru apro
piatul turneu final al C. M.

Acum să ne oprim mai 
bine atenția asupra unor 
aspecte negative care ar 
nutea diminua (unele chiar 
destul de mult) șansele echi
pei în lupte) pentru primele 
locuri. Esențial în această 
privință este faptul că siste
mul defensiv al selecționatei, 
excelent 
20—25 de 
cădere la 
delor — 
incoerent, 
celelalte 
vorba de 
deoarece trecerea 1 
Am putea spune 
nute echipa se 
excepțional în 
minute foarte bine, alte 5 
sau 10 bine, pentru ca apoi 
nivelul calitativ al jocului 
să coboare pînă sub satis-

pe perioada de 
minute — cu pre- 
începuturile parti- 
devine 
fără 

minute.
căderi

penetrabil, 
sudură în
Aici nu-i 

catastrofale, 
nu-i bruscă, 
că 10 mi- 

; comportă 
apărare. 5

făcător. De asemenea, con
traatacurile,' altădată arma 
ofensivă preferată a jucători
lor români, sînt azi lipsite 
de decizie. Se declanșează 
greu, apar bîlbîieli, se re
nunță cu ușurință Ja conti
nuarea fazei, iar omul plecat 
înainte nu este sprijinit. Un 
aspect negativ este și acela 
că finalizarea a devenit 
schematică, preferîndu-se în
cercarea porții adverse mai 
ales de către jucătorii înalți 
și cu deosebire prin cen
trul apărării. Nu exage
răm dacă spunem că aproape 
s-au uitat combinațiile 
extreme, care apar 
numai în fața unor 
sari mai docili.

Desigur că nu ne 
în fața unor carențe 
diabile. Sînt doar chestiuni 
destul de facil de retușat, 
lucru pe deplin posibil dacă 
avem în vedere acumulările 
de cunoștințe 
tice de care 
lui dispun.

Călin

pe 
rar și 
ad ver

aflăm 
ireme-

tehnice și tac- 
jucătorii lotu-

ANTONESCU

Werner Vick, antrenorul handbaliștilor vest-germani, declara :

„Victoria asupra Iugoslaviei
ne dă aripi noiu • ••

An mai rămas puține zile 
pînă cind lotul de pentatlon 
modern al țării va inaugura 
suita de concursuri — inter
ne și internaționale — pro
gramate în acest an. Și nu 
sint de loc puține: trei în
treceri interne („Cupa primă
verii", Campionatul național 
și Concursul republican in
dividual) și șase cu caracter 
internațional, 
campionatul 
Franța. Iată 
ia începutul anului pregăti
rile pcntatloniștilor 
se desfășoară intr-un 
intens, 
anului 
lui cinci ocupat anul tre
cut la mondiale și, bineînțe
les, comportări cit mai bune 
în competițiile interne și in
ternaționale la care sportivii 
vor lua startul.

Sub conducerea antrenoru
lui Gheorghe Tomiuc, pen
tatloniștii au efectuat în luna 
ianuarie un stagiu de pre
gătire la munte (Poiana Bra
șov), accentul punîndu-se pe 
pregătirea fizică generală, 
îndeosebi a ilorței mîinilor 

și picioarelor și pe ridicarea 
capacității de efort, avîndu-se 
în vedere programul intens 
de pregătire și competițional 
încărcat din timpul anului. 
S-a lucrat, de asemenea, pen
tru tehnică la proba de scri
mă.

fruntași 
ritm 

obiectivul central al 
fiind depășirea locu- 

cinci ocupat amil

intre care 
mondial 

de ce încă

C. Zamfir (Steaua) un pretendent serios pentru echipa 
națională

Tn această perioadă, pe ba
zele sportive ale Capitale;, 
pentatloniștii își continuă ac
tivitatea de pregătire, pe pri
mul plan aflindu-se, de data 
aceasta, latura tehnică (mai 
ales la probele de călărie, 
scrimă și tir) și antrefta'mbn- 
te de rezistență, la natațis 
și atletism. Există speranțe 
certe că la prima intîlnire 
oficială cu... cronometrele 
(10 martie) sportivii se vor 
afla intr-o formă bună, care 
să le permită să abordeze

cu succes sezonul competi- 
țional.

Modul cum Marian Cos- 
mescu, Ivan Bănet, Dumi
tru Spirlea, Constantin Zam
fir, 
rin fMurfișaftU,. .Anțtei. Nag1 
și ț’opstanțin Tbhia qju f a- 
puntțtir.ă-' ■ iiilirn -1A pi'hgrt 
mul de antrenament impus 
de antrenor este o garanție 
că și activitatea lor competi- 
țională va cunoaște o reușită 
deplină

Constantin Călina, Flo-

țiîTiă- wlfcuW prhgrtiG

CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA POPICE
Campionatul di

viziei A la popice a 
continuat șlmbătă 
șl duminică cu 
desfășurarea etapei 
a XllI-a. în majo
ritatea meciurilor, 
victoria a revenit 
gazdelor

FEMININ

METROM BRAȘOV — VOINȚA 
CLUJ 2 275—2 217 p.d. Gazdele au 
obținut — grație excelentei com
portări a Liviei Reșteman, niai- 
cată cu 422 p.d. — o prețioasă 
victorie în cursa pentru evitarea 
retrogradării Dar tot atit de bine 
puteau pierde, din cauza neaștep
tatei căderi a Elenei Clim (355 — 
lată unde. duce lipsa de seriozi
tate in pregătire) și a Elts.'ibetef 
Deak (348) fără veleități pentru 
ultimul schimb. Situația precară 
în care se află 
nu-i permite
Reșteman să flthă astfel de expe
rimente. (Tr. I.).

hidromecanica brașov — 
U.T. ARAD 2 347—2 267 p.d. L'll 
succes meritat, principalele lui 
realizatoare flinci Margareta Roti
tor (434) și Viorica Orghidan (425). 
Din echipa arădanelor. am reținut 
comportarea Voichiței Babuțlu : 
418 p.d. (CAROL GRUIA — co
resp. principal).

C.S.M. REȘIȚA - VOINȚA 
BUCUREȘTI 2 569—2 472 p.d C1OC1 
din cele șase sportive ale echipei 
gazdă aii înregistrat rezultate 
peste 400 p.d.. stabilind scorul e- 
tapei. Maria Stanca și îldiko Zsiz- 
sik au duhorit fiecare cite 456 po
pice. lor de la bucureștcncc s-au 
remarcat C. Petrușa și Cornelia 
Grecescu cu 440 și. respectiv, 4-13 
p.d. (D. PLAVIȚU coresp.)

VOINȚA CONSTANȚA — VO-

... Situația . 
echipa brașovean», 
antrenorului Gh.

I.).

bî itotiiqu 
i;.n os minut

___ i

Recent, Biroul 
F.R. Haltere u 
analizat munca 
desfășurată in 
cadru] unor clu
buri fruntașe, a 

ai lotului re- 
unor 
măsuri

unor antrenori 
publican și a 
fruntași luînd 
punzătoarc.

Pregătirea in 
apreciată drept 
respunzătoare 
vreme, 
obiectivele 
nirea performantelor 
rioare nu au fost 
zale. La unii sportivi 
tași, rezultatele au 
gistrat un regres. în 
secință Biroul federal 
tării retrogradarea 
rilor Ștefan 
și Alexandru 
mo) de la categoria I Ia ca
tegoria a Il-a pe timp de 
trei luni, cu începere de la 
1 martie a.c.

Pentru comportare ireveren
țioasă față de forurile supe
rioare și nesupunere față de 
dispozițiile date de federație, 
sportivii Vasile Bădescu și 
Emeric Covaci au fost ex
cluși din lotul republican.

sportivi 
cores-

ci fost 
neco- 

ultima 
datorită faptului că 

privind îndepli- 
supe- 
reali- 
frun- 
înre- 
con- 

a hti* 
antreno- 

Achim (Steaua) 
Cosma (Dina-

® La Reșița scorul etapei © Jucătoarele din Tg. Mureș, in serie 
® Meciuri pasionante la băieți

INȚA TG. MUREȘ 2 244—2 316 p.d. 
Lidera clasamentului, cu două 
jucăLoare in formă deosebită 
(Chețan șl Fok(Jvl)_ a obținut toa
te punctele puse în joc. în fața 
unei formații oare cedează toarta 
greu pe teren propriu. (C. POPA 
— coresp. principal).

PETROLUL PLOIEȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2 27S—2 197 p.d. 
Joc de factură tehnică modestă. 
Au corespuns așteptărilor doar 
Pollxenla GavrilA (403). Mioara 
Antohi (400) de la gazde și. res
pectiv. Elena Cernat eu 392 p.d. 
(A. vlASCEANU — coresp. prin
cipal).

GLORIA BUCUREȘTI — LARO- 
■ MET BUCUREȘTI (amînaU.

MASCULIN

RAFINĂRI A TELEAJEN — VO
INȚA. TG. MUREȘ 5 107—5 134 p.d. 
Imprecizia lui Gh. Mircea (776) 
i-a costat scump pe localnici. Cei 
mai buni : Gh. Silvestru (R) — 
931 șl Șt. Ordâg (V) — 903. (Fl- 
ALBU — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — OLIM
PIA REȘIȚA 5 288—5 241 p.d. Meci 
de mare tensiune, ctștigat dato
rită unul plus de precizie. S-au 
remarcat : I. Tontseu (944), A. 
Chirilă (940) de la învingători, 1. 
Micoroiu (959) șl I. Bftiaș (910) da 
la reșițeni. (Z. rîșnoveanu — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BUC. — 
VOINȚA CLUJ 5 052—5 030 p.d 
Cunoscind mai bine particularity 
țllc arenei, bucureștenii au cîști- 
gat. dar nu fără emoții, la o di
ferență de numai 22 p.d. Cele 
mai bune rezultate : D. Deneș — 
883, I. Popescu — 886, D. IJie — 
855. A. Popescu — 843 de la Con
structorul și. respectiv, Gh. Sza
bo — 877. V. Fritz — 870 șl Șt 
Szabo — 851 p.d. (FL. SANDU).

PETROLUL PLOIEȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 5 195—4 827 
p.d. Partidă fără istoric, în care 
ploieșteanul C. Vînătoru a dat 
dovadă de o mare precizie în

fl/ rmare din pag. 1)

simplitatea ei aparentă, 
părerea 
cea mai 
în acest

noastră, gre- 
mare care se 
domeniu este 
aproape fără 
se confundă

zit. au citit sau au văzut 
este adevărat. Uimitor de 
simplu !...

Dar complicațiile propa
gandei sportive încep tocmai 
de la 
După 
scala 
face
faptul că 
excepție 
PARTEA cu ÎNTREGUL.

Si atunci sarcinile propa
gandei 
cotite

• A 
dion :

• S-a 
..Copii, 
difuzate 
la munte ;

o în fața lotului de fotbal 
care pleacă — să zicem — 
în Cambodgia a fost citită o 
conferință, aceeași pe care au 
ascultat-o popicarii invitați 
în Suedia ;

• La postul de radio Bucu
rești a fost schimbat — după

pentru sport sint so- 
rezolvate dacă : 
fost pavoazat ’un sta-

editat setul de afișe 
practicați înotul !”. 
și la mare, dar si

lansarea bilei : 955 p.d. (L TANA- 
SESCU — coresp.).

FLACARA CIMPINA — C.S.M. 
REȘIȚA 5114—4 913 p.d. O victo
rie comodă P. Purje (877). Al. 
Vartic (872),' C. Dumitru (864) do 
Ia gazde, I. Tismănaru (877) și C 
Cristof. (840) de la oaspeți au 
fost cei mai siguri jucători. (C. 
V1RJOGHIE — coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — RAPID 
BUCUREȘTI 4 981-5 037 pd. Deși au 
condus, sperlnd intr-o victorie, ti
mișorenii au pierdut la ultimele 
schimburi. S-au evidențiat Lupa
— 872, Sziics — 842, Raba — 842 
(C.F.R.), Măntoiu — 859. Petru
— 852, Tudor — 849 de la Rapid. 
(C. CREȚU - coresp.)

La nici 40 de km de Sibiu 
sus în inima muntelui Cibin, 
plasată în mijlocul unei pă
duri de brad, stațiunea Pălti
niș ar putea să fie prin fru
musețea peisajului și, mai fi
les, prin condițiile ce le b- 
feră, un rai adevărat pentru 
iubitorii sporturilor de iarnă. 
Spun ar putea, deoarece, în 
momentul de față, Păltinișul 
este aidoma unui diamant) de 
primă calitate, scos din a- 
dincurile pămîntului și arun
cat intr-un colț oarecare, ne- 
șlefuit, și, deci, lipsit de posi
bilitățile de a-și etala întrea
ga strălucire.

O stațiune eu aproape 1 000 
locuri, (fără a mai aminti 
salba de cabane din jur, și 
cu peste 600 de locuri) și 
o pîrtie — Oncești, la nu

mai 1 km distanță de centrul 
stațiunii, care dispune de un 
schi-lift, poate fi considera
tă un loc ideal pentru schiori. 
Și, totuși, 
face schi! 
așa, atîta 
la odihnă 
echipamentul necesar, iar schi- 
liftul, deși în bună stare, nu 
funcționează.

Am căutat șă aflu de la șe
ful stațiunii, ion Popescu, de 
ce Păltinișul a devenit o sta
țiune de... pensionari, cu toate 
că majoritatea oaspeților sint 
tineri. L-am rugat 
plice de ce tot 
sportiv se rezumă 
perechi de schiuri 
niuțe, cite are in 
de față centrul 
riere a materialelor sportive 
din Păltiniș. Răspunsul pri
mit, că la Păltiniș nu sint 
amatori de schi și că cei ce 
vor să schieze vin cu echi
pamentul propriu, a fost in
firmat chiar de funcționară 
care, în afara obligațiilor de 
serviciu, se ocupă și cu în
chirierea schiurilor și săniu
țelor. La întrebarea noastră 
dacă n-ar fi necesar să se 
găsească și bocanci de schi, 
pantaloni și hanorace pentru 
închiriat, ni s-a răspuns că 
ar fi mai mult decît necesar, 
deoarece zilnic primește zeci 
de asemenea 
nu le poate

Ia Păltiniș nu se 
Și e normal să fie 

timp cit cei veniji 
nu-și pot procura

să-mi ex- 
inventarul 
la cele 10 
și 11 să- 
momentul 
de inchi-

cereri, pe care
onora. Această

STEAUA VA LIPSI BL Pf AFIȘUL3

CAMPIONATULUI REPUBLICAN PE ECHIPE?

re

La 7 martie se 
va da startul in
tr-o lungă com
petiție pugilisti- 
că de amploare: 
Campionatul

publican pe echipe.
Pină la această oră, s-au 

înscris următoarele echipe : 
Progresul Brăila, P.A.L. 4- 
Voința Brăila, Voințe Satu 
Mare, Motorul Arad, Crișul 
Oradea, Dinamo 
U.M. Timișoara, 
tere Craiova, Voința 
rești, A.S. Armata Tg. 
reș, Kapid București, 
Iul Plopeni, Metalul 
rești, Dinamo București, Me
talul Bocșa Română, C.S.O.

Brașov, 
Electropu- 

Bucu- 
Mu- 

Meta- 
Bucu-

Baia Mare. Ind. sirmei C. 
Turzli, C.S.M.-Voința Cluj, 
A. S. Armata Cluj.

După cum se poate obser
va, o serie de cluburi frun
tașe nu figurează în lista în
scrierilor. Este vorba jle 
cluburile bucureștene Steaua 
și Progresul, de cele 
Galați sau Constanța, 
așteaptă ultima clipă sau, 
într-adevăr, aceste echipe 
vor lipsi de pe agenda între
cerilor ?

Oricum, 
cu ocazia 
care vor 
Federației, 
lista definitivă 
ților.

din 
Se

astăzi. Ia ora 17, 
tragerilor la sorți, 

avea
se

Ioc la sediul 
va cunoaște 
a participan-

PROPAGANDA SPORTIVĂ ARE NEVOIE
6 ani — programul de gim
nastică de înviorare și 
înlocuit cu acela, poate, de 
acum 12 ani! (Și exemplele 
ar putea continua).

Lăsînd la o parte mica 
ironie, devine clar că — de 
fapt — toate acestea, și încă 
multe altele, sc înscriu în 

propagandei pentruaria 
sport, că numai din îmbina
rea lor armonioasă, făcută 
cu discreție dar și cu inteli
gentă, se poate sconta în- 
tr-un succes REAL si nu nu
mai într-unul de DARE DE 
SEAMĂ.

In general, scuza princi
pală care se aduce în expli
carea slabei eficiențe a pro
pagandei sportive (refrenul, 
laitmotivul — dacă doriți — 
multor luări la cuvînt sau 
referate întocmite în această 
problemă) o constituie baza 
materială precară — 
fenomen într-adevăr real 
sportul Dar,românesc.
reduce la aceasta totul, 
aștepta stadioanele,

nil 
în 
a 
a

bazinele

sălile, patinoarele 
ski-lifturile etc. 

începe o acțiune

de înot, 
artificiale, 
și apoi a 
energică de atragere a popu
lației către activitățile spor
tive, ni
foarte ___ ____ __ _ ..
dreptul antidialectic.

în toate domeniile activită
ții materiale și spirituale (Ș> 
atunci, de ce nu și în srort ?) 
propaganda este motorul a- 
șezat în față care trage după 
el uriașul vehicul al societă
ții. Lipsa unor amenajări, in 
număr suficient, pentru prac
ticarea exercițiilor fizice nu 
poate fi total ignorată (șî miș
carea sportivă nu trebuie să 
se resemneze în fața ei), 
dar și în aceste condiții 
caracterul formal Pe care îl 
are în multe cazuri propa
ganda pentru sport 
scăpa atenției.

Din păcate, la 
Plenară a CNEFS 
tea discuțiilor pe 
temă s-au învîrtit 
jurul bazei materiale, fără ca

se pare nu 
simplist, dar

numai 
de-a

nu poate

recenta 
majorita- 

această 
tot în

situație a fost recunoscută in 
fapt și de șeful stațiunii, cind 
ne-a declarat că a solicitat 
asemenea materiale centralei 
din Sibiu, dar 
fuzat pe motiv 
litate.

Paradoxal ni
și faptul că schi-liftul de la 
Oncești este
O.N.T.-ului, care 
de nici o unitate 
Să ne mai mire 
narea

că 
de

se

a fost re- 
nerentabi-

mai pare

proprietatea 
nu dispune 
la Păltiniș, 
că funcțio- 

lui rămîne la bunul 
plac al mecanicului și că se 
încearcă justificarea 
anomalii prin faptul 
sint... amatori ?

Aceeași indiferență 
nifestă și C.J.F.F.S. 
care a organizat pină acum 
un singur concurs de schi la 
Păltiniș !

Tot ce ne-a îneîntat la 
Păltiniș, în afara peisajului 
montan, bineînțeles au fost 
planurile de dezvoltare în vii
tor a stațiunii, oferite de șe
ful stațiunii. Astfel, am fost 
informați că se va prelungi 
pirtia de la Oncești pînă 
vîrful muntelui, urmînd 
aibă o lhngitnC' de 1700 
cu o diferență de nivel 
300 m. Pentru începători 
va amenaja, în continuarea 
acestei pirtii de la cabana 
Oncești, o alta de cca. 300 de 
m. Ambele pirtii urmează să 
fie dotate cu 
pe platoul 
pirtiei să se 
elegant

Toate 
nuri de 
prezent 
tiniș și vor să schieze ? Poate 
că cei ce răspund de această 
problemă vor ieși din hiber
narea care i-a 
cit mai repede, 
sfîrșește sezonul

acestei 
că nu

o ma- 
Sibiu

la 
să 
m, 
de 
se

un teleschi, iar 
de la capătul 
construiască un 
cu 10 etaje.hotel

acestea sint doar pla- 
viitor. Ce fae însă în 
cei care vin Ia Păl-

cuprins. Dar 
pînă nu se 
de iarnă.

Dan VLAD

(Urmare din pag. II

ta in ultimele două evoluții 
ale sale am revăzut O copie 
la
Maturitatea în 
vitătea in alergarea peste .gar
duri, siguranța și relaxarea în 
cele două curse de fi.6 sec în 
răstimpul de șapte zile, la nu
mai 0.2 sec de recordul mon
dial al celebrităților america
ne. mă face să cred că, la 
garduri, Perța pășește în rin- 
durile atleților de clasă mon
dială. Răminem la garduri, 
căci Valeria Bufanu realizea
ză pentru a treia oară in a- 
cest scurt sezon indoor 7.2 sec, 
REZULTAT „CV PRETENȚII" 
LA VIENA.

în evidentă revenire de for
mă se află Ioan Șerban. Sigu
ranța cu care a trecut șta
cheta la 2,12 m (normă ro
mânească pentru campionatele 
europene), dar mai ales do
rința vădită de afirmare pe 
plan mondial, constituie lucrul 
cel mai important.

în această întrecere a „se
niorilor", copiii s-au strecurat 
și ei, nu fără a fi băgați în 
seamă. Pornind de la Mono- 
ranu, care a dominat sprintul.

scară lui Eddy Ottoz. 
concurs, cursi-

DE PROPAGANDĂ!
cineva să încerce să pătrun
dă, chiar și sumar, în 
versul de structură al 
blemei.

Propaganda sportivă 
drept prim obiectiv invitarea 
omului la mișcare. Pentru 
care nu este neapărat nevoie 
de uriașe stadioane, ci doar, 
uneori, de un geam deschis 
dimineața în dormitor, de a- 
leea unui parc, de o cărare. 
Ne gindim că printr-o bună 
propagandă se poate dez
volta gustul pentru cartea 
sportivă, pentru filmul spor
tiv, se poate decapita con
cepția stupidă, care persistă 
incă în multe minți, cum 

că sportul ar fi o îndelet
nicire 
decît 
trebuie 
nobilă 
națiune aptă pentru Sport 
este aptă pentru sănătate, 
progres și prosperitate I

Actualele mijloace folosite 
la noi sînt, însă, învechite, 
demonetizate prin repetare,

uni- 
pro-

are

primară. Cui altuia 
propagandei sportive 
să-i revină misiunea 

de a convinge că o

„Neașteptata victorie obținută 
asupra Iugoslaviei, In propriul 
fief al acesteia, relansează șansele 
noastre la apropiatul Campionat 
mondial și confirmă candidatura 
la una din medaliile ce vor fi 
puse în joc. Dacă ii vom învinge 
pe români, in grupa noastră, pu
tem deveni campioni mondiali...“

Afirmațiile ii aparțin cunoscutu
lui antrenor al formației R.F. a 
Germaniei. Werner Vick, care (se 
pare) a devenit optimist după re
zultatul (21—20), cu totul recon
fortant. obținut de elevii săi în 
î'ața valoroșilor handbaliștl iugo
slavi. unit dintra principalii pre
tendent! la coroana supremă ce 
va fi atribuită în seara de 8 mar
tie la Paris.

Conform principiilor sale, Vick 
nu a modificat prea mult echipa 
prezemată anul trecut la „Cupa 
Națiunilor", deși poate că unele 
eontraperformanțe (infrîngerl în 
fața Cehoslovaciei, Norvegiei, un 
rezultat egal cu Olanda) ar fl 
trebuit să-l pună pe ginduri. Sin
gura problemă care-1 frămlntă la 
ora actuală este absența din for
mație a lui Munck (indisponibil), 
coechipierul celebrului Herbert 
Liibking. de la C. W. Dankersen, 
căruia, deocamdată, nu l-a găsit 
un înlocuitor; încercarea făcută

ou Finkelman de la R.F. Berlin 
nu a dat rezultatele scontate.

Pe ce jucători va conta la C.M. 
reprezentativa R.F. a Germaniei? 
Bode (29 de ani) de la S.V. Ham
burg și Rathjen (27 de ani) de la 
F. G'fippingen: pentru cel de al 
treilea post de portar, Vlck va 
alege între cei doi apărători ai 
butului echipei VIL Gummersbach 
(campioana țării), Podak șl Kater.

H. LUbking (peste 500 de goluri 
în 105 meciuri internaționale) a 
primit șl de data aceasta învesti
tura de căpitan al echipei. Ală
turi de el vor mai evolua J. 
Brand (26 de ani), Feldhot (27), 
Schmidt (28) de la Gummersbgab. 
Bucher (23). MUller (25) de na 
Frisehauf Gtippingen, Neuhaus 
(23) de la TUS Welllnghoten, 
Wehnert (23) de la Dlet.zenbach; 
Ahrendsen (22) de la THW Kiel 
și Moeller (23) de la Eintracht 
Dortmund. Singurii debutanți vor 
fl Rogge (21) șl Goertz (24) de la 
Bad Schwartam.

Cartea de vizită a reprezentati
vei R.F. a Germaniei, țar» In 
oare activează 450 000 de jucători, 
legitimați : 03 de victorii și 10 
meciuri egale in cele 142 de par
tide internaționale susținute plnă 
la această oră.

BULETIN CM
• în Z1Ua de 24 

ȚK\ 2,1 februarie va avea 
loc- într-unul din 
saloanele hotelului 
Orly-Hilton, ședința 

AiZ' Comisiei tehnice a 
F.I.H. care va dis

cuta și va stabili maniera unitară 
de arbitraj. Această reuniune a 
forului tehnic internațional este 
așteptată cu multă nerăbdare de
oarece. în ultimul timp, s-a sem
nalat o îngrijorătoare creștere a 
tendinței de folosire abuzivă a 
faulturilor șl. în general, a jo
cului neregulamentar. Să sperăm 
că încercarea Comisiei tehnice va 
fi încununată de succes...

• în lipsa d-lui Emil Horle, 
președintele Comisiei tehnice, de 
coordonarea activității acestui 
for tehnic în prima perioadă a 
C.M., se va ocupa, in conformi
tate cu o decizie a F.I.H., conf. 
univ. loan Kunst-Ghermănescu, 
reprezentantul țării noastre. El va 
fi acela care va face instruirea 
arbitrilor In ziua de 25 februarie, 
explicîndu-le cum trebuie inter
pretate precizările regulamentului, 
în special in direcția reprimării 
jocului dur. Cu acest prilej va fl 
prezentat un film special făcut 
în sprijinul arbitrilor șl realizat 
de F.I.H cu concursul federației 
române de specialitate și al echi-

pel noastre Steaua. Regla filmului 
este Semnată de cunoscutul ci
neast Tiberiu Olasz.
• Campionatul mondial ce va 

avea loc în Franța acordă nu nu
mai obișnuitele trei medalii, con
fecționate din metale cu grad de 
prețiozitate diferit. Organizatorii 
vor onora cu un premiu special 
echipele clasate pe primele 8 
locuri. Este vorba de calificarea 
în turneul de handbal ce va avea 
loc în cadrul Jocurilor Olimpice 
de vară de la Mtinchen. Așa In
cit. calificarea în sferturile de 
finală ale C.M. aduce automat șl 
biletele de tren pentru MUncben. 
Intr-un anumit fel, handbaliștii 
vor fi primii participant!, siguri.

Scrisoare din Brașov

V/CTORM,
ADICĂ
ADEVĂRUL
SPORTIV

Costel Ionescu și Alina Popes
cu. ambii cu noi recorduri la 
lungime, Dumitru Scrab și Gh. 
Șuha în alte două probe cu 
noi recorduri, putem considera 
că tinăra generație a comple
tat excelent spectacolul atle
tic.

Pe scurt, un campionat re
publican de sală care, prin 
performanțele sale (au fost și 
unele mici excepții), SE POA
TE ÎNCADRA PERFECT ÎN 
SERIA MARILOR CONFRUN
TĂRI ATLETICE DIN LUME.

Referitor la performanțe, aș 
dori totuși să fac o precizare. 
Cred că pista de zgură din 
sala 23 August și cea de tar
tan de pe stadionul Karais- 
kakis din Atena au un singur 
lucru comun : culoare roșie. 
Or, este știut că întrecerile 
„europenelor de sală" se vor 
desfășura pe piste de lemn și 
de tartan, deci în condiții mai 
bune decit cele oferite atle
ților noștri în prezent la com
plexul sportiv „23 August". 
Aceasta dă actualelor perfor
manțe VN PLUS DE TĂRIE, 
iar sportivilor noștri încrederea 
fermă că acolo, la Viena. POT 
FACE CHIAR MAI MULT DE
CIT SE SPERA DE LA EI. Le 
doresc succes.

depășite de viață, stîrnese 
I fie indiferența, fie zimbete. 
, ...Un afiș... un pliant... o
conferință... zece steaguri în 
loc de patru..

Pe deasupra se poate con
stata că cei însărcinați cu 
propaganda pentru sport au 
fost, în foarte rare cazuri, 
ei înșiși sportivi și deci nu 
cunosc sportul și, probabil, 
nici nu-I iubesc. De aceea 
asistăm de regulă la pledoarii 
uscate, neconvingătoare, in 
care sint date foarte multe 
citate, dar foarte puțină 
experiență personală.

Nu vom ignora, desigur, 
aportul încă insuficient al 
presei, radioului, televiziunii, 
al caselor de cultură, al fi
lialelor Consiliului pentru 
răspindirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice 
de atragere a 
educație fizică

Iată de ce 
că titlul pe care 
acestor însemnări 
ideii noastre : PROPAGANDA 
SPORTIVA ARE NEVOIE 
DE PROPAGANDA. Și, de
sigur, încă de multe altele. 
Dar, despre aceasta altădată.

in acțiunea 
maselor spre 
și 
ni

sport, 
s-a părut 
l-am ales 
răspunde

dur 
di-Belphegor este aspru 

drept atunci cind ne 
rijează spre ideea că un 
tele-comentator sportiv care se 

respectă și care ne respectă, 
s-ar cuveni să simtă pe umeri 
plăcuta povară a împlinirii atit 
a unor cerințe telegenice cit 
și a altora, mai de adincime. 
„telegenetice". Am în vedere 
nu numai disponibilitățile cul
turale în genere, ci și acea ca
lificată și pasionată aplecare 
spre fenomenul sportiv, tot
deauna definitoriu pentru fi
ința umană — homo ludens. 
Dacă viața savantului este ar
mată de binecunoscuta deviză 
„cuget — deci exist", opțiu
nea sportivului: „pot, deci 
exist" nu este mai puțin bo
gată in semnificații. Aminti- 
ți-vă de acel superb „Bravo, 
Năstase!“ prin care, în fața 
unui Wimbledon stupefiat, 
Năstase, cel din afară, îl elo
gia lapidar pe Năstase — lă
untricul, adevăratul învingător. 
Aceste două egal de nobile' 
tentative omenești — a ști și 
a putea — nu sint în esență 
contradictorii și nici măcar 
divergente: reușitele lor su
perioare, specia le consemnea
ză și le salută cu același cu- 
vint-poem : Evrika !

in această perspectivă, co
mentatorul sportiv este che
mat să compună, împreună cu 
beneficiarii săi direcți, o veri
tabilă traiectorie euristică la 
capătul căreia victoria celui 
mai bun să capete irizațiile 
de metal prețios ale adevă
rului. O traiectorie, 
lorată, fiindcă, cel 
principiu, adevărul 
victoria — se 
sub auspiciile artei.

Belphegor și noi, ceilalți, nu 
cerem decit posibilul, cuveni
tul. Și poate nu am fi siguri 
că răminem totuși realiști, dacă 
slalomul plin de savoare al 
scrisului chirilic, ca și volutei, 
comentariului oportun și gra
țios întrerupt, amintind de o.. 
cristiană (ce vreți, sînt brașo
vean) nu ne-ar sfișia, perio
dic, pînza indulgenței printr-un 
simplu dar teribil de convin
gător : „Ei da, iată că se poa
te..."

B elphegor este asț
drept atunci cind 
riiează sure ideea

firește co- 
puțin in 

sportiv — 
realizează

Florin FELECAN

P.S. în aceste l-înduri din 
urmă am „numit" doar pe 
doi dintre depozitarii sti
mei noastre de prieteni 
sinceri ai sportului. Fără 
cel mai mic efort mnezic 
aș putea, prelungi lista pre- 
feraților pînă Ia zece. Prin
tre care — riscînd să-1 de
cepționez pe Belphegor — 
l-aș trece fără ezitare și 
pe Radu Cosașu...
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Ancheta SPORTUL Qg £g exjs^ un (jeCalaj
intre rezultatele echipei naționale 
și valoarea formațiilor de club?

«. COSMOG antrenorul echipei Farul V. i'lAlIDAIltMl, antrenor federal

SĂ AJUTĂM MAI
în condițiile actuale pe ca

re le are echipa națională ila 
dispoziție este firesc ca „tri- 
colorii“ să obțină performan
țe superioare. Reprezentativa 
a reușit performanțele ce ne 
elnb cunoscute datorită. unei

selecții realizată în decursul 
unei perioade mai îndelun
gate. Comisia respectivă a 
făcut nu numai o selecție 
tehnico-tactică, 
caracterelor, a 
tru fotbal. în 
tă perioadă, 
au 
plecat, dar au 
niri și aducerea altora, 
respinși jucătorii blazați. O 
dată stabilit lotul, antrenorul 
Angelo Niculescu a făcut un 
lucru interesant: COMPOR
TAREA ACESTOR JUCĂ
TORI IN CAMPIONAT NU 
A MAI FOST PUSA ÎN BA
LANȚA ; LOR LE-A FOST 
SCHIȚATĂ PERSPECTIVA 
(de exemplu : 
partidă din 
C.M.).

O asemenea
trebui s-o găsim și la clu
buri. Dar, paradoxal, lucru
rile se petrec invers. Echipe
le nu au un obiectiv de per
spectivă. Doar puține for-

venit Ia

aci și una 
pasiunii pen- 
toată aceas- 

tinii jucători 
lot, alții au 
fost și reve- 

fiind

următoarea 
preliminariile

situație ar

MULT CLUBURILE
mâții au posibilitatea ca in
tr-o anumită perioadă să se 
întreacă cu o echipă mai va
loroasă de peste hotare, ca 
în acest fel să-și verifice 
potențialul valoric atins la 
un moment dat. După cum 
se știe, majoritatea echipelor 
din divizia A au într-un an 
doar unul sau două meciuri 
amicale internaționale și â- 
tunci au ca partenere de în
trecere formații modeste. Si
tuația actuală se ' ' 
faptului că ÎN 
CLUBURILE NU AU POSI
BILITATEA sA-și Întoc
mească SINGURE UN 
CALENDAR INTERNAȚIO
NAL. Dar și slăbiciunile clu
burilor sînt multe. După pă
rerea mea, nu se poate vorbi 
despre un club puternic, ca
re să aibă o echipă reduta
bilă, 
bază 
zent, 
buri 
cure 
tiu ca să-și dispute meciuri
le oficiale. Nu mai vorbim 
de faptul că nu există tere
nuri dc antrenament. Chiar 
clubul Farul nu are ca pro
prietate nici un teren, nici o 
sală de sport!

Tot referitor la 
burilor, mai ridic 
din activitatea pe 
trebui s-o aibă și care ar pu
tea avea o influență foarte 
mare în construcția unei 
echipe valoroase. La multe, 
dacă nu chiar la majoritatea 
cluburilor, nu se acordă aten
ția cuvenită suporterilor. în 
general, SUPORTERII NU 
SINT ATRAȘI ȘI NU SINT 
INFORMAȚI DESPRE ACTI
VITATEA CLUBULUI, pen
tru ca astfel să ser întăreas
că legătura dintre suporteri 
și sportivi. Dacă s-ar face a- 
cest lucru sint sigur că ar 
crește responsabilitatea jucă
torilor pentru apărarea cu
lorilor clubului, că sportivii 
s-ar pregăti cu 
conștiinciozitate 
performanțele lor ar fi mai 
valoroase.

datorește 
PREZENT

fără să dispună, de o 
materială bună. în pre- 
sînt foarte multe du
cii echipe în divizia A, 
nu au terenul lor pen-

viața clu- 
un aspect 

care ar

mai multă 
și, firesc,

SA NE FERIM DE GENERALIZARE

ele

ÎȘÎ 
la

este chiar așa de sărac, cum 
încearcă unii să ne convingă.

Aruncîndu-se o privire și 
asupra valorii actuale a for
mațiilor de club, se filtrează 
prin lupa constatărilor noas
tre mai mult© aspecte destul 
de diferite, 
diferit.

La polul

care se explică

cu plus se află

Nu știm cu ce poate fi de- 
monatrat acest decalaj, iar 
dacă el există, nu poate fi 
generalizat. Rezultatele „per- 
global" ale echipei naționale 
sînt foarte bune fiindcă ne-am 
calificat, dar (0—3 eu Portu
galia și 1—1 cu Grecia) 
sînt mai puțin agreabile.

Iată, deci, că fotbalul 
păstrează curiozitățile și
nivehil competițiilor interna
ționale, ca și în cele interne. 
Cu alte cuvinte, în fotbal se 
pot vedea si jocuri bune și 
slabe, iar media comportării 
o dă locul în clasamentele 
finale, clasamente care expri
mă, pe o durată oarecare, mo
dul cum au fost îmbinate 
mai multe elemente și în ce 
măsură ele au fost materia
lizate.

Făcînd deci o comparație 
între valoarea rezultatelor e- 
chipei naționale și valoarea 
echipelor de club, nu avem 
suficienți termeni sau para
metri cu același numitor co
mun. Dar putem pleca de la 
o premisă logică și anume că 
atunci cînd selecția este judi
cios făcută echipa națională 
trebuie să reprezinte o ade
vărată chintesență a valori
lor din cluburi și o chinte
sență a jucătorilor din cele 
mai valoroase formații de 
club.

Dacă sîntem de acord cu 
această premisă, 
noastră J.__  _____ ....
bune fiindcă selecția a fost 
bună și. pe deasupra, a fost 
sprijinită de omogenizarea 
naturală creată prin forma 
de schelet (6—7 fotbaliști de 
Ia Dinamo București) împă
nat cu jucători ușor omo- 
genizabili în acțiunile centra
lizate.

Pe lingă prima noastră gar
nitură, cea de olimpici și cea 
de tineret au avut — la rîn- 
dul lor — comportări merito
rii. ceea ce dovedește că „sa- 
cul“ valorilor fotbalistice nu

lui său a dat echipei națio
nale 10 jucători, dintre care 
șase au contribuit nemijlocit 
ia calificarea României în 
Mexic. La club, însă, acești 
„vibratori de precizie" 
mai reprezentat 
intrinsecă, și la 
rului...

Sătmăreanu și 
alți doi titulari, 
lot și club, nu au putut po
lariza în jurul lor alte va
lori certe, ca Pantea. 
Negrea, Dumitriu IIT 
deci Steaua, deși cu 
„greu“, nu a reușit 
impună în campionat.

Alte echipe au loturi onio 
gene în creștere, dînd ceea 
ce au putut pentru loturi.

Cauze pentru aceste așa- 
zise decalaje sînt destule, dal
ele trebuie căutate 
ca buruienile chiar 
echipelor în cauză, 
totdeauna se vede

nu au 
valoarea lor 
sfîrșitul tu-

Hâlmăgeanu, 
neînvinși la

«SINT
GOLGETERUL

Ozon și arbitrii ! ® Magul
de la Dinamo București ® Âm
făcut parte dintr-o gene

de excelenți fotbaliștirafie
afirmen-a putut să secare

® Pentru Dinamo din vremea
aceea fatalitatea se numea

C.C.A

ROMÂNIEI»

naționala
a obținut rezultate

Desene de AL. CLENCIU

TRACTORUL BRAȘOV

seria

Pro

și plivite 
în ograda 
căci acolo 
mai clar.

plșca. 
mă 
Nu 
„n”

Voinea. 
etc. 
un 

să

Și 
lot.
se

PROGRESUL BUCUREȘTI

dar

LOTO PRONOSPORT

UN BILET 50%

Pentru Dinamo

a semnalat henț, «Iar Mitran nu văzuse. Clu- 
și au vrut să-l ducă spre consultare la tușe.

EXCEPȚIONAL
DIN 22 FEBRIÎ.V
1970

a urcat Rapidul 
loc in clasamentul t

CONCUKSUL 
PRONOEXPRES

RIE

a Biletele colective și varian
tele jucate 5i)"n s-au dovedit foar
te utile aduclnd participanților 
premii de valoare.

dm vremea aceea, fatalitatea se numea 
C.C.A.

Ne aflăm in plină vinzare a 
biletelor pentru concursul excep
țional Pronoexpres din 22 fe
bruarie a.e. (primul din acest an) 
care atribuie : autoturisme „DA
CIA 1300“, „DACIA 1100“, „MOSK- 
Vicr 408“. „SKODA 1000 M.B.“ tn 
număr NELIMITAT ; 100 excursii 
Moscova — Leningrad (circa 5 
zile) prin tragere la sorți ; premii 
în numerar de valoare variabilă 
și premii fixe în bani.

Amănunte puteți afla la orice 
agenție LOTO — PRONOSPORT.

Astfel, la Pronoexpres, un suc
ces remarcabil a realizat partici
pantul Brâzdâu Ion din Ploiești 
care pe un bilet 50",'o a cișt.lgat 
100.000 lei la concursul din 28 ia
nuarie 1970. bilet pe care vi-1 pre
zentăm alăturat, (biletul cîștigă- 
tor Pronoexpres).

Aveți posibilitatea să partici
pați și dv. pe asemenea bilete la 
concursul Pronoexpres de 
miercuri 18 februarie 1970. Nu ui
tați ! Astăzi este ULTIMA ZI.

100.000 LEI PE
LA PRONOEXPRES

Rapidul, formație incontesta
bil valoroasă, care a dat trei 
jucători la lotul A și 5—6 la 
cel olimpic și de tineret. Com
portarea acestora la loturi a 
împins performanțele selec
ționatelor naționale, Jar in 
campionat 
pe primul 
de toamnă

Tot la acest „pol 
cu mai puțină convingere dc- 
cît în cazul Rapidului — pu 
tem include pe Dinamo Ba
cău (Ghiță, Dembrovschi), F.C. 
Argeș (Dobrin), Steagul roșu 
(Ivăncescu, Pescaru, Adama- 
che) și pe Univ. CraîdVa '(O- 
prea, Iulică Popa, Oblemen
co), care au dat jucători la 
loturi, dar au obținut ș! com
portări bune în campionat, pe 
măsura valorii globale a for
mațiilor respective.

La polul cu minus — în 
mod surprinzător — se află 
Dinamo București, care prin 
T’aloarea necontestată a lotu-

40 DE ANI DE EXISTENTA A FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FOTBAL

Președintele Federației române de fotbal, Mircea Ange- 
les'cu, (al patrulea din stingă), în mijlocul unora dintre parti- 
cipanții la constituirea Federației de fotbal: dr. I. Minciu- 
lescu, Costel Rădulescu, Virgil Economu, Octav Luchide, Iancu 
Ceaureanu și Al. Căpățînă.

Aseară, Biroul F.R.F. s-a întrunit, într-o ședință lărgită, 
pentru a sărbători împlinirea a 40 de ani de la înființarea 
Federației române de fotbal. La această festivitate au parti
cipat : tov. Emil Ghibu, vicepreședinte al C.N.E.F.S., membrii 
biroului federal, vechi activiști ai mișcării fotbalistice, sem
natari — în urmă cu 40 de ani — ai actului de constituire 
a Federației, ziariști.

După un cuvînt introductiv al tovarășului Mircea Angelescu, 
președintele F.R.F., cei prezenți au ascultat interesante și 
emoționante evocări ale cunoscutului pionier al fotbalului 
românesc, Octav Luchide, și apoi amintiri și gînduri expri
mate de alți participanți la acțiunea de constituire a fede
rației ; AI. CApățînă, Coste! Rădulescu. Iancu Ceaureanu. 
I. Minciulesctt.

în numele conducerii C.N.E.F.S., tov. Emil Ghibu i-a feli
citat călduros pe conducătorii de ieri și pe cei de astăzi ai 
Federației române de fotbal, exprimîndu-și convingerea că 
acest sport va continua frumoasele rezultate din ultima 
vreme.

Azi, in București

Elevii antrenorului Victor 
Stănculescu continuă 
jocurilor de verificare.

Astăzi, pe stadionul 
greșul (str. dr. Staicovici), de 
la ora 15.30, Progresul Bucu
rești va primi replica forma 
tiei Tractorul Brașov.

campionatul din anul 1952 echipa merge bine, eu dc ase
menea și terminăm turul pe locul iutii, depășind pe C.C.A. la 
golaveraj (ambele 17 puncte). Toamna echipa noastră obține 
numeroase succese. învingem, în luptă directă, pe C.C.A. 
(eu am înscris unicul gol al meciului), dar campionatul ne 
scapă printre degete, poate fiindcă Locomotiva Tg. Mureș, avea 
să ne prindă intr-o zi neagră și să ne dea, nici mai mult, nici 
mai puțin. 5 goluri !

Cupa, 11-ani ce zice, am pierdut-o pe mina noastră. Jucind 
in semifinală cu C.C.A,. pe un teren ca o mlaștină, an» cedat 
<■11 3—2. Pe un astfel de cîmp de joc, am fost întotdeauna anu
lat de faptul că arma tehnicii nu mai funcționează.

Fiindcă imi amintesc acum niște întîmplări cu arbitri, per- 
miteți-mi să-mi întrerup povestirea pentru o paranteză — 
Ozon și cavalerii fluierului. Recunosc că n-am fost un ju
cător comod pentru arbitri. Jucind atîția ani în divizie și ei 
și eu ne cunoșteam foarte bine. Ei îmi știau șiretlicurile, eu 
aveam „fișa" fiecăruia, cu mențiuni ea : intransigent, fricos, 
slujitor al gazdelor c(<. E drept, uneori, mai ales la 'început, 
le-am jucat cile o festă. Dar să vă spun de ce a fost nevoie 
să procedez astfel. Am remarcat că arbitrii noștri nu sancțio
nează cu lovitură de la 11 m un fault absolut evident, dacă 
victima nu cade spectaculos în careu. Am fost un fotbalist 
contracarat deseori brutal in spațiul de pedeapsă. Fentele mele 
îi iritau pe apărători și mulți, lipsiți de mijloace tehnice pe 
măsură, ajungeau la ieftina concluzie că Ozon trebuie „co
sit" fără menajamente. Dar, mai ales în deplasare, arbitrii se 
făceau că nu văd asemenea momente. Atunci, am hoiăvît să 
mă adaptez, căzînd ceva mai spectaculos, după ce eram deze
chilibrat. Și uneori, am obținut astfel ceea ce pe drept mi s-ar 
fi cuvenit. De aici și pînă la unele exagerări nu mai era decît 
un pas și deseori l-am făcut. Dar, ulterior, presa mă 
iar arbitrii credeau întotdeauna că simulez, iar cei ce 
faultau nu mai erau penalizați nici în situații flagrante, 
mă mai credeau arbitrii și pace. Dacă eu i-am păcălit de 
ori ,apoi, pînă la sfirșit, ei m-au frustrat de „n“ ori 4- 100

O dată jucam cu „U‘‘ Cluj pe Dinamo. Arbitra C. Mitran. La 
un moment dat am făcut un dribling, mingea a sărit, am luat-o 
cu mina,

credeau întotdeauna
erau penalizați

1 și pace.
ei m-au frustrat de
Cluj pe Dinamo,

it un dribling, mingea a sărit, ani 
început din nou să controlez balonul și am

CARNET DE
CUPLAJ LA CRAIOVA

CRAIOVA; în prima parti
dă, Electroputere Craiova a 
lost întrecută, fără drept de 
apel, do divizionara C Victoria 
Tg. Jiu cu scorul de 4—1 
(2-1).

în meciul vedetă s-a înre
gistrat același rezultat final: 
4—1 (1—1), favorabil Univer
sității Craiova în fața Jiului 
Petroșani. Craiovenii au fost 
mai buni în prima parte a în
tâlnirii. La pauză, antrenorii • 
au efectuat o serie de modi
ficări în formații. Au marcat: 
Donose, Oblemenco 2, Dașcu, 
respectiv Peronescu;

UNIV. s Oprea (Papuc, Pilcă) 
— Niculescu (A. Popescu), Min- 
că (Tană). Bîtlan 
Velea
Țâcoi
Donose __ ____
Bălan (Țarălungă).

JIUL". Stan (Florea) — Tal- 
Georgevici (Mihalcic), 

Popescu; Popa (Co- 
Sandu (Nădășan),
I. Constantin (Sta- 
Achim (Marinescu),

(Bitlan), 
(Donose)), 

(Dașcu).

(Deselnicu), 
Strîmbeanu, 
Martinovici, 
Oblemenco,

pai,
Georgescu, 
tormani), 
Peronescu; 
manichis), 
Naidin.

N. PASTRAMAGIU. eoresp,
PROGRESUL 

METALUL 
1—0

BUCUREȘTI — 
BUCUREȘTI 
(1-0)

team-uri buou-Cele două 
reștene au oferit duminică di
mineața, pe stadionul din str. 
dr. Staicovici, o reușită partidă 
de verificare. Meciul a fost 
în general plăcut, cu faze 
interesante, create în special 
de jucătorii Progresului, care 
au controlat mai mult jocul. 
Un lucru îmbucurător : ambele 
echipe s-au arătat bine pre
gătite din punct de vedere

VACANȚA
fizic. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de 
min. 5.

în deschidere Progresul (ti
neret) — Viscoza 3—2 (0—1).

AUREL PĂPĂDIE, eoresp.
SPORTUL STUDENȚESC — 

ELECTRONICA OBOR 
0—1 (0—1)

meciul de antrenament 
stadionul Politehnica, e- 
divizîonară B Sportul

Șoangher, fn

în 
de pe 
chipa 
studențesc a avut ca sparing 
partener formația de divizia C, 
Electronica Obor. După un 
joc viu disputat, cu multe faze 
frumoase ce au alternat de la 
o poartă la alta, au cîștigat 
fotbaliștii de Ia Electronica. 
Unicul punct al partidei a fost 
realizat cu cîteva minute îna
inte de pauză de Enache, din 
lovitură de la 11 m.

FLORIAN SANDU, eoresp.
PROGRESUL BRĂILA — 

OTELUL GALAȚI 4—0 (4—0)
BRAILA. Brăilenii au prac

ticat 
tașii 
țiuni 
avut 
scăzut, 
scrise de Angheluță (min. 
Plugaru (min. 22), Stoian (min. 
25) și Ghcorghiță (min. 35).

I. BALTAG, eoresp.
CHIMIA RM. VILCEA — 

GLORIA B1RLAD 2—0 (1—0)
RM; VILCEA. Cu toate că 

terenul a fost desfundat, jo
cul s-a ridicat la un bun ni
vel tehnic. Jucătorii au arătat 
și o bună pregătire fizică. Go
lurile 
lirei 
88).

un joc dinamic, 
lor fmalizînd patru 
ofensive. Gălățenii 
un potențial fizic 

Golurile au fost

înain- 
ac- 
au 

mai 
in- 
20).

au fost realizate de Ti- 
(min. 25) și Preda (min.

p. G1OKNOIL', eoresp

Numele și prenumele :

ACUPON DE CONCURS

Adresa :

7 DIN 11
GRUPA A

GRUPA B

rno 
FEBH.

I : Categ. 
lei; a Il-a 
: 4.152,4 a

PREMIILE CONCURSULUI 
NOEXPRES NR.

»»»•»*

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

» • * • •
I : 2.2 
: 169,2 
34 lei.
Categ. 
Categ.

PRONOEXPRES
a~.«12f 4295 i

Mtxew AUKe

GRUPA

GRUPA

C

O

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

EXTRAGEREA 
variante a 65.049 
a 846 lei; a IlI-a

EXTRAGEREA a Il-a : 
A : 2.2 variante a 56.200 lei: 
B: 328.5 a 376 lei; Categ. C: 3521,1 
a 22 lei.

Premiile întreg! de categoria I 
au /ost obținute de Bălteanu Se
ver din Reșița și Sumcevschi Con
stantin. din București.

Premiul întreg de categ. A a 
fost obținut de Ungureanu Jenița 
din Iași.

Corespondentă specială din Brazilia, de la AUREL C. NEACU
r.

INFRINGERE CATEGORICĂ (4-1) IN MECIUL CU FLAMENGO
RIO DE JANEIRO, 16 (prin 

telex, de la trimisul special 
al revistei FOTBAL). Repre
zentativa de fotbal a României 
a avut un debut slab în tur
neul internațional care a în
ceput în acest oraș, pierzînd 
categoric, cu' 4—1 (2—1). in
fata formației braziliene Fla
mengo. Partida s-a disputat pe 
stadionul Maracana, în prezen
ta a 80 000 de spectatori, care 
au avut prilejul să aplaude jo
cul bun al gazdelor. în schimb, 
fotbaliștii români, pe care re
zultatele anterioare îi anunțau 
ca adversari periculoși, nu au 
contat în acest meci, fiind in- 
trecuți din toate punctele de 
vedere de către brazilieni. Este 
adevărat că selecționata noas
tră a suferit o restructurare 
radicală, ca prezentinci in a- 
cest meci nu mai puțin de șase

schimbări față de echipa ali
niată In jocul cu Peru. Și, se 
pare, modificările nu au fost 
inspirate.

Dar să vă anunț care a fost 
formația țării noastre in parti
da cu Flamengo. lat-o : Ghițâ 
— Lupescu. Hâlmăgeanu, Dan. 
Deleanu, Ghergheli, Nunweiller 
VI (din min. 48 Dinu). Dem- 
brovschi, Dobrin (din min. 46 
Lueescu), Neagu, Domide. A- 
ceastâ echipă, deși a început 
jocul cu destulă timiditate, a 
reușit. să deschidă scorul in 
min. 17. prin Domide, care a 
reluat de la 10 m pasa primi
tă de la Neagu. 12 minute mai 
tîrziu, însă, tabela de marcaj 
arăta un scor egal, Arilson reu
șind să transforme o lovitură 
liberă de la 20 m, ea urmare 
a zidului defectuos făcut de

apărarea echipei noastre. In 
min. 42, după un corner, Doval 
marchează pe lingă Deleanu și 
Ghiță. După pauză, gazdele în
scriu alte două goluri prin 
Dionisos (min. 57) și Arilson 
(min. 88).

Partida a fost Ia discreția 
gazdelor, echipa noastră nereu
șind aproape in nici un mo
ment să desfășoare acțiuni or
ganizate. periculoase. In plus, 
a trebuit să asistăm la un gest 
nesportiv al lui Dinu, care l-a 
lovit pe arbitrul meciului, Viei
ra. Cei mai slabi jucători ro
mâni au fost Ghergheli. Delea
nu și Hâlmăgeanu. De aseme
nea, nici Ghiță nu a făcut par
tida așteptată.

Următorul meci va avea loc 
miercuri seara, cu Indepen- 
diente.

scris gol, Tușierul 
jenii au * protestat , 
Mitran pornise intr-acolo, tocmai cînd cu mă întorceam spre 
centru. Trecînd pe lingă ei. i-am șoptit : Nea Costică nu te 
duce, că te-ncui. Mitran a făcut stingă împrejur și a dictat gol. 
Sper să nu-mi luați în nume de rău sinceritatea. Cred că nu 
există jucător care sa nu fi umblat uneori in cariera lui cu 
astfel do mișculanțc. Numai că unii n-au puterea să o recu
noască, nici mai tîrziu, cînd își scriu memoriile, cum lac eu 
acum. Eram uneori recalcitrant, vorbeam pe teren, am dat 
destulă bătaie de cap arbitrilor. Și nu iac un act de rutină 
autocritică, afirmind că regret acum. Unii arbitri nu meritau 
să mă port altfel cu ei și legile sportivității nu sînt compa
tibile cu așa ceva. Spun aceste lucruri, în speranța că jucă
torii tineri vor reține părerea mea de rău. Dar au existat ar
bitri care te obligau aproape să te porți astfel, fiindcă în ac
tivitatea lor au fost lipsiți de onestitate. Față de ci nu-mi
cer scuze,

Pină nu mă îndepărtez prea mult de începuturile echipei Di
namo București, am să povestesc o întîmplare din primul ci an 
de existență. Aveam la club un conducător nepriceput in ale 
fotbalului. Noi băieții am băgat repede de seamă. Cum era. pe 
deasupra, și foarte plin de el ne invita parcă la farse. O dală. 
Ia un antrenament cu o echipă extrem dc slabă i-am spus că
vom marca goluri cînd ne va comanda el de pe tușe. I-am ar
gumentat că voința și hotărîrea lui. ne mobilizează. Omul ne-a 
crezut. Se scula de pe bancă, venea la marginea careului și cu
brațul ridicat, ca un baston de mareșal, ne striga : „acu
ma ! Noi, după două-trei pase înscriam un punct, fiindcă a- 
veam niște adversari papă-Iapte. Și tot așa, „acuma, acuma" 
le-am dat vreo 14 goluri. Omul nostru era in culmea fericirii. 
Vasăzică, asta era secretul, și-o fi zis. De ol depinde jocul echi
pei, victoria și scorul. Iată cit este el de important, iată ce 
tere, ce autoritate are asupra noastră. După antrenamentul 
pricina ne-a felicitat, subliniind cit de bine colaborăm, cit 
devenit de disciplinați și la ce

Duminică, 
tin uare că 
lui și striga 
să marcăm, 
lumea, nu o 
dem meciul 
Ce scandal ne-a făcut că nu l-am ascultai. Cit a urlat că ne-am 
pierdut disciplina în decurs de 3 zile. Nu știu pe unde o mai 
fi, dar cred că el a rămas convins multă vreme că poate face 
o echipă disciplinată să marcheze goluri atunci cînd vrea dum
nealui.

Anijl 1953 mi-a rămas în memorie ca anul febrilelor pregătiri 
pentru „Festival" și al desfășurării acestuia. Lucrările pentru 
indicarea complexului 23 August erau în toi. Și noi fotbaliștii am 
muncit acolo. Campionatul avea să ne producă o nouă, decepție. 
Echipa era bună, veniseră și frații Băcuț, reușeam partide spec
taculoase. dar la sfîrșitul turului eram pe locul al III-lea. dună 
C.C.A. și Armata Cîmpulung Moldovenesc. Nu fac parte, nici din 
echipa națională in acea perioadă (meciurile cu Cehoslovacia, de 
la Praga și cu Bulgaria de la București, programate în cadrul 
preliminariilor C.M.).

Campionatul se reia la sfîrșitul lui august, după încheierea 
Festivalului. La un moment dat, trecem în fruntea clasamentu
lui. invingînd in deplasare la Oradea pe Progresul, batem, în 
sfirșit, pe Locomotiva Grivița Roșie, dispunem și de C.C.A. cu 
3—1, și se părea că, de această dată, campionatul va fi al nostru.

La 11 octombrie fac parte din echipa națională care întîlnește, 
In revanșă, la Sofia, formația Bulgariei. învingem cu 2—1 (ata
cul Ozon, Paraschiva, Ene, Serfozo, Suni). o echipă cave, 
ulterior, avea să ne lase mult in urmă prin rezultate compara
tive pe plan internațional, lată, deci, că în această perioadă, a- 
veani destui jucători valoroși și puteam prezenta o națională 
și cîteva echipe de club destul de puternice. Una din marile 
greșeli care au făcut să nu se afirme atunci pe plan internațio
nal o generație de fotbaliști foarte înzestrată a fost contractarea 
unui foarte mie număr de jocuri cu echipe de peste hotare. 
Neavînd posibilitatea să ne dezvoltăm capacitățile prin confrun
tări cu valoarea și experiența altora, încet, încet ne-am com
plexat, ne-am plafonat și de aici avea să înceapă fenomenul de 
criză, de comportare mediocră in fata unor adversari cu renu
me, fenomen care abia acum a început să se atenueze, fiindcă 
în ultimii ani jucătorii noștri au evoluat in toată lumea și au 
primit la ei acasă un mare număr de echipe străine. Desigur, 
fenomenul de decădere la care mă refer nu acceptă doar aceas
tă explicație unilaterală.

După o scurtă digresiune voi reveni la campionat. Lansată al it 
de bine Ia începutul returului, Dinamo București avea să piar
dă din avans, făcind acasă două meciuri nule cu Locomotiva 
Timișoara și Minerul Petroșani (.1—1 și 3—3). Din nou am 
început să simțim în ceafă respirația fierbinte a echipei C.C.A. 
care, fatalitate, avea să ne sufle din nou titlul de campioană. 
Și cum in Cupă ne eliminase Știința Cluj, nouă nu ne mai 
rămînea nici o consolare. în acest răstimp aveam să cîștigăm în 
Capitală un amical cu Dinamo Tbilisi (2—1). una dintre rele 
mai spectaculoase, partide jucate de mine. Dar asta nu putea 
îndulci amarul bilanț pe anul acela, în timp ce presa recunoștea 
că atacul echipei noastre extaziase deseori tribunele prin com
binații sclipitoare.

pu- 
cu 
ani

lucruri mari duce disciplina,
la meciul oficial, omul nostru credea în con- 

are virtuți de mag. venea la marginea terenu- 
disperat: „acuma". Noi. nimic. Nu că n-am fi vrut 
Dar vă închipuiți, aveam în față un adversar ca 
echipă de nevinovați. întimplarea a făcut să și pier- 
în ziua aceea. La sfirșit, magul era furios și livid.

CAPITOLUL
URMĂTOR :

«9 Portarul Henni mă privește cu 
respect © La Budapesta, dupâ eșe
cul maghiarilor © Fotbal cu... car
ceră ® Metalul Reșița ne toarnă 
venin în suflet O Aventura din Deltă



Trimisul nostru special la C.M. de schi

t

In cea de a treia zi, timpul 
a fost mai galant cu fetele, 
soarele fiind compagnonul lor 
pe toată durata întrecerii. Pro-

sportivelor sovie- 
Kulakova, Galina

curentele. Traseul foarte teh
nic și dificil a reliefat l'orța 
deosebită a 
tice Galina

in lume
probe nordice, ION MATEI, transmite:

NOBILA INCERTITUDINE A SPORTULUI

Bowlingul (pe iarbă), în decorul vegetației luxuriante, este un sport 
atrage mii și mii de participanți

reconfortant care

DIALOG SPOR TIV
(Urmare din pag. 1) am vizitat-o iubește sportul. 

Principala preocupare actua
lă este aceea de a-i angaja 
într-o activitate sportivă a- 
tractivă pe cei ce au pă
truns în a doua tinerețe. 
Criket-ul, bowling-ul (pe 
iarbă), tenisul, alergarea 
ușoară, prin parcuri — în
tr-un cuvînt recrearea prin 
sport este la modă. Familii 
întregi 'și petrec timpul li
ber practicînd diferite 
cipline sportive.

fondurile necesare

ANI. 
că acolo 
timp e- 
Ungaria, 
de resort

s-au
participe 

România,

declarat 
la 
în

se string
(uneori acest lucru nu se rea
lizează) atleții australieni se 
prezintă la starturile con
cursurilor dc pe celelalte 
continente. Cînd nu se string... 
Alături de nenumăratele 
școli de tenis, mai multe 
deeît oriunde, se află cluburi 
dș surf-riding (într-o tradu
cere liberă „călărirea valu
rilor") și de salvatori de la 
înec (Oceanul face în fie
care an numeroase victime). 
Există în Australia un spirit 
sportiv care 
Tineretul — 
tatea < 
procură 
necesar 
preferțț 
demnă 
bazinul,
pista de atletism sau terenul 
de rugby. Evident, extinde
rea de masă căpătată de 
sport asigură Australiei și 
descoperirea de mari talente, 
de . individualități remarca
bile, care impun îndepărtatul 
continent în marile confrun
tări internaționale cum ar fi 
Jocurile Olimpice, „Cupa 
Davis“, campionate mondia
le.

impresionează, 
convins de Utili- 

efortului fizic — își 
singur echipamentul 
practicării sportului 
și cu o ritmicitate 

de invidiat vizitează 
terenul de tenis,

STRBSKE PLESO. 16 (prin 
telefon). Superba formulă a 
lui Henry Desgrange, „nobila 
incertitudine a sportului", gă
sește și aici, la Sțrbske Pleso, 
așa cum spunea Michel Clare 
despre probele alpine de la 
Val Gardena, aplicarea «a 
xactă. Nimic nu este sigur 
totul este minunat. Sîntem 
a 3-a zi de concurs și favo- 
riții în jurul cărora se bateau 
tam-tam-uri nu au confirmat, 
ca și legendele care au tăcut 
din Nord un mit. Cei copleșiți 
în primele zile de răspunderea 
evoluțiilor în ochii compatrio- 
ților lor. cind atit de ușor 
puteau fi glorificați sau repu- 
diați, nu-și găsesc cadența, că- 
pătind, în schimb, răsplata în
țelegerii unui public care știe 
ce înseamnă victoria sau în- 
trîngerea. Ar fi putut reacțio
na acesta altfel, cipd Kucera, 
cu un curaj dincolo de limite, 
plonja într-un abis de ceață ? 
Exclamații de uimire, strangu
late parcă de o. mină invizibilă 
la aterizarea sa dincolo de 83 
m. urmată de o căzătură, fă
cea să plutească pe întreg sta
dionul o liniște ireală. Trans
figurarea hotărîrii din ochii 
lui Kucera la reluarea probei 
a fost un omagiu adus dem
nității și omeniei. Apoi a- 
ceastă neașteptată victorie a 
lui Rygl a venit ca un bal
sam pentru amărăciunile tre
cute. In fine, copilăreasca 
bucurie pe care o încerca la 
fiecare săritură Yukio Kasaya, 
în zboruri de o puritate unică, 
și care nu l-a părăsit nici după 
ce a ratat cu prea multă ușu
rință locul I, noi neștiind dacă 
trebuie să regretăm sau să ne 
bucurăm alături de el, aplau- 
dindu-1 din toată inima. Ban
quet spunea atit de plastic: 
„Sportul are virtuți, dar virtuți 
care se învață". Avem aici a- 
șemenea prilejuri.

W l x’-;

Sovieticul Viaceslav Vedenin în cursa care i-a adus titlul 
ele campion mondial la. 30 km

lia. Vă rugăm să aveți ama
bilitatea de a ne înfățișa ac
tivitatea desfășurată în acest 
domeniu.

— în primul rind, am dis
cutat despre fotbal. Aceasta, 
deoarece echipa olimpică a 
României a făcut o excelen
tă impresie acolo. Presa a 
apreciat că A FOST CEA 
MAI BUNA FORMAȚIE 
CARE A VIZITAT AUSTRA
LIA ÎN ULTIMII 10 
Și nu trebuie uitat 
au evoluat în acest 
chipe din Anglia. 
Grecia etc. Forurile
s-au arătat îneîntate să găz
duiască în iarna viitoare e- 
chipe de club din țara noas
tră. Federația de rugby stu
diază posibilitatea organiză
rii în 1971 a unui turneu al 
echipei României. De aseme
nea, echipa Australiei ar ur
ma să evolueze în România. 
O serie de atleți de mare re
nume (între care Ron Clarcke, 
Pamela Kilborn, Peter Nor
man ș.a.) 
de acord să 
competiții în
perioada cînd se află în Eu
ropa. Ilie Năstase, Ion Țiriac 
și un alt tenisman român 
vor evolua în Australia în 
anul 1971. Și alte întîlniri 
— la natație, de exemplu — 
sînt în curs <Je perfectare. 
Oricum, dialogul sportiv Ro
mânia — Australia se anunță 
interesant, poate chiar palpi
tant.

— După această primă 
parte introductiv-informa- 
tivă așteptăm impresiile...

— Dacă, chiar le doriți, 
însemna nici 
istoria Austra- 
literatura sau 

Ele vor rămîne 
propriu nouă:

ba de 5 km a fost deosebit do 
atractivă, condițiile de concurs 
fiind identice pentru toate con-

Piljusenko 
clasate în 
primele 3

și Nina Fcodorova. 
această ordine pe 

locuri, singurele lor

Interlocutorul nostru de vorbă 
cu Ron Clarcke

Am stat de vorbă cu o 
rie de sportivi fruntași 
Australiei, printre care și 
atleții Pamela Kilborn 
Ron Clarcke. Deși atletismul 
în Australia cunoaște o pu
ternică dezvoltare, aceste ve
dete ale pistei trebuie să se 
intîlnească și cu rivalii de 
pe alte continente. Dar, par
ticiparea la un
America sau în Europa pre
supune 
susținute.
Iează la chete publice. Cînd

........................ .................................. ..........

LUNA FIERBINTE A SCHIULUI

ele nu vor 
incursiuni în 
liei, nici în 
geografia ei. 
în domeniul 
sportul. Imensa țară pe care

(Urmare din pag. 1)

în materie de schi. Aceasta 
pentru că nu le-a fost ușor 
să renunțe la anumite dispo
ziții anterioare acestui regu
lament și nici să anuleze a- 
cordul dat unor schiori frun
tași în ceea ce privește re
lațiile dintre ei și fabrican
ții de materiale sportive, 
marea acestei stări de 
cruri a fost că — pînă 
alta — fabricații trag 
plin foloase publicitare 
pe urma campionilor și 
titlurilor cîștigate de ei, fără 
să fie nevoiți să obțină a- 
cordul prealabil al federați
ilor naționale.

Marc Hodler și cei 10 co
legi ai săi din consiliul F.I.S. 
se află, așadar, în fața unei 
mari dileme. Sau se vor in- 
cumenta să dicteze o serie de 
sancțiuni împotriva unor ve
dete (fie că ele se află a- 
proape de sfîrșftul carierei 
sportive), sau se vor menține 
pe poziția actuală, lăsînd Co
mitetul Internațional Olimpic 
să-și bată capul cu găsirea 
unei soluții.

Agențiile de știri ne-au o- 
ferit, în ultima vreme, cîte- 
va noutăți care au o strinsă 
legătură cu frămîntările din 
lumea schiului. B. Kjell- 
strom, vicepreședinte al F.I.S., 
a demisionat din funcția de 
președinte al comitetului de 
admitere, dezavuînd. se pare, 
în felul acesta, 
de M. Hodler, 
parte, unul din 
siliului F.I.S., __ ............
(Canada) a adresat o scrisoa
re d-lui Hodler, criticîndu-l 
vehement pentru modul în 
care s-a preocupat de pro
blema relațiilor federații- 
sportivi-fabricanți.

Firește, este greu de pre
supus spre ce soluție se va

Ur-
lu- 

una 
din 
de 

a

politica dusă 
Pe de altă 
membrii con- 

R. Grirmel

se
al 
cu
Și

concurs în

eforturi materiale 
Și-atunci se ape-

orienta F.I.S. Sperăm, însă, 
că nu va reveni la ideea lan
sată de M. Hodler, cu ani 
în urmă, aceea de a retrage 
schiul din competițiile olim
pice.

O altă problemă, mai puțin 
spinoasă, dar care va da loc, 
probabil, la discuții aprinse, 
va fi aceea a revizuirii for
mulei de participare la cam
pionatele mondiale. Conform 
normelor în vigoare, fiecare 
țară — indiferent dacă are 
acest sport mai mult sau 
mai puțin dezvoltat — poate 
înscrie maximum patru con- 
curenți la fiecare probă. Țări 
ca Austria, Franța, Elveția 
pretind să se majoreze la 5 
numărul de participanți, fie 
chiar cu unele corective: sis
temul să se adopte deocam
dată mimai pentru probele 
masculine,- cel de al 5-lea 
schior să fie o rezervă la 
care să se apeleze numai în 
cazul indisponibilității unui 
titular; primii 30 de schiori 
din clasamentul anual al 
F.I.S. să se califice in mod 
automat pentru 
afara lor fiecare 
aibă dreptul să 
doi concurenți.

Formula pe care vor 
impună „marile puteri 
schiului" n-ar fi, desigur, 
vită cu ochi buni de cele
lalte țări. Dar tocmai pentru 
a se obține și acordul aces
tora s-a preconizat ca. în 
compensație, să se prevadă 
organizarea unui campionat 
mondial pentru schiorii de 
categoria a doua.

Formula adoptată de forul 
suprem al hocheiului — care, 
după cum se știe comportă 
trei categorii de echipe în 
campionatele mondiale — va 
face oare prozeliți și în spor
tul zăpezii ?...

C.M. iar în 
tară să 
înscrie

mai 
încă

s-o 
ale 

pri-

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI-GRUPA C
OLANDA-BELGIA 7-1

Intîlnirea a marcat, de fapt, 
un simplu galop de sănătate 
pentru hocheiștii olandezi, care 
și-au întrecut lejer mai vechii 
lor adversari, deși în prima re
priză belgienii n-au fost cu 
nimic sub valoarea acestora. 
Exact în minutul 6, extrema 
Vinken a deschis scorul, pri
mind o pasă excelentă de la 
Moris. Reacția olandezilor a 
fost promptă, dar egalarea n-a 
survenit deeît după 10 minute 
(Rushe). Repriza a doua a a- 
parținut integral reprezentâti-

(1-1, 4-0, 2-0)
vei Olandei, ai cărei hocheiști 
au majorat 6corul la 5—1 ca 
urmare a punctelor realizate 
de Simons (min. 21 și 31), Gen- 
tis (min. 30) și Van Dommelen 
(min. 37).

Ultimele 20 de minute ale 
partidei au avut, în general, 
aceeași înfățișare, de dominare 
— uneori netă — a hocheiștilor 
olandezi, care au mai înscris 
de două ori prin Simons (min. 
44) și Bakker (min. 48).
. Au condus JPianfetti (Franța) 
și panez (Upgaria).

La mantinelă
< Marți, in ziua de odihni, cas- 

pețti vor face o excursie cu va-
porul pe Dunăre și vor vizita
Combinatul siderurgic Galați.

se 
De
a-
că

italia-franța 4-1 (0-1,2-0,2-0)
în ciuda indicațiilor de ordi:i 

tactic pe care antrenorii celor 
două formații le-au dat hocheiști
lor lor, aceștia n-au reușit să 
devină dintr-odată elevi cuminți 
și ascultători, jucînd o bună parte 
din timp pripit, nervos, dovada 
cea mai bună că miza meciului 
acționa mai puternic deeît pro
pria lor dorință de a evolua 
eficace și spectaculos. Aceasta 
explică într-o foarte mare mă
sură faptul că pucul n-a 
acolo unde ar fi dorit cel 
pasa, că s-a greșit foarte 
mai ales în fazele de atac, 
altfel, ’ ’ _ ‘ ‘ .
prize a fost tot rezultatul unei 
greșeli, al unei gafe copilărești a 
portarului italian Viale. Pucul — 
expediat de la linia albastră de 
fundașul Blanchard (min. 14) — 
s-a rostogolit pe o muche, intrînd 
în poartă printre apărătorile lui 
Viale.

ajuns 
care 

mult, 
De 

unicul gol al primei re

Pauza a fost însă un sfetnic 
bun pentru hocheiștii italieni (in 
mai mică măsură pentru cei 
francezi) care, din repriza a 
doua, au acționat ou mai mult 
elan, cu mai mult aplomb. Pri
mele minute au aparținut inte
gral italienilor. Ei au știut să 
profite de superioritatea nuhierîeă 
pe care o aveau și au egalat 
(min. 23, prin De Toni), după 
ce pucul fusese greșit respins de 
portarul Sozzi. Dominarea lor. 
se accentuează și, după patru 
minute. Benvenuti înscrie al doi
lea gol Francezii echilibrează 
oarecum' jocul și partida dev'ne 
din ce în ce mai interesantă. Sco
rul de 4—1 a fost decis, în ultima 
repriză, de Rabanser (min. 53) și 
de Constantini (in min. 60), 
atunci cînd formația italiană se 
afla în inferioritate numerică (!). 
Au condus Van de Ven (Olanda) 
și Gh. Tașnadi (România).
3-2 (3-1, 0-0, 0—1)

dintre derbiurile 
a știut să se

AUSTRIA — UNGARIA
Formația Austriei a ctștigat primul dintre derbiurile acestei 

competiții, pentru că, după părerea noastră, a știut să se impună 
printr-un joc colectiv, în timp ce echipa Ungariei (cu nimic inferioară 
ca patinaj, pregătire fizică și tehnică) a abuzat de acțiuni individuale. 
Au marcat : Znenahlik (min. 8). Morii (8 și 20), respectiv Blear (20) și 
Horvath (43).

LOTUL NATIONAL IȘI REIA
(Urmare din pag. 1)

ron, deși mulțumiți de sta
diul în care se prezintă echi
pa după deplasarea făcută 
la Kladno, au socotit necesar 
să stabilească acest program, 
care unora ar putea să li se 
pară foarte încărcat. Dar, ni
velul de pregătire fizică atins 
îngăduie echipei să susțină, 
în cele mai bune condițiuni, 
acest veritabil sprint final. 
Mai ales că ea 
de acomodare cu 
lui patinoar, cu mantinelele. 
Antrenamentele 
durată mai scurtă, dar de 
tensitate puternică, strict 
dividualizate, desfășurate 
linii de atac, pe cupluri 
fundași, exersîndu-se cu pre
cădere șutul la poartă, ca-

are nevoie 
gheata nou-

vor fi de 
in- 
in-
pe 
de

adversare de temut, Kajosmaa, 
Pusulaa și Takalo din Finlan
da, Engler din R.F. a Germa
niei și Fischer din R.D. Ger
mană nepuiînd face față rit
mului infernal impus chiar 
din plecare. Cîștigătoarea a 
impresionat atît prin calitățile 
fizice și . _
știința cu care și-a dozat e- 
l'orturile. _ 
au aici o 
tehnicieni 
cele mai moderne necesare 
controlului și îndrumării con- 
curcnților.

Cea de a doua cursă a zilei 
— 15 km din cadrul combinatei 
nordice — a prilejuit o luptă 
indîrjită, deoarece ea avea să 
decidă asupra clasamentului 
final al probei. Puternic 
curajat de compatrioții săi, 
hoslovacul 
făcut o i 
curajoasă,

tehnice, cit și prin
De altfel, sovieticii 
echipă numeroasă de 
și mijloace dintre 
moderne

• Niciodată nu poți ști ce 
ascunde în dosul unei măști ! 
pe marginea terenului de joc. 
sistând la atâtea partide, începi 
te obișnuiești cu figura fiecăruia
dintre jucători și oamenii pe 
care-i vezi poate pentru prima 
oară îți devin, .încetul cu încetul, 
familiari. Cu portarii de hochei 
însă, este cu totul altceva. De la 
vestiare ei apar... mascați și pînă 
în finalul partidelor nu-și scot 
nici o clipă masca protectoare 
din plastic. De aceea, nimeni nu 
știe cum arată Pregl, Viale, Sozzi, 
Vederes sau oricare altul dintre 
portarii pe care-i aplaudăm pen
tru intervențiile lor, de foarte 
multe ori salutare. Toată lumea, 
așteaptă finalul de partidă ca ci 
să-și scoată masca și să le vadă 
chipul, așa cum se așteaptă mie
zul nopții la un bal mascat pen
tru a-i cunoaște pe cei cu care 
am stat la masă. Una. dintre a- 
ceste măști este și cea. a porta
rului francez. Jean-Claude Sozzi. 
un tânăr cu adevărat incintător 
căruia, i-am solicitat o scurtă de
clarație : „Am debutat la cam
pionatul mondial din 1962, la Co
lorado Springs. De atunci am mai 
participat la C.M. de la Stockholm 
— 1963. Viena — 1967 și am apă
rat poarta echipei mele la J.O. 
de la Grenoble. Cea mai mare 
emoție am avut-o la Olimpiada 
de acum doi ani, pentru bunul 
motiv că jucam în fața publi
cului ■ meu. Trebuie să vă spun, 
că deși sînt parizian. în ultimii 
ani, după ce am devenit profe
sor de educație fizică, am fost 
angajat în orașul care a găzduit 
jocurile, unde fac parte din for
mația de hochei Grenoble, 
afara hocheiului, ador schiul

aștept cu nerăbdare să se în
cheie competiția de la Galați pen
tru a-mi pune din nou bocancii 
și a mă avînta pe pîrtiile albe, 
fn săptăminile care au precedat 
C.M. n-am avut curajul să fac 
acest lucru, pentru a nu risca un 
accident". Sozzi are 26 de ani și 
a apărat în peste 80 de partide 
internaționale.

• Cu prilejul unei recepții ofe
rite ele comitetul de organizare, 
arbitrul internațional Cornel Sgtn- 
că, s-a produs cintind clin nat. 
Gurile re ic spun că el cintă mal 
bine deeît... fluieră.

In
Și

PREGĂTIRILE
pitoi la care antrenorii apre
ciază că echipa ar mai fi 
deficitară.

Medicul lotului, dr. Virgil 
Ignat, este satisfăcut de sta
rea de sănătate a „pacien- 
ților săi". Singurul care îi 
dă griji este Biro. Atacan
tul nostru, după fractura de 
la cotul stîng făcută la Bu
dapest®, -a ■suferit,-după cum 
se știe, o contuzie în același 
loc.. El .urmează ,un trata-, 
ment de fizio și rontgente- 
rapie. verdictul, dțfirjitțv ,ur- . 
mind să se dea vineri. Dr. 
Ignat este, însă, optimist.

în privința ultimului sta
giu efectuat în Cehoslovacia, 
cei doi antrenori îl socotesc 
util. Echipa s-a omogenizat, 
are capacități de apărare spo
rite șî resurse ‘ de atac "măi ' 
mari.

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN SUEDIA
*

OSTERSUND IN AȘTEPTAREA CELOR MAI BUNI BIATLONIȘTI
7

Anul acesta, orașului sue
dez Ostersund i-a revenit 
Cinstea de a găzdui campio
natele lumii de biatlon. Și, 
cu toate că cititorii unui ziar 
de sport sînt interesați în 
primul rind de latura — să-i 
zicem — tehnică a sportului, 
o scurtă prezentare a Oster- 
sund-ului, constituind, de 
fapt, o scurtă expunere a 
motivelor principale pentru 
care s-a ajuns la această ale
gere, ni se pare de rigoare.

Ostersund — 30 000 de lo
cuitori, amplasat, lingă gra
nița cu Norvegia și aproa
pe de Cercul Polar — re
prezintă un nume mare în 
sportul suedez, și poate nu 
numai în cel suedez. Oster
sund a constituit întotdeauna 
un izvor de performeri. Dis
pune, de altfel, de excelente 
baze sportive pe care și-au 
făcut ucenicia intr-ale exer-

cițului fizic nume sonore, li 
vom pomeni, spre exemplifi
care, doar pe Stein Erikssen. 
campion mondial de schi 
(probe alpine), pe Adolf Wik- 
lund, primul campion mon
dial de biatlon (Saalfelden — 
Austria, în 1958) și pe „se
cundul" său în acea compe
tiție, Oile Gunnerinsson.

Eveniment al sezonului ză
pezii, disputa fondiștilor-tră- 
gători stîrnește un mare in
teres, nu numai printre lo
calnici. Se fac pronosticuri, 
se manifestă speranțe. In ge
neral, specialiștii sînt una
nimi în a-i include printre 
cei mai îndreptățiți aspiranți 
la medalii, fie în cursa in
dividuală, fie în ștafetă, pe 
sportivii sovietici, norvegieni 
și suedezi. Norvegienii au 
folosit din plin ultimele 5 
săptămîni, antrenîndu-se chiar 
la Ostersund! Și reprezen-

tariții R. D. Germane, primi 
outsideri, sînt de mai bine 
de trei săptămîni în Suedia, 
la Goddede, localitate situa
tă în preajma Ostersund-ului. 
Printre oaspeții timpurii îi 
vom cita și pe biatloniștii 
japonezi care se află la fața 
locului de la începutul lunii.

Și alte 
care tind 
în înalta 
țiului, au 
ieși'e din

federații naționale, 
să-și facă intrarea 
societate a biatlo- 
recurs la măsuri 

comun, în cazul de 
față la angajarea unor an
trenori străini, respectiv sue
dezi: pe italieni H pregă
tește Herman Nilssen (același 
care a 
surpriză 
probelor 
Franco 
30 km), 
Bostrand, care a declarat 
fantezia elevilor săi (de 
tocmai fantezia, oare ?)

contribuit la mărea 
olimpică din 1968 a 
de fond, victoria 
Nones în cursa 
iar pe japonezi.

lui 
de 
Bo 
că 
ce 
va

juca un mare rol într-o evo
luție surprinzătoare. Rămine 
de văzut...

In numeroasa tagmă a iu
bitorilor acestui 
Suedia, numele 
sînt departe de 
născute, ei fiind 
din 
să-și adjudece locuri de 
onoare, în pofida condițiilor 
climaterice de acasă (adese
ori defavorizante).. Și chiar 
dacă, exceptîndu-l pe Vilmos 
și Carabela, numele vor fi, 
pentru mulți, necunoscute, 
românii sînt apreciați drept 

outsideri, repre- 
celui de-al doilea 

elita mondială, 
din

sport din 
românilor 

a fi necu- 
considerați, 

principiu, oricînd gata 
adjudece

redutabili 
zentariți ai 
pluton din 
alături de biatloniștii
R. D. Germană și de cei po
lonezi.

Ostersimd-ul, își așteaptă 
oaspeții!

Ingemar MARKUSSEN

Tiparul; 1. I*. „lufuioiația". str. tiiezoiauu ur, 23-25, bucurești

Din cele trei jocuri susți
nute, două au fost in com
pania unor selecționate de 
juniori și rezultatele nu i-au 
preocupat pe antrenori, con
centrați asupra unor retu
șuri tactice. în ultimul, ad
versara României a fost for
mația orașului Kladno, o 
echipă valoroasă, dar mai 
slabă deeît Ceske Budejovice. 
Rezultatul se cunoaște : 7—1 

. în favoarea hocheiștilor ro
mâni, dar partenerii lor nu 
ș-au întrebuințat Ia maxi
mum.

Le-am cerut antrenorilor 
un ultim pronostic. Novacek 
și Tiron au 
nunțe, dar 
cui lor dr.

„Apreciez
reâ, fizică pe care o deține 
echipa, ea poate lupta cu 
sufieds hehtru unul din pri
mele trei locuri".

Să' așteptăm, deci, puter
nicul turneu al grupei B a 
cafnpîortatului 
hochei.

ezitat să se pro- 
a răspuns în Io-
Ignat:
că după pregăti-

mondial de

(V. CH.)

in- 
ce- 

a 
Și 

in 
renumiți.
km fond 
(U.R.S.S.) 
mondială,

I Ladislav Rygl 
cursă inteligentă 

impunîndu-se 
fața unor adversari

tehnice : 5
KULAKOVA 

campioană

Rezultate
(f): 1. G. 
18:07.89 —

Piljusenko (U.R.S.S.) 18:27,91, 
Feodorova (U.R.S.S.) 18:28.51,
Kajosmaa (Finlanda) 18:34,37.

Engler (R.F. a Germaniei) 
18:43,0, 6. Pusuiaa (Fini.) 18:52.16; 
15 km fond pentru combinată :
1. L. Rygl (Cehoslovacia) 50:29,75,
2. Nogovicin (U.R.S.S.) 51:10.48, 3.
Mytinen (Fini.) 51:17,78. 4. Kilpo- 
nen (Fini.) 51:20,94, 5. Drjagbin 
(U.R.S.S.) 51:32,14, 6. Luck
(R.d’.G.) 51:43,89; Combinată nor
dică : 1. RYGL 410,50 p — cam
pion mondial, 2. Nogovicin 407.36 
p, 3. Drjaghin 407,02 p, 4. Myti
nen 402,40 p, 5. Tamolin (Italia) 
400,44 p, 6. Luck 393,68 p.

La
S.U.A )
natele 
perit ale S.U.A. în turul doi 
Ion Țiriac l-a eliminat cu

12, 6—2 pe francezul Ber- 
Paul. Peste 2 ore 
meciul dintre 
Jauffret și

Lall. Campionul fran-
cu

Salisbury (Maryland 
au început campio- 

de tenis pe teren aco-

14- 
nard 
durat 
cezul 
nul 
cez a cîștigat 
6—8, 6—4.

La Moscova 
întrecerile turneului 
țional de tenis pe teren aco
perit. în proba masculină de 
simplu, 
(U.R.S.S.) 
8—6, 6—3 
(România). în proba femini
nă, Anna “ 
a cîștigat. cu 6—2, 6—4 jocul 
cu Judith Dibar (România).

a 
fran- 

india-

16—14,

au început 
interna-

Vladimir Palman 
la, învins cu 

’ pe Sever Drott

Eremeva (U.R.S.S.)

Tragere la sorți in „Cupa Galea" 1970

In primul joc, România
întîlnește Suedia

PARIS, 16 (Agerpres). — In 
cadrul unei ședințe a comite
tului organizator, s-a stabilit 
ca, la actuala ediție, competi- 

internațională de tenis „Cu- 
Galea“, rezervată echipelor 
tineret, să cuprindă un tur 

preliminar (16—19 iulie, în trei 
orașe), dat fiind numărul mare 
de echipe înscrise (25). Meciu
rile preliminarii se vor desfă
șura astfel : Atena : Iugosla
via—Iran și Austria—Grecia ; 
Pescara : Brazilia—Turcia și 
Luxemburg—Ungaria ; Leysin
(Elveția) : Mexic — R. D. Ger
mană și Monaco — Elveția.

Meciurile din grupele semi
finale vor avea loc între 23 
și 26 iulie. In primul tur se

tia 
pa 
rle

întilnesc : Heidelberg (R.F. a 
Germaniei) : Franța cu invin- 
gătoarea din preliminariile de 
la Pescara și U.R.S.S.—R.F. a 
Germaniei ; Barcelona : Anglia 
cu învingătoarea zonei preli
minare de_ la Leysin și Bel
gia — Spania ; Biella (localitate 
de lingă Torino) : Italia cuA'n- 
vingătoarea preliminariiloiB^ e 
la Atena și Suedia—ROMaJK',; 
Marianske Laznc (Cehoslova
cia) : Olanda—Polonia și Bul
garia—Cehoslovacia.

învingătoarele din aceste 
grupe semifinale se vor cali
fica pentru turneul final, pro
gramat între 30 iulie și 4 au
gust la Vichy în Franța.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
In finala turneului de tenis de 
la Richmond (Virginia), Arthur 
Ashe l-a învins cu 6—2, 13—11 pe 
Stan Smith. In finala de dublu, 
Ashe și 
9—7, 6—2

Pasarell au dispus cu 
de Smith, Machmanus.

campionilor europeni" la 
Madrid, echipa ceho-

In „Cupa 
volei, la 
slovacă Zetor Brno a Învins cu 
scorul de 3—0 formația Atletico 
Madrid.

In cadrul unei tentative pe velo
dromul din Anvers, ciclistul bel
gian Theo Verschueren a stabilit 
un nou record mondial al orei cu 
antrenament mecanic. El a par
curs 64,546 km. (Vechiul record — 
63,738 km — Peter Post).■
Turneul Internațional de spadă de 
la Londra a l'ost cîștigat de fran
cezul C. Cebirad cu 4 victorii și 
o înfrîngere. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Opgenroth (R.F. 
a Germaniei) șl J. Noel (Anglia).

in cadrul concursului atletic de 
la Houston (S.U.A.), Gerald Tink
ler a egalat cea mal bună per
formanță mondială de sală în 
proba de Too yarzi cu timpul de 
9.4.

Schioara austriacă Heidi Zimmer
mann a cîștigat slalomul special 
la Bolzano. Ea a realizat în cele

două manșe 1:28,89. Pe locurile 
următoare : Jacqueline Rouvier 
(Franța) — 1:29,47 și Julia Spettl 
(Austria) — 1:29,59.

Competiția ciclîstă internaționala, 
dotată cu „Trofeul Laigueglia“, a 
fost cîștigată de italianul Dancelli, 
care a parcurs 163 km în 4h 02: 
09 . (medie orară 39,644 km). Fran
cezul Guimard s-a clasat pe ) lo
cul doi urmat de Casalini (Ita
lia) și Ritter (Danemarca). < G. 
Fetterson (Suedia), care și-a, fă
cut cu această ocazie debuttll ea 
profesionist, s«a clasat pe Jocul 
16. ,
■ i
Crosul internațional dc la. Ma
drid a revenit scoțianului Jlm 
Stewart, care a parcurs 9 000 m 
în 29:48,2. Tunisianul Zaddan s-a 
clasat pe locul doi, urmat de spa
niolul Fernandez.

După 12 etape, în turneul de șah 
de la Malaga în fruntea clasa
mentului se află Kurajita (Iugo
slavia) șl Benko (SUA) cu cîte 
9 p.

Fostul campion mondial de box 
la cat. ușoară, dominicanul Theo 
Cruz, și-a pierdut viața într-un 
accident de avion. Cruz urma 
să-1 Intîlnească la 2 martie pe 
deținătorul, centurii, jJandos Ra
mos (SUA).

MEXIC—BULGARIA 1—1

Selecționata Bulgariei 
susținut la Ciudad de 
xico un meci amical în com
pania echipei țării gazdă. Jo
cul, care a fost urmărit de 
peste 55 000 de 
s-a încheiat cu 
de egalitate: 
Gazdele au marcat în min. 7 
prin Diaz, iar oaspeții au e- 
galat cu 8 minute înaintea 
fluierului final prin Maraki- 
nov.

spectatori, 
un rezultat 
1-1 (1-0).

CAMPIONATE...

AUSTRIA — După 16 e- 
tape, lideră este Austria Vie- 
na cu 26 p, urmată de Wiener

Sport Club și Wacker 
nsbruck — cu cîte 20 p. Cîte- 
va rezultate : Wacker Vienna 
— F.C. Austria 4—2 ; F.C. 
Wien — Rapid 1—0 ; Salz
burg — Wiener Sport Club 
1—1.

BELGIA — în etapa de 
duminică, Standard a învins 
cu 4—2 pe Charleroi, totali
zed 35 p. Locul doi este ocu
pat de La Gantoise cu 31, 
urmată de F. C. Liege cu 30 p.

SPANIA — Real Madrid a 
învins cu 3—0 'pe Real So- 
ciedad. Alte rezultate: Co
runa—Atletico Bilbao 1—1 : 
Valencia — Granada 1—0 ; 
Elche — Sabadell 1—1 ; Bar
celona — Sevilla 1—0 ; Ma-

jorca — Celta 0—0 ; Ponte- 
vedra — Las Palmas 0—0. 
Atlețico Bilbao are 31, Atle
tico Madrid — 30, Real Ma
drid 29 p. etc.

GRECIA — Panathinaikos 
a pierdut pe teren propriu 
(0—1) în fața echipei A.E.K. 
dar continuă să conducă în 
clasament avînd 54 p. Urmea
ză A.E.K. 
kos cu 49

cu 50 și Olimpia- 
P-

★
Internațional
(Iugoslavia) a 
Zelezniciar, 

cu

Turneul 
la Mostar 
cîștigat de 
în finală a învins 
pe Mostar. Pentru 
3—4 Honved Budapesta 
Vojvodina- Novisad au 
minat egal : 2—2. ■

de 
fost 
care 
2—1

locurile 
Și 

ter-

T

40.363


