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Miercuri 18 februarie 191

începe turneul
INTERNATIONAL

DE VOLEI

OLIMPICE EUROPENE
■ i $ «p*

Tradiționalul turneu inter
național de volei, organizat 
de clubul bucureștean Ița- 
pid, în cinstea zilei de 16 
februarie. începe astăzi, la 
ora 16,30, în sala Giulești, 
cu partida feminină Rapid — 
I.E.F.S. La turneul de fete 
participă și o invitată' de 
peste hotare, Lokomotiv Bra
ga. Joi, debutează și turneul 
masculin, la care participă 
formațiile Rapid București, 
Universităts Milnster (R.F.G.) 
ți J.S.K. Slavia Sofia.

• Ieri, la Galaț-i, echipa 
sofiotă J.S.K. Slavia a dispus 
de Politehnica cu 3—2 (11, 11, 
—14, —6, 12), după ce, cu o 
si mai înainte, formația oaspe 
tntrecuse la Brăila, pe Unirea 
Tricolor cu 3—1 (13, —7, 12,

MONCHEN, 17 (Agerpres).
europene, întruniți la Miinchen, s-au declarat în favoarea unei 
cooperări cit mai strînse, respectînd în același timp indepen
dența fiecărui comitet. Constituirea intro Asociație a comi
tetelor olimpice naționale a fost aprobată de delegați, ca pre
ședinte fiind ales contele Jean de Beaumont (Franța), Secretar 
general a fost ales Jean Weymann (Elveția).

Discutindu-se problema candidaturii orașelor europene 
pentru organizarea Jocurilor Olimpice, adunarea s-a declarat 
în favoarea alegerii orașului Moscova ca gazdă a Olimpiadei 
de vară din anul 1976. Viitoarea reuniune a Asociației comi
tetelor olimpice europene se va ține la Viena în anul 1971.

— Delegații comitetelor olimpice

în campionatul republican 

pe echipe la box:

Zarurile au fost aruncate...

5» DE ȚARI

DE FOTBAL
LA C,E.

Aseară, în prezența delega- 
ților celor 23 de echipe în
scrise în campionatul republi
can pe echipe la box, a avut 
loc tragerea la sorți, împărți
te în două divizii — A și B —, 
echipele își vor disputa la 7 
martie primele întîlniri ale 
turului. ÎN CADRUL DIVI
ZIEI A (8 echipe grupate în 
2 serii), la București, STEAUA 
se va întîlni cu METALUL 
BUCUREȘTI, iar la Galați, 
OȚELUL va primi replica e- 
chipei DINAMO BUCUREȘTI. 
ÎN CADRUL DIVIZIEI B (15

echipe împărțite. în 4 serii), 
se vor disputa următoarele 
întîlniri : C.S.O. Baia Mare — 
U.M. Timișoara, C.S.M. Re
șița —
Iul C.
Cîmpia 
șov —
Voința
Mare, Metalul Bocșa Româ
nă — Crișul Oradea, Metalul 
Plopeni — Voința București.

C.S.M.
Motorul Arad, Musce- 
Lung — Ind. sîrmei 
Turzii, Dinamo Bra- 
A.S.A. Cluj, C.S.M.+ 
Cluj — Voința Satu
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Fază din meciul Olanda — Belgia (7—1): unul dintre rarele 
surprins de fotoreporterul nostru AUREL
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Comentariile pe marginea turneului 
grupei C a C. M. de hochei
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— Ce gust pe secretarul 
redacție să așeze desenul 
verticală ! ! ! ...

Desen de MATTY

1»

de 
pe

BERNA 17 (Agerpres).
32 de țări, printre care 
România, s-au înscris 
campionatul european de fot
bal interțări, al cărui turneu 
final va avea loc în anul 
1972. Tragerea la sorți pen
tru preliminarii se va efec
tua în primăvara acestui an, 
la Roma.

și 
la

Cei 30 de „cavaleri ai fluierului" 
Mexicpentru

Iată lista completă a arbitri
lor desemnați de F.I.F.A. pen
tru a conduce meciurile cam
pionatului mondial din Mexic. 
Dintre aceștia, 12 au fost de
semnați de țările calificate pen
tru turneul final.

Diego de Leo, Arturo Yamasa
ki Maldonado, Abel Aguilar Eli
zalde (toți din Mexic) ; Vital 
Loraux (Belgia) ; Kurt Tschen- 
scher (R. F. a Germaniei) ; An
tonio sbardella (Italia) ; Keith 
John Taylor (Anglia) ; Ramon 
Barreto Ruiz (Uruguay) ; Vieira 
Airton de Moraes (Brazilia) ; 
ANDREI RADULESCU (ROMA
NIA) ; Abraham Klein (Israel) : 
Tofic Bahramov (U.R.S.S.) ; Hol
ley Robert Davidson (Scoția) ; 
Rudolf Scheurer (Elveția) ; Ro
ger Machin (Franța) ; Jose Ma
ria Ortiz de Mendibll (Spania) ; 
Laurens van Ravens (Olanda) ;

Drago Horvat (Iugoslavia) ; Rudi 
Gldckner (R. d. Germană) ; 
Gyula Emsberger (Ungaria) ; 
Rafael Diaz Hortrmzabal (Chile); 
Norberto Angel Coerezza (Argen
tina) ; Guillermo Velasquez (Co
lumbia) ; Hussein Aly Kandil 
(R.A.U.) ; Seyum Tarekegn (E- 
tlopla) : Henry Landauer (SUA) ; 
Keith Dunstan (Bermuda) ; Fer
dinand Marschall (Austria) ; 
Yoshiyukl Maruyama (Japonia) ; 
Antonio Ribeiro Saldanha (Por
tugalia). Rezerve : Johan “ 
Bostrom (Suedia) ; Price 
werth Jones (Tara Galilor) 
humll smejkal (Cehoslovacia) ; 
Todor Batcirov (Bulgaria).
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RELAȚIILE SPORTIVE ROMANO-FRANCEZE
AU UN CARACTER

CONSTRUCTIV SI MULTILATERAL"
După cum se știe, Ia fi

nețe lunii ianuarie ne-a 
vizitat țara, pentru reîn
noirea protocolului de schimburi 

de delegații sportive dintre Ro- 
mânia șl Franța, dl. MARCEAU 
CRESPIN, directorul educației 
fizice și sportului din cadrul Se
cretariatului de stat al tinere
tului, spartului și recreației de 
pe lingă Președintele Consiliu
lui de Miniștri al Franței. In 
legătură cu tematica discuțiilor 
purtate, cu protocolul stabilit, 
am solicitat un interviu profe
sorului universitar LEON TEO
DORESCU, . vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.. rectorul Institutului 
pentru educație fizică și sport, 
reprezentantul Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică șl 
Sport din România la aceste tra
tative.

— Care este semnificația actu
alului protocol privind schimbu-

Interviu cu PROF. UNIV. LEON TEODORESCU, 
vicepreședinte al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport

Popicarii români in fața 
unor importante verificări

Parâlel cu evoluțiile din divizia 
A, jucătoarele și jucătorii vizați 
pentru C.M. de popice vor' par
ticipa la o serie de concursuri cu 
caracter de verificare. Astfel, stm- 
bătă șl duminică selecționabllii 
vor fi convocațl la Ploiești, pe 
arena Rafinăriei Teleajen, unde 
își vor disputa întâietatea la pro
bele clasice. Apoi, in luna martie 
ei vor susține, pe teren propriu, 
o dublă Întâlnire cu reprezentati
vele Ungariei, Iar In zilele de 11 
șl 12 aprilie vor juca la Bratis
lava In compania selecționatelor 
Cehoslovaciei. La 24 aprilie echi
pele noastre naționale vor pleca 
tntr-un turneu de citeva jocuri în 
Iugoslavia și R.D. Germană, după 
care se vor definitiva formațiile 
pentru C.M. de la Bolzano.
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Hajnal Lorincz (Brașov) 
fericiții cîștigători ai celei 
„Săniuței de argint"

i

Vasile Baciu (Cluj), 
de-a 11-a ediții a 

Foto : G. BACKSI
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rile de delegații sportive dintre 
România și Franța șl ce perspec
tive oferă el in contextul rela
țiilor dintre cele două țări ca șl 
in acela al colaborării internațio
nale ?

— Țin să subliniez din capul 
locului că tratativele pentru sta
bilirea protocolului cu privire la 
schimburile de delegații sportive 
dintre România și Franța pe a- 
nul 1970 se Înscriu pe linia co
operării 
Intense, 
silicate 
voltarea 
noastre, 
circuitului 
șl spirituale dintre România șl 
Franța, precum șl climatul de

multilaterale tot mal 
mai rodnice, mai diver- 
care caracterizează, dez- 

relațiilor dintre țările 
De altfel, intensificarea 

de valori materiale

A XlX-a EDIȚIE A „TURULUI ROMÂNIEI"

NOBVTGIA A MflBMAI PARTICIPAREA
CANABA VA FI PREZENTĂ EA START ?

confirmă participarea la 
„Turul României", întrecere

, Federația norvegiană de ci
clism a anunțat Qomisia de 
cțrganizare a „Turului Ro- ce se desfășoară între 17 și 

28 iunie.
Forul de specialitate cana

dian și-a manifestat dorința 
de a trimite la startul celei 
de a XIX-a ediții a „Turu
lui României* o reprezenta
tivă. Comisia de organizare 
a comunicat în cursul zilei 
de ieri acordul său.

thâniei" că acceptă ou plă
cere invitația și că, în con
secință, reprezentativa sa va 
fi prezentă la startul acestei 
întreceri internaționale. Este 
cea de a 6-a echipă care

NOI MAEȘTRI 
Al SPORTULUI 

LA CAIAC-CANOE
într-un cadru festiv, la Po

iana Brașov, a avut loc decer
narea titlului de maestru al 
sportului unui număr de 11 ca- 
laciști și canoiști, care au ob
ținut rezultate deosebite și nor
mele respective în anul coi pe- 
tițional 1969. Au primit această 
distincție : Ion Iacob (Dinamo), 
Rocco Rujan (Dinamo). Eugen 
Botez (Dinamo). Ulc Suhov 
(Steaua). Mihai Zafiu (Dinamo), 

P J’l ai"! t TAI Th a m fh J
Demetra

SÎMBĂTĂ 
DINAMO-RAPID 

LA BOX

Macarenco (Dinamo), 
Anghelescu (Steaua), 

Afanase Butelchin (Dinamo). Va- 
gile Simipceneo (Steaua), Fănl- 
eft Ditcov (Steaua). Harpena Ev- 
dorhimov (Steaua).

Stmbătă, de la ora 
avea loc tn sala Dinamo o 
tractivă reuniune pugillstică, 
cadrul „Cupei Feroviarul". Dis
puta Dinamo—Rapid programea
ză următoarele partide : D. Giu- 
gea (D)—N. 
Htrșu (D) -
P. Dobrescu 
(R), A. vasile (D) 
(R), Gh. Ene (D)
(R), C. Ghiță (D) — N. Boteanu 
(R), IA Olteanu - -----
ceanu (R), M.
(D) - 1.

onsemnăm o frumoasă iniția
tivă. Aparține Școlii sportive 
de atletism din Capitală : în 
dorința de a stimula gustul 
pentru alergare, colectivul 
profesorilor și antrenorilor de

aici a lansat o întrecere de cros la 
care a invitat școlile sportive din 
Ploiești și Constanța. Ulterior și-au ma
nifestat dorința de a fi prezente la 
startul unei astfel de întreceri și re
prezentanții cluburilor sportive Petrolul 
Ploiești și Farul Constanța, iar mai re
cent, elevii Școlii sportive din Galați. 

Protocolul prevedea inițial trei con
cursuri, în trei etape, programate în 
localități , diferite. Dar, 
prezențe,' inițiatorii au 
etapelor la patru.

Așadar, o competiție 
timp să fi trecut de la 
de proporții în această

fată de noile 
mărit numărul
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înțelegere, sinceritate și respect 
reciproc în care se dezvoltă co
operarea româno-franceză au 
fost reliefate și în alocuțiunile 
președintelui C.N.E.F.S., tovară
șul Anghel Alexe, și ambasado
rului Franței la București, dl. 
Pierre Pelen, rostite cu ocazia 
întîlnirii protocolare la care I au 
fost invitate cele două delegații.

Este de remarcat, de aseme
nea. că spiritul de înțelegere și 
prietenie în care se dezvoltă co
operarea româno-franceză pe 
plan sportiv reprezintă o con
tribuție importantă la întărirea 
prieteniei și colaborării dintre 
popoarele noastre, la cauza pă
cii pe continentul nostru și în 
lume.. Tar protocolul de schim
buri de delegații sportive la care 
ne referim constituie aplicarea 
în domeniul sportului a progra
mului de schimburi culturale, 
științifice și tehnice dintre Ro
mânia și Franța pe anul în curs.

•— Dacă ne amintim bine, dv. 
ați semnat și protocolul unor 
schimburi de delegații sportive 
bilaterale anterioare între Ro
mânia și Franța, In 1969. în a- 
cest sens, cum apreciați rezul
tatele înregistrate în anul care 
s-a încheiat ?

— De fapt, aranjamentele de 
cooperare în domeniul sportu-

Interviu realizat de
T. BRÂDETEANU

în pagina a 3-a:

THUS
OLON:
UN TRANSFER

DE ALTA 
DATĂ

EXCURSIE LA , 
DE BASCHET

Mîine este ultima zi 
de înscriere pentru ex
cursia organizată de 
F.R.B. și B.T.T. cu pri
lejul campionatului
mondial de baschet mas
culin (Ljubljana,

Țintași români
I
I

concurează la „Criteriul |

european de arme

cu aer comprimat"
I 
I

„MONDIALELE" 
MASCULIN

26 mai 1970). Antrenorii, 
arbitrii, jucătorii și ac
tiviștii In 
cestui joc 
miciliați în 
pot adresa 
deratiei de

domeniul a- 
sportiv, do- 
Capitală, se 

telefonic fe- 
specialitate.

Astă seară, urmează să pă
răsească Capitala plecînd la 
Przemysl (Polonia), reprezen
tativa României care va par
ticipa la prima ediție a „Cri
teriului european de tir cu 
arme cu aer comprimat". Vor 
face deplasarea Petre Șandor, 
Marin Ferecă tu, Uie Codrea- 
nu, Veronica Stroe, Marina Va- 
siliu (probele de pușcă seni
ori, senioare și juniori), Ani- 
șoara Matei și Neagu Bratu 
(probele de pistoale seniori și 
juniori), Însoțiți de antrenorii 
Mihai Toader și Tadeus Je- 
glinschi. întrecerile sînt pro
gramate timp de trei zile : 
21—23 februarie.

I
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de cros. Cit 
ultima acțiune 

, , , probă atletică,
cea mai accesibilă pentru activitatea 
de masă sau de performanță și, parcă 
tocmai de aceea, cea mai neglijată ? 
Zece ani, dacă nu mai mult ! Și iată 
acum perspectiva repunerii în drepturi 
a acestui aliat uitat pare să fie foarte 
aproape. Fiindcă inițiativa Școlii Spor
tive a® atletism din București promite 
să nu rămînâ izolată.

Pînă, atunci, citeva rînduri despre 
această primă acțiune de revitaiizare o 
crosului. Tn cele două etape progra
mate la Constanța și Sinaia au răs
puns prezent mai bine de 150 de con- 
curenți (80 fete). Sînt mulți ? Sînt pu
țini ? Pentru început cifra, chiar dacă 
nu are dimensiuni spectaculoase, este
— totuși — remarcabilă, mai ales că 
este vorba de participanți care au de
pășit faza de masă, vizînd — în timp
— performanțe înalte. Faptul că, în 
toate cazurile, concurenții au fost elevi, 
juniori, recomandă optimism, nădejdi, 
generează un sentiment de încredere.

Competiția a ajuns, deci, la jumă- | 
tate, etapele următoare fiind progra- | 
mate la Ploiești (29 martie) și Galați 
(11 aprilie). Dar, aprecierile asupra 
reușitei acestei inițiative sînt de pe 
acum pozitive. Antrenori și profesori 
dintre cei mai apreciați, cu o înde
lungată și recunoscută experiență, ou 
ținut să sublinieze că actuala compe
tiție de cros a reușit să stimuleze par
ticiparea la antrenamente, obținîndu-se, 
fată de 
1969, o 
tică, mai 
punctată 
răspuns atîtea școli și cluburi, intere
sate desigur, în aceeași măsură, 6ă 
obțină o înviorare a activității in pro- 

pe distanțe medii și 
mult, cîștigă credit

etapa corespunzătoare anului 
pregătire mult mai sislema- 
eficientă. în unanimitate este 
valoarea inițiativei căreia i-au

bele de alergări 
lungi. Ceva mai
ideea că actuala competiție ar putea 
să prefigureze o DIVIZIE ȘCOLARĂ SI 
DE JUNIORI LA (------- . . ’ ’
pare și mai largă, pe zone geogre."—, 
cuprinzînd mai multe județe. Ră.

CROS, cu o partici- 
rafice, 

,__ lămîns
de studiat. In orice caz, atletismul ar 
avea mult de cîștigat.

lată de ce împărtășim fără rezerve 
un asemenea punct de vedere și su
punem federației de resort, Ministeru
lui Tnvărâmîntului și secției sport o 
C.C. al U.T.C. o astfel de sugestie pe 
care o găsim deosebit de interesantă.

Tiberiu STAMA
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(Continuare în pag. a 2-a)

Boxerii șapteamericani 
Și

recunoscut 
americane, 

organizației 
la Madison 
New York

clnd gongul l-a slavat 
dar acesta groggy, nu 
lupta, Victoria fiind 

prin k.o. tehnic lui Jse 
care devine campion

la
Pe EUls, 
mal reia 
atribuită
Frazier, __ _ ___
mondial absolut la categoria g'rea. 

fn cadrul aceleiași gale, tot la 
categoria grea, George Foreman, 
un posibil adversar al lui Fra
zier, l-a Învins la puncte în 1B 
reprize pe argentinianul Grego- 
rie Peralta.

h lume
FRAZIER A AVUT DREPTATE!...

Petrescu (R), Șt 
Pometcu (R). 
— I. Mageri 
T- Gh. Bădoi 

— A. Bădică

G.
(D)

(D)—V. Tecu- 
Constantlneseu 

P. Cojocaru (R).

SCHIORUL AUSTRIAC KURT RECHER 
DIN NOU LA POIANA BRAȘOV

Primii care șl-au anunțat sosirea la concursul Internațional 
de schi alpin „Cupa Poiana" slnt sportivii austrieci șt cehoslo
vaci Din Austria vor sosi Kurt «echer șl Ludwig «Uni. Pri
mul’ este cunoscut amatorilor de schi din țara noastră, deoarece 
a cîștigat edițiile 1968 și 1969 ale tradiționalei competiții. Din 
Cehoslovacia și-au anunțat participarea Jaroslav Basta șl Gre- 
gor Sinay.

Ellis făcut k.o. după 4 reprize 
la Madison

r
Square Garden

Cil citeva clipe înaintea deznodămîntului final... Jimmy Ellis este întins la podea, iar arbitrul Tony 
Perez II trimite pe Joe Frazier în colț. Gongul il va salva pe Ellis, dar lupta nu poate să mai fie re 
luat4 iu repriza a 5-a. K. O. tehnic h TeIeioto . p_ AG£RpRES

de culoare 
Frazitr și Jimmy Ellis, 

flecare campion mondial la ca
tegoria grea, primul 
doar în șapte state 
al doilea campion al 
W.B.A., s-au întîlnit 
Square Garden din 
pentru a tranșa definitiv problema 
acestei supremații în l?oxul pro
fesionist. Aproape 18 000 de spec
tatori au asistat la un meci de 
numai patru reprize fără stră
lucire. în care fostul campion 
olimpic Joe Frazier și-a pus în 
valoare rezistența și forța puțin 
comună a loviturilor sale.

încă din repriza a treia, Ellis 
a început să se clatine, acuzînd 
vizibil croșeurile șl swingurile 
expediate cu viteză de Frazier. 
Spre sfîrșltul reprizei, Ellis își 
revine, plasează citeva stingi la 
corp, dînd iluzii suporterilor săi. 
Dar, în repriza a patra. Frazier 
lovește din toate pozițiile Ellis, 
se refugiază în corzi, apoi cade 
la podea, se ridică, insă Frazier, 
cu o stingă la bărbie, îl doboară 
din nou. Arbitrul numărase pînă

.• Relatările Trimișilor 
noștri speciali la mondia
lele de biatlon și de schi 
fond • Ancheta interna* 
țională a ziarului Sportul: 
Preludiu 
70" • 
mentorii 
national

la „El mundial 
Alte știri ți co
diri sportul inter-
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CÂLCAȚI PE IARBA!
V, dragi cititori, nu este nici 
o greșeală I N-am rătăcit 
vreun material de astă vară, 
prin sertare sau tipografie, și 
nici nu sînt victima capri
ciilor vremii care — acum

48 de ore — ne îmbia să admirăm 
mugurii plini de sevă pentru ca, apoi, 
să albească întregul decor cu zăpada 
abia uitatelor zile de iarnă. Este vorba 
despre un articol la zi, actual și — 
nu numai atît — dar cu pretenții de a 
ținti și spre viitor. Nu spre unul foarte 
îndepărtat, pe care prea puțini dintre 
cei de vîrsta mea, vor avea șansa 
să-l vadă devenind prezent, ci unul 
atît de apropiat și de irevocabil îneît 
îl simt cum bate la prima ușă a tim
pului. Acest viitor se cheamă primă
vara și vara următoare. Deci, vă invit 
de aci, în numele meu, deocamdată, 
să întreprindeți un act care vă va 
face, fără îndoială, plăcere: căleați 
pe iarbă, tovarăși I Nu neapărat pe 
cea a stadioanelor rezervată (așa cum 
cred unii că este firesc) sportivilor 
calificați — deși nici asta n-ar fi prea 
rău — ci pe iarba parcurilor și pelu
zelor existente pretutindeni în orașele 
noastre. Nu îndrăzniți ? Vă cred, pen
tru că de mulfi ani de zile sînteți 
invitați ia inacțiune, de severitatea 
— sprijinită administrativ cu amenzi 
amenințătoare — plăcuțelor plantate, 
uneori cu mai multă sîrguință decît 
florile : „Nu căleați pe iarbă I*

Ce ne facem ? Pe cine ascultați ? 
Pe cei investiți cu putere de admones
tare sau pe mine, cel lipsit de ar
gumente... pecuniare ? Pentru moment, 
vă recomand neutralitatea, dar vă invit 
să ascultați ceea ce propun edililor 
noștri. Hotărîrea o veți lua, după aceea, 
dv. înșivă.

Dragi gospodari de așezări ome
nești, iarba face parte din uriașul 
element al naturii cu care ea ne-a 
înfrumusețat viața de fiecare zi, spre 
bucuria ochilor noștri, a respirației 

^tuturor celor de-o asemănare cu noi.

S-o respectăm deci și șă-i mulfumim, 
sincer, naturii pentru bucuria proaspătă 
a oricărui petec de verdeață întîlnit 
în cale, a întinderilor firești, ca și a 
celor pe care am învățat să le culti
văm, să le Înmulțim și sâ le fortificăm. 
Dar de ce sâ păstrăm acea teamă 
religioasă, obscură, nemotivată în fond, 
pe care o datorăm lucrurilor neînțe
lese, cînd — cel puțin în privința ierbii 
— fiecare dintre noi are o imagine 
reală a ceea ce ele reprezintă ? De 
ce oare, în zilele de repaos, sau în 
clipele libere ale fiecărei zile, să ne 
mărginim a privi, doar de la distanță, 
covoarele de iarbă ale așezărilor noas
tre ? De unde acest „respect* sobru, 
fals și inutil — pînă în cele din urmă ? 
Oare iarba parcurilor este menită să 
rămînă sacră pentru oameni, în vreme 
ce alte viețuitoare ale Domnului o in
vadează, rără rezerve sau, pur și 
simplu, o pasc cu poftă ? (Se pare 

„j mai bună mașină de 
pentru iarbă este gura lacomă a 
lor, care o regenerează, mai dihai

chiar că cea 

ovinelor, care o regenerează, mai dihai 
ca orice suport chimic produs în com
plicate combinate moderne).

Și-atunci ?
Vă mărturisesc sincera mea întris

tare ori de cîte ori văd tăblițele ame
nințătoare, avertizînd, cu ajutorul unei 
grafici opulente și al unor severe 
semne de exclamație, asupra interJic- 
ției de a fi călcată iarba, sau împrej
muirile dușmănoase ale sîrmei ghim
pate, străjuind, ca pe ostatecî, supra
fețele clorofilate ale gazonului. Nu cred 
să fiu singurul suferind în fața acestui 
spectacol. îmi amintesc, de fiecare 
dată, de obiceiul repudiat aslăzi, al 
slugilor bine plătite de țari, care — 
pentru a bucura privirea trecătoare a 
stăpînilor lor, împietriți acum în istorie 
ca niște blesteme — plantau, pentru o 
zi sau o clipă doar, lungi kilometri 
de șosea cu pomi singuratici meniți să 
ascundă alte goliciuni ale peisajului 
rus, al unor timpuri apuse.

De ce fac astfel de asocieri, cînd

este clar că iarba noastră e liberă la. 
privirea oricui ? Pentru că ipostaza 
aceasta, străjuită de interziceri sau de 
grilaje ghimpate, nu-mi sună prea bine... 
Știu că verdeața este fragilă, știu că 
ea se întreține cu cheltuieli și precau- 
fiuni amintind de conservarea frumu
seții feminine, dar mai știu că rostul 
ei, primordial, este acela de a gîdila 
tălpile copiilor și pe ale adolescenților, 
de a invita la joc și sbenguială, la 
mișcare și sport. Ne plîngem perpetuu 
de lipsa bazelor sportive și așteptăm 
noi și mari stadioane în București și 
în alte orașe, cu toate că, nu o dată, 
s-a spus și demonstrat, că atît Capi
tala, cît și alte localități din țară sînt, 
din acest punct de vedere, bine cotate 
la respectiva bursă europeană. Dar 
carența cea mare, cea dureroasă și 
reală este a locurilor mici și cît mai 
răspîndite, pe care să se poată arunca 
și prinde o minge. De curînd „Sportul" 
a publicat o fotografie, adusă din 
Australia, în care, pe o suprafață de 
iarbă (putea fi chiar într-un parc) 
cîțiva vîrstnici practicau un sport local, 
în Franța, tot pe peluze de iarbă, se 
ioacă „la boulle", sau „petanque", la 
New York și Paris, pe malul lacurilor 
din Hamburg și Zurich copii și tineri 
se agită în jurul sferelor de piele, iar 
vîrstnicii se odihnesc, pur și simplu, 
sustrăgîndu-se durității neprietenoase a 
asfaltului străzilor. Mai ușor este să 
interzicem decît să educăm, sînt ' 
acord, dar asta nu înseamnă să 
încercăm măcar. Să ne străduim _ . 
face pe oameni să nu distrugă, să nu 
infesteze suprafețele verzi ale parcu-

de 
nu 
O-i

rilor, dar să nu-i lipsim de bucuria 
deplină a acestei întîlniri, de imensa 
plăcere a destinderii, pe oricare petec 
de natură reprezentat de verdele 
proaspăt al ierbii.

Dragi edili ai scumpelor noastre 
cetăți moderne, înlocuiți interzicerea cu .. j . -. . pre_

care 
poa- 
din

invitația. Aștept să văd apărînd, 
tutindeni, plăcuțe îmbietoare pe 
să citesc : „Căleați pe iarbă I" Se 
te ? Ne puteți convinge chiar 
primăvara ce se apropie.

Emanuel VALERIU

IJ IJ

PARALE LISM
săptămîni rubrica

Campionatul mondial de hochei

INTERMEZZO
telex, de 
— După

GALAȚI, 17 (prin 
Ia trimisul nostru), 
nouă partide disputate, cele 
mai multe cu o deosebită ar
doare, pe programul întreceri
lor din grupa C a campiona
tului mondial de hochei pe 
gheață figura pentru marți — 
pauză. O pauză mai mult de
cât binevenită pentru reface
rea forțelor competitorilor, 
pentru stabilirea unor noi tac
tici în vederea abordării restu
lui de partide ; o pauză Ia fel 
de binevenită și pentru spec
tatorii gălățeni, deveniți, „pes
te noapte”, pasionați — în a- 
devăratul sens al cuvintului — 
ai acestui sport cu crosa și 
pucul ; in fine, o zi binevenită, 
dacă ne permiteți, și pentru 
noi, mînuitorii condeiului. To
tuși, trebuie s-o spunem, pen
tru ziariști această zi de marți 
n-a adus odihna deplină cl a 
oferit doar eîteva ceasuri de 
liniște și răgazul 
tea fi fruhzărite 
semnări, pentru 
alte... însemnări.

CINE VA CIȘTIGA CUPA 
EFICACITĂȚII 7

grupa C

STATISTIC

pentru a 
foile cu 

a putea
Firește,

De eîteva 
de atletism este monopolizată, 
în mod firesc, de concursurile 
pe teren acoperit. La ora 
aceasta, săriturile, sprintul 
și alergările peste garduri pe 
mini-distanțe, ca și aruncarea 
greutății sînt „en vogue". Se 
întrevede clar saltul calitativ 
din vară la unele probe cum 
sînt alergările peste garduri, 
săritura în înălțime femei, ș.a. 
Se folosesc concursurile „in
door" ca o trambulină extrem 
de eficace. Oamenii atletis
mului știu bine acum că cei 
care strălucesc în concursuri
le de sală vor avea și un pu
ternic sezon în aer liber. Prin-

cipiul metodic al atacării si
multane a tuturor factorilor 
antrenamentului, elaborat în 
mai 1966, și-a demonstrat 
justețea și eficacitatea încă 
din anul olimpic mexican.

Să ne întoarcem la atle
tism. Vorbeam despre saltul pe 
plan intern și internațional al 
probelor care, prin modul lor 
de desfășurare, „încap" într-o 
sală, oricît de modestă ar fi 
ea. Nu trebuie considerată o 
simplă întîmplare câ » pro
be cum sînt săriturile ținălțl- 
me și lungime, femei și băr
bați), alergările peste garduri 
(bărbați și femei), și chiar 
aruncarea greutății femei (prin

rasa*■ K iff**" £ '

■

• ••

pu- 
în-> 

face 
din 

cauza orelor tîrzii din noapte 
la care s-au încheiat progra
mele zilnice n-am avut încă 
posibilitatea de a prezenta ci
titorilor noștri o serie de sta
tistici semnificative, unele a- 
mănunte legate de diferitele 
clasamente care se întocmesc 
în mod obișnuit la o asemenea 
competiție hocheistică. De a- 
ceea, vă vom face cunoscut 
acum, în primul rînd, clasa
mentul întrecerilor, la mijloc 
de
a
1. 
2.
3.
4.

O luptă și mai strînsă de
cît în clasamentul pe națiuni 
se dă pentru obținerea cupei 
care-1 va cinsti pe cel mai 
eficace jucător al grupei. Pînă 
la această oră, pe primul loc 
se găsesc nu mai puțin de 5 
ho<a»r:<ti, toți cu cite 3 goluri 
înscris*. Este vorba de Simons 
(Olanda), Gallo (Italia), Pus- 
chnig (Austria), Benvenuti (I- 
talia) și Morii (Austria). Alți 
10 jucători figurează cu cite 
2 goluri marcate. De aseme
nea, ni se pare interesant de 
arătat că cele 67 de puncte în
scrise în nouă partide au fost 
realizate de 44 de jucători, alți 
15 contribuind prin pasele lor 
la marcarea unora dintre ele. 
Dintre aceștia din urmă, șefia 
o deține francezul Wassieux, 
care deși n-a înscris nimic, a 
contribuit din plin lâ marca
rea a trei goluri, tn clasa
mentul realizatorilor, întocmit 
oficial de către centrul de cal
cul al comisiei de organizare, 
Îirimul loc este deținut de o- 
andezul Simons, cu 5 ’.puncte 

(3 goluri marcate + 2 pase de 
gol).

BELGIA... PE PRIMUL LOC

consumarea

PROGRAMUL DE ASTĂZI
Ora 10 s

Austria—Belgia
Ora 17 i

Olanda—Danemarca
Ora 20 t

Italia—Ungaria i J

E încă iarnă și s-ar pă
rea că în sportul nostru nu 
sînt prea multe de făcut. 

, Eoate că simpla prezentă la 
_tiul din antrenamentele lo
tului ar risipi —■ ea singură
— o asemenea impresie. Dar, 
nu despre OBIȘNUITA mun
că, grea, asiduă, din timpul 
lunilor de iarnă, este vorba. 
Niciodată ca pînă acum fe
derația de specialitate (in 
fapt toți cei care ACTIVEA
ZĂ în sportul caiacului și 
canoei), n-a avut atîtea griji, 
atîtea probleme NOI de re
zolvat. Pentru că, după cum 
cititorii rubricii au aflat la 
timp, se 
iarnă, cu 
registre tf 
tui sport 
jorate, un 
punîndu-se pe sporirea nu
mărului de centre nautice 

și pe continua îmbunătățire 
a calității muncii desfășura
te — mai ales în rîndul ju
niorilor si tineretului.

Este, cred, inutil să mai 
subliniez că ÎNDEPLINIREA 
INTEGRALĂ a obiectivelor 
propuse reclamă eforturi 
sporite din partea noastră a 
tuturora — activiști, antre
nori. arbitri, medici de spe
cialitate s.a. Avem, oare, 
forțele necesare pentru a 
realiza tot ce dorim cu atî- 
ta ardoare, spre înflorirea 
si temeinicul progres al a- 
cestui sport ? Iată un prilej
— poate întîrziat — de a 
aminti de numeroșii specia
liști. dar și de „anonimi", 
cărora caiacul și canoea le 
datorează multe, chiar și 
faptul că ocupă de atîtia ani 
un loc de frunte în ierarhia 
mondială. Lăudabile, desigur, 
consecventa si grija cu care 
federația de specialitate a 
știut să-și apropie un mare 
număr de cadre — salariate 
sau voluntare — cu expe
riență. competentă și, întot
deauna, cu statornică pasiu
ne pentru această 
sporturilor nautice.

Dar, pentru ceea 
propus nu este 
doar o
MOMENT, ci este necesară 
atragerea TUTUROR celor 
care pot sprijini — si ce di
versitate de mijloace există !
— rezolvarea importantelor 
obiective ale apropiatului 
sezon competițional.

Am în fată lista maeștri
lor emeriți și a maeștrilor 
sportului. Este, într-un fel, 
o invitație la interpre
tarea cîtorva cifre si — de 
aici — la adoptarea unor 
măsuri corespunzătoare. Iată, 
din 27 de maestri emeriți, 15 
sînt în activitatea competi- 
tională, 3 au devenit antre
nori iar 9 (o treime!) au... 
dispărut. Din vina lor 
a altora.
important 
„despicăm 
lă aflăm

încearcă în această 
eficientă rapid în- 

dezvoltarea aces- 
pe coordonate ma- 

accent principal

ramură a

ce ne-am 
suficientă 

.ACOPERIRE" DE

sau
Acum mi se pare 

altceva decît să 
firul în patru", 

cine a greșit, de

ce... Esențial este ca cel 9 
maestri emeriti al sportului 
să revină, cu toată experien
ța și priceperea lor. în fa
milia caiacului și canoei, să 
nu mai rămină simpli spec
tatori. Mai ales că printre 
ei se numără dublul campi
on olimpic LEON ROTMAN. 
campioni și medaliat! la 
campionatele mondiale, cum 
sînt : D. ALEXE. AL. IA- 
COVICI. A. SIDOROV. M. 
ANASTASESCU, A. IVĂ- 
NESCU, A. CALENIC ș.a. 
Si, mai departe. Din 59 de 
maeștri ai sportului, 26 nu 
mai fac. de multă vreme, 
nimic pentru sportul care 
le-a adus atîtea satisfacții. 
Acestora li se adaugă o serie 
de sportivi fruntași, din 
București si din provincie, 
care, deși n-au obținut cla* 
sificări superioare, au. ne
îndoielnic. mari posibilități 
de a sprijini acțiunea de 
lărgire a bazei de masă, de 
impulsionare a secțiilor si 
centrelor nautice etc-

Iată UNDE trebuie să pri
vim la această oră a grele
lor starturi. La rîndul lor, 
foștii sportivi ar trebui să 
asculte o asemenea chemare 
si să-i răspundă, trecînd — 
dacă este cazul — peste fal
sele bariere ale unor ambiții 
mai vechi sau mai noi, pes
te prăpastia creată o dată, 
de o vorbă aruncată de ci
neva...

îi așteptăm, deci, cu căl
dură pe cei care, cîndva, 
ne-au fost colegi de între
cere sau elevi pe tot drumul 
parcurs spre cele mai mari 
performante. PROBA PASI
UNII începe — să hotărîm 
împreună— chiar de astăzi...

Radu HUȚAN

Arta Sălăgean), adică tocmai 
acele probe care își găsesc la 
noi un acoperiș (s& nu spun 
umbrelă) pe timpul iernii, 
avînd asigurată continuitate 
in pregătirea tehnică ți com- 
petițională, ne afirmăm me
reu pe plan european și chiar 
mondial. Fără să fie forțată 
o concluzie, există aici un ade
văr.

Urmărind întrecerile de 
sală din alte țări, cu atletism 
dezvoltat, remarcăm faptul 
că sînt programate probe de 
alergări pe distanțe ce ni 
se par nostime. Peste Ocean, 
distanțele cele mai frecvente 
sînt cele de 600, 880 sau 1 000 
gărzi, o milă și două mile, 
sau oricare altă distanță la 
care se pretează inelul de 
lemn al sălii respective. In 
1965 am întreprins un turneu 
în Statele Unite pe timpul 
iernii. Acolo i-arn revăzut, în 
afară de Brumei, Boston, Ter- 
Ovanesian, Pennell, pe Ron 
Clarke, Jim Ryun, Peter Snell, 
Schull , Odlozil, adică elita 
mondială a demifondului și 
fondului. Am rămas uimită 
de cursele electrizante furni
zate de acești ași. Firește, re
zultatele au fost oarecum de
formate de condițiile neobiș
nuite (turnante „ac", pistă de 
alergare îngustă), dar conclu-

zia era aceea că toți concu- 
rențiî sînt bine pregătiți. In 
ultima vreme citim în ziar 
despre aceleași concursuri în
verșunate, în care se joacă a- 
ceeași piesă cu alți actori: 
campionii olimpici Doubbell, 
Keino, campionii europeni 
Wheton sau Board.

Revin pe meleagurile noas
tre și pun întrebarea : ce fac 
la ora aceasta campionii noș
tri Damaschin, Scheible, Lu
pan, Ileana Silai sau Rafira 
Fița ? Auzim de sutele de ki
lometri parcurși săptămînal, 
care au rostul lor suprem, că 
aleargă pe Hoia, pe coclaurile 
din împrejurimile Capitalei, 
printre nămeții dealurilor sub
carpatice. Ei sînt însă departe 
de „esența problemei", de e- 
sența probei care le-a adus 
consacrarea. Și îmi mai aduc 
aminte de dificultățile mari pe 
care le au majoritatea demi- 
fondiștilor noștri în așa-zisele 
etape precompetiționale. Din 
experiența anilor trecuți știm 
că de multe ori această „pre- 
competițională" S-a prelungit 
peste tot sezonul în aer liber. 
Lor le lipsește, deocamdată, 
trambulina concursurilor de 
sală, acea legătură dintre două 
sezoane de vară.

In momentul de față nimeni 
nu poate fi acuzat pentru situ
ația existentă. Știm că pînă la 
sfîrșitul anului 1970 sala din 
Parcul „23 August" va deveni 
un stadion acoperit, cu pistă 
circulară pentru alergări. To
tul este ca o dată posedind a- 
ceastă pistă, ea să fie folosită 
la maximum pentru cursele 
de demifond.

lolanda BALAȘ-SOTER

turneu, după
9 partide :
Italia 
Austria 
Ungaria 
Franța

5. Olanda
6. Danemarca
7. Belgia

După cum
Austriei nu i-a fost suficientă 
victoria asupra Ungariei pen
tru a trece pe primul loc al 
clasamentului, din cauza gol
averajului inferior față de cel 
al reprezentativei Italiei. Pri
mul loc urmează să fie decis 
de meciurile 
(miercuri) și 
(duminică, la 
petiției), dacă 
echipe nu vor încurca soco
telile. în ceea ce privește ul
timul Ioc, după toate proba
bilitățile se pare că el va re
veni naționalei belgiene care, 
în mod normal, nu poate 
mite pretenții la o victorie în 
nici una din partidele ce le 
mai are de susținut.

3
3
2
3
3
2
2

se

3
3
1
1
1
0
0
poate vedea,

0 o o o o o 
o

0 
0
1
2
2
2
2

15— 4
14— 7

9— 4 
12—13
10— 17
4— 7
3—15

6
6
2
2
2
0
0

Ungaria—Italia 
Mistria—Italia 

încheierea com- 
nu cumva alte

e-

Ultima din clasamentul pe 
națiuni, Belgia conduce. în 
schimb, în cel al fair play-u- 
lul, și incă într-un mod deta
șat : 1. Belgia 8 minute de 
penalizare, 2. Italia 21 min. 
(intre care o penalitate de 5 
min.), 3. Franța 22 min., 4. 
Ungaria 27 min. (una de 5 
min), 5—6 Olanda și Danemar
ca — cite 28 min., 7. Austria 
41 min. (una de 5 min. și alta 
de 10 min.).

Pînă la meciul derby cu 
Austria, Ungaria se afla pe 
primul loc al clasamentului, cu 
6 min., emițînd serioase pre
tenții la cupa pentru sportivi
tate, oferită de Administrația 
de Stat Loto—Pronosport. De 
luni seara

în ceea 
jucătorilor 
mai multe 
legere, pe 
ea se prezintă astfel : 
chnig (Austria) 15 min., Vuilly 
(Franța) 8 min., Moroder (I- 
talia) și Bankuti (Ungaria) 
cîte 7 min., Kikkenborg (Da
nemarca), Nielsen (Danemar
ca), Simons (Olanda), Gentis 
(Olanda), Schager (Austria), 
Eymano (Franța) și Kalt (Aus
tria) cîte 6 min. Pînă acum au

însă...
Ce privește situația 
care au stat cele 
minute în... recu- 
banca do pedepse, 

Pus-

fost penalizați un număr da 
51 de hocheiști, adică cu 7 mai 
mult decît cel care au marcat 
goluri. Din totalul de 540 de 
minute de joc, echipele au e- 
voluat fără efective complete 
nu mai puțin de 167 de minu» 
te (penalizarea de 10 min a 
Iul Puschnig, din meciul cu 
Danemarca, a fost o pedeapsă 
personală, de rea conduită, el 
fiind înlocuit tn joc).

O altă statistică Interesantă 
este aceea care se referă la 
penalizări acordate pentru fie
care meri și Ia golurile Înscri
se în perioadele Sn care echi
pele s-au aflat pe gheață în 
inferioritate numerică. Iată 
cum arată și acest tablou: 
Austria—Franța 6 min. (0), O- 
landa—Belgia 6 mln. (1), Italia- 
Franța 11 min. (2, dintre care 
unul Înscris de echipa pedep
sită), Italia—Belgia 12 min 
(3—2, ambele ale belgienilor, 
marcate cînd se aflau în 4 
jucători), Italia—Danemarca 14 
min (0), Ungaria—Olanda 18 
min. (“,. “ **“
min. (5—3),
37 min. (1), 
marca 41 min.
167 de minute 
au fost înscrise 
luri, ceea ce ni 
puțin. „Recordul1 
citate 11 deține formația Un
gariei căreia echipa Austriei 
i-a dat replica în 3 rlnduri cu 
cîte 2 oameni 
gheață și totuși 
un gol (!).

în concluzie, 
și numărul jucătorilor penali- . 
zați ni se pare foarte mare, a- 
proape nefiresc de mare. Să fi 
uitat oare jucătorii ce este 
aceea sportivitate ? Ne-ar pla
ce să credem că nu : că suita 
aceasta 
depsiți 
pasager 
a C.M.
următoare o vor dovedi-o...

(0), Franța—Olanda 30 
Austria—Ungaria 

Austria—Dane- 
(3). Deci, în 
de penalizare 
numai 16 gO- 
se pare foarte 

de inefica-

mai puțin pe 
n-a primit nici

acest total, ca

de pedepse și de pe- 
n-a fost decît ceva 
pentru actuala ediție 

— grupa C. Partidele

Romeo VILARA

A.

DUPĂ PRIMUL DERBY
La eîteva ore după 

desfășurarea meciului 
dintre Austria șl Un
garia, primul dintre 
derby-urile actualei edi
ții a C.M. de hochei — 
grupa C, aici la Galați 
ecourile sale s-au făcut 
simțite din plin. Am 
cerut, desigur, și pă
rerea a doi dintre prin
cipalii angajați, condu
cătorii loturilor respec
tive, Hans Kulbelbeck, 
secretarul federației de 
hochei din Austria, șl 
Gyorgy Pasztor, fostul 
internațional maghiar. 
Probabil satisfăcut de 
victoria echipei sale, 
specialistul austriac a 
fost extrem de concis: 
„Rezultatul de 3—2 în

favoarea noastră s-a 
datorat jocului bun 
prestat in fiecare re
priză și felului inteli
gent cu care băieții au 
știut să se apere tn 
următoarele 40 de mi
nute". Pe de altă parte 
Gyflrgy Pasztor, in ciu
da olului ee-1 avea pe 
inimă sau poate toc
mai de aceea, a fost 
mal volubil : „Indiscu
tabil, tn prima repriză 
Austria a fost 
oară, 
ghiară 
nervos 
foarte
seamă in apărare, unde 
a comis ctteva greșeli 
flagrante, hotărltoare

superi- 
Formațla ma- 
a jucat prea 

șl de aceea 
crispat, mal cu

pentru soarta meciu
lui. tn următoarele 
două reprize, reprezen
tanții noștri au avut 
superioritatea in joc, 
dar aceasta ca șl su
perioritatea numerică 
n-au putut ti fructi
ficate prin goluri. Ho- 
cheiștii maghiari au 
comis șl o mare gre
șeală tactică : aceea de 
a fi insistat 
exclusiv pe 
prin centru, 
se fi căutat 
tr-un joc pe
fie destrămată 
rea austriacă".

★
Cu » minute înaintea 

sfîrșitulul partidei, cel

aproape 
Intrările 

tn Ioc să 
ca prin- 
aripi să 

apăra-

mal bun jucător aus
triac, înaintașul Pus- 
chnig, a fost lovit vio
lent în mantinelă, su
ferind o luxație acro- 
mlo-clavlculară dreap
tă, care după opinia 
medicului Grigore Bir- 
san (arbitru 
țlonal 
trebui 
dată 
chnig
în eîteva oro, cu desti
nația Viena.

Un alt accidentat, 
italianul Mastel, a su
ferit o întindere a li
gamentelor clavlculare, 
dar există speranțe ca 
el să joace în zilele 
următoare.

interna- 
de fotbal) va 
operată de în- 
De altfel, Pus- 
va părăsi orașul

RELAȚIILE SPORTIVE ROMÂNO-FRANCEZE
7
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lui prin intermediul unor schim
buri de delegații au fost reali
zate inițial în 1968, în țara noas
tră. Anul trecut acest protocol 
a fost reînnoit șl semnat la Pa
ris. Acum se aflâ din nou în 
actualitate discutat și perfectat 
in capitala țării noastre.

Cît privește schimburile sta
bilite pentru anul care a tre
cut, trebuie să remarc, tn pri
mul rînd. amploarea și diver
sitatea întîlnirilor. reflectate prin 
nu mai puțin de 40 de concursuri 
și competiții bilaterale, care au 
angajat peste 450 de sportivi la 
discipline ca rugby, volei, ca
notaj, fotbal, ciclism, tenis de 
cîmp șl scrimă, froate acestea, 
în afara altor concursuri în
cheiate la nivelul federațiilor și 
al căror volum nu este nici el 
de neglijat. Prin intermediul u- 
nor astfel de schimburi, Româ
nia a fost vizitată de către lotul 
tinerilor voleibaliști francezi, 
care au făcut o pregătire comu
nă foarte utilă în compania lo
tului similar al țării noastre. 
La fel au fost oaspeții Româ
niei o serie de arbitri de rugby 
și lupte, a căror competență a 
lăsat o bună impresie tn cercu
rile de specialiști de la noi. La 
rîndul lor sportivii români au 
fost solicitați în Franța pentru 
realizarea unor schimburi de ex
periență. De pildă, jucătoarea 
de tenis de masă Carmen Crișan. 
tn Franța au mai făcut depla
sarea o serie de arbitri de fot
bal din România, care s-au bucu
rat de sincere aprecieri.

Schimburile pe anul 1969 au 
îmbrățișat însă un caracter mult 
mai larg, vizînd șl publicații de 
specialitate. Voi folosi un singur

exemplu, cel mai convingător : 
In prezent se află sub tipar, în 
traducere, lucrarea d-lul MAU
RICE HERZOG, strălucit alpinist, 
fostul secretar de stat pentru 
problemele tineretului, sportului 
și recreației, consacrată cuceririi 
unuia dintre cele mai semețe 
vîrfuri ale Himalayel, Anapurna 
(peste 8 000 m). Ca observație
de ordin general : ambele părți 
au constatat cu satisfacție roa
dele colaborării româno-franceze, 
care se consolidează continuu, 
capătă noi valențe.

— înțelegem de aici că, dat 
fiind succesul acestor schimburi, 
anul 1970 va aduce conținutului 
lor o diversificare sporită, evi
dent tn folosul ambelor părți...

— Ca șl tn anii precedent!, în- 
tr-adevăr, este de subliniat at
mosfera sinceră, de înțelegere și 
colaborare dintre delegațiile ță
rilor noastre ideea generoasă ca 
relațiile sportive româno-france- 
ze să îmbrace permanent un ca
racter constructiv și multilateral. 
Ca date calendaristice, schimbu
rile prevăzute în acest an co
respund integral cerințelor me
todice stabilite de federațiile și 
colegiile de antrenori de la noi, 
ele fiind acceptate fără rezerve 
de partea franceză. Ceea ce, 
evident, nu poate echivala decît 
cu un șucces.

Pentru anul în curs s-a fixat 
un număr apreciabil de schim
buri bilaterale la nivelul repre
zentativelor naționale și al clu
burilor la sporturi ca box, ci
clism, schi, rugby, scrimă etc. 
In același timp, vor mal avea loc 
schimburi în domeniul publicis
tic de specialitate, al filmelor 
cu conținut metodic. Aș vrea să 
menționez cu acest prilej, că dl. 
Crespin a fost oaspetele Expo-

zițiel cărții sportive românești, 
rămînînd Impresionat de varie
tatea tematicii, de Ideea orga
nizări! unei asemenea acțiuni.

O altă subliniere necesară : am
bele părți au căzut de acord ca 
protocolul stabilit să aibă doar 
un caracter minimal. Cu alte 
cuvinte, acest protocol poate să 
fie amplificat prin stabilirea unor 
contacte bilaterale între federa
țiile de specialitate.

Și, în fine, trebuie să semna
lez faptul că s-au luat în dis
cuție șl perspectivele colaborării 
pe anul 1971. în sensul împlinirii 
unor deziderate ’
de participarea 
mâni și francez! 
Ilară a J.O.

— Cu ocazia 
Marceau Crespin 
capitala " "

UN PRELUDIU NEDORIT
Gheorghe

O gravă abatere disciplinară 
a înnourat atmosfera senină șl 
optimistă care domnea în ca
drul lotului național de ho
chei. Autorul ei — tinărul 
GHEORGHE HUȚANU — 19 
ani — (membru al clubului Di
namo), unul dintre cei mai 
dotați jucători, element de ba
ză în liniile de 
prezentativei.

Iată ce 
plat:

Simbătă 
cerea din 
nu s-a hotărît să-și petreacă 
seara liberă la barul „Melody", 
deși promisese term, la des
părțire, antrenorului Novacek 
că va sta acasă, in mijlocul 
familiei.

La bar, el a găsit compania 
unui specimen cunoscut sub

fapte

atao

s-au

după

ale re-
întîm-

îr.toar-seara,
Cehoslovacia. Iluța-

Huțanu
la... barul „Melody“

denumirea plastică, deși eu
femistică, de „pasăre de noap
te”.

Din motive pe care nu le 
cunoaștem, „pasărea" a zbu
rat la o altă masă unde se 
aflau trei indivizi. Au urmat 
discuții și, pentru că părțile 
nu erau cu mintea limpede, 
cearta a degenerat in scandal 
și in bătaie. In încăierarea 
care a avut Ioc, Huțanu a o- 
chit bărbia unui adversar dar 
a nimerit cu pumnul într-o 
vitrină, provocindu-și o plagă 
tăiată, adincă, Ia mina dreaptă 
(suturată a doua zi). Afară in 
fața barului, bătaia a conti
nuat, a intervenit miliția, care 
I-a dus acasă pe hocheist.

Gravitatea faptelor elimină 
argumentele. Cu o zi înainte 
de a incepc ultimele pregătiri

erou al unui scandal

pentru participarea Ia o com
petiție de cea mai mare res
ponsabilitate, 
nu face ceea 
Și nu pentru

Socotim că, 
s-a pus singur in afara lotu
lui, prezenta lui în echipa caro 
va purta ecusonul tricolor fi
ind nedorită, oricite greutăți 
ar crea aceasta, mai ales că și 
participarea lui Biro este in
certă.

Biroul 
credem, 
pedepsi 
recalcitrant și a da astfel o 
probă de fermitate.

Așteptăm, de asemenea, și 
punctul de vedere al clubului 
Dinamo.

Gheorghe Huța- 
ce v-am relatat, 
prima oară !...
în acest fel, el

F.R.H. va acționa, 
principial, pentru a 

exemplar un element

Valeriu CHIOSE

legate implicit 
sportivilor ro
la ediția jubl-

prezenței d-lul 
tn România, în 

țării noastre, acesta a 
avut amabilitatea să facă și o 
expunere in fața unor specia
liști ai federațiilor și unor mi
nistere cu atribufii în domeniul 
sportului. Poate că ar fi util să 
ne sintetizați punctele de vedere 
exprimate cu acest prilej de 
oaspetele francez...

— Dl. Crespin a l'ăcut un ex
pozeu pluridimensional, inslstînd 
asupra realizărilor pe anul 1969. 
Domnia sa a reliefat principiile 
după care s-a condus acest orga
nism coordonator In promovarea 
educației fizice și sportului, pre
ocuparea majoră a oficialității 
franceze de a lansa o acțiune de 
construcții sportive. în special în 
mediul școlar, conform unul plan 
de perspectivă foarte larg. Ase
menea acțiuni sînt conjugate cu 
intensificarea pregătirii cadrelor 
de specialitate. In unele cazuri, 
s-n recurs chiar la specialiști din 
alte țări, inclusiv din România ; 
cazul antrenorului de volei Nl- 
colae Sotir. La fel, oaspetele ță
rii noastre a semnalat extinderea 
bazei științifice privind teoria Șl. 
mai ales, metodica sportivă, rea
lizată prin reuniuni științifice 
naționale șl internaționale. La 
unele dintre acestea au participat 
șl specialiști din țara noastră, 
lucru subliniat de dl. Crespin, 
care a avut cuvinte elogioase la 
adresa reprezentanților Româ
niei. Domnia sa a scos în relief 
contribuția valoroasă a acestora 
la elucidarea unor probleme de 
ordin științific, ceva mal mult 
dl. Crespin a emis și o invitație 
de principiu la un colocviu în 
probleme de antrenament spor
tiv șl de medicină sportivă. A- 
cest colocviu urmează să aibfi 
loc In 1971. la Vitei, principalul 
centru de pregătire a olimpicilor 
francezi pentru J.O.

In încheierea dialogului nos
tru, prof, universitar Leon 
Teodorescu a ținut să creio
neze personalitatea d-lul 

Marceau Crespin, fost sportiv — 
rugbyst, pilot, automobilist (este 
posesorul unui premiu pentru 
traversarea Africii de la nord la 
sud, in 1938), mai recent un vir

tuoz vinător. în această ultimă 
ipostază dl. Crespin șl-a manifes
tat dorința de a reveni în țara 
noastră pentru a cunoaște fru
musețile inedite ale Deltei, mun
ții României. într-un cuvint. pen
tru a-șl forma o imagine 
complexă asupra unei țări pito
rești și a unui popor pe care l-a 
caracterizat ca fiind extrem de 
sincer și de apropiat.

„NU SE POATE!".
Răspunsul neașteptat al conducerii Liceului 

industrial de petrol din Ploiești
Cum educația fizică ți 

sportul din țara noastră se a- 
dresează și școlarilor — dacă 
nu lor in primul rînd —' e 
normal ca unele hotărîri ce 
privesc sistemul de organizare 
a rețelei de invățămînt să 
aibă tangență și cu activita
tea sportivă, inclusiv orele de 
educație fizică. După apari
ția unei astfel de instrucțiun. 
pe toate treptele ierarhice, 
de la nivelul forurilor cen
trale — minister, departamen
te — și pînă la unitățile de 
bază — in cazul de față șco
lile generale și licee — cei 
răspunzători de transpunerea 
in viață a acestor indicații 
alcătuiesc colective din ca
drele cele mai competente și 
pornesc la lucru cu dorința 
de a obține rezultate cit mai 
bune.

In urma aplicării Hotărîrii 
Consiliului de Miniștri nr. 
1934 din 3 octombrie 1969, 
în structura inspectoratelor 
școlare au intervenit unele 
modificări. Pentru cei ce lu
crează în invățămînt lucru
rile sînt foarte clare. Se știe 
că atribuțiile inspectorilor cu 
educația fizică au fost pre
luate de către colective alcă
tuite de curînd in județe, 
care activează pe lingă in
spectoratele respective și sub 
îndrumarea organelor spor
tive — în speță C.J.E.F.S. A- 
ceste colective au misiunea 
(și li se dă acest drept prin 
H.C.M. și Instrucțiunile M.I.) 
de a controla și îndruma ac
tivitatea de educație fizică 
din școli.

La Ploiești, ca in toate ju
dețele țării, în acest colectiv 
au fost cooptați profesori de 
specialitate care să îndrume 
activitatea sportivă școlară pe 
raza orașului și județului, să 
ia parte activă la organiza
rea competițiilor sportive. „A- 
cestor cadre didactice —- se 
spune in H.C.M. amintită mai 
sus — li se vor asigura, prin 
orarul școlii la care lucrează, 
una-două zile pe săptămină 
pentru activitatea de îndru
mare".

Pe această bază legală, 
C.J.E.F.S. Prahova a solicitat 
conducerii Liceului industrial 
de petrol Ploiești să nu pla

nifice simbăta după-amiază 
orele de educație fizică ale 
profesorului Octavian Velicu, 
pentru a i se asigura timpul 
necesar de a participa la ac
tivitatea colectivului respec
tiv, îndeosebi de a lua parte 
7a competițiile sportive șco
lare care se desfășoară, in 
genere, simbăta după-amiază 
și duminica.' Nimic ilegal, nici 
un temei care să facă cererea 
nerealizabilă. Activiștii de la 
C.J.E.F.S. Prahova nici nu-și i 
puneau probleme in acest 
sens, mai ales că activitatea j 
sportivă a elevilor interesează, 
(sau ar trebui să intereseze) 
atit organele sportive cit j4 
conducerile școlilor și licee
lor.

Ce a răspuns conducerea li
ceului în cauză? Transcriem, 
cuvint cu cuvint, adresa nr. 
8 din 14 ianuarie 1970: „Ca 
răspuns la scrisoarea dv. nr. 
63 din 13 ianuarie 1970 (n.n. 
ați observat cit de operativ a 
venit răspunsul). VA FACEM 
CUNOSCUT (n.n. deși nu era 
necesar fiindcă cei din con
ducerea C.J.E.F.S. știau des
pre cine e vorba) CA TOV. 
VELICU OCTAVIAN ESTB 
PROFESOR CU FUNCȚIA 
DE BAZA LA LICEU ȘI TRE
BUIE SA-ȘI ÎNDEPLINEAS
CĂ ÎN PRIMUL RÎND SAR
CINILE CE-I REVIN CA 
PROFESOR AL LICEULUI 
(sublinierea noastră).

Programul orar nu se poa
te modifica în funcție de ce
lelalte activități (n.n. obștești, 
cerute de organele superioare, 
de H.C.M., și tot în folosul 
sportului) ale profesorului". 
Semnează : director, ing. DOI
NA CONSTANTIN; secretar- 
șef, STELA CEAUȘ (s.n.)

Deci, scurt pe doi.1 Nu se 
poate! Un răspuns mai ne
fericit nici că se putea.

In fața acestei încălcări 
flagrante a unor instrucțiuni 
oficiale, credem că forurile 
superioare, cu autoritatea pe 
care le-o reclamă însăși e- 
xistența, vor interveni ener
gic. Și nu numai in cazul de 
la Ploiești, ci peste tot unde, 
din păcate, s-ar putea să mai 
apară asemenea poziții ciu
date.

Constantin ALEXL



Nr. 818 (6252) sportul - Pad. b 3-a

MECIUL DINAMO BACĂU - ARSENAL LONDRA
VA Fl CONDUS

DE ARBITRI
La 11 martie, la Bacău, Di

namo va primi replica forma
ției Arsenal Londra în prima 
manșă a sferturilor de finală 
ale „Cupei europene a tîrgu- 
rilor". Federația română de

DE 0 BRIGADA
DIN UNGARIA

fotbal a fost înștiințată de că
tre U.E.F.A. că meciul va fi 
condus de o brigadă de arbi
tri din Ungaria. Partida vă în
cep* la ora 14,30.

POLONIA
în programul 

din acest an al 
selecționatei de 
tineret (23 de 
ani) a României

La 30 septembrie

— ROMANIA (tineret)
figura și o întîl- 
nire cu echipa 
similară a Polo
niei. Zilele tre

cute a fost defi
nitivată data a- 
cestei partide : 30 
septembrie.

POLITEHNICA IAȘI ÎNVINSA LA TIRANA

TIRANA, 17. Continuîndu-și turneul în Albania, echipa Poli
tehnica Iași a jucat Ia Tirana cu formația locală Partizan. Fot
baliștii albanezi au obținut victoria cu scorul de 4—2 (1—2).

TURNEUL ECHIPEI 
DINAMO BUCUREȘTI 
IN R.O. GERMANA

După cum un mal anunțat, 
echipa Dlnamo București a 
plecat în R. D. Germană, un
de va susține mal multe me
ciuri amicale. Dinamovlștll vor 
susține astăzi prima intilnire. 
In compania formației Union 
Berlin. In ziua de 21 februa
rie, bucureștenii vor juca eu 
Hansa Rostock. Ultimei* două 
partide vor avea loe In orga
nizarea clubului Dinamo Ber
lin, in zilele de 23 și 28 fe
bruarie.

Au făcut deplasarea, printre 
alții, Pircălab, Frățilă. Ștefan, 
Cernut, Haldu, Pirvu, precum 
și tinerii Caval (portar), De
bt ău, Dorn Popescu și Moldo
van.

Progresul București—Tractorul Brașov 2-3 (2-1)
O surprinzătoare, dar po

deplin meritată, victorie a 
jucătorilor de la Tractorul 
(divizia C) în fața liderului 
seriei I a diviziei B, Progre
sul. în amicalul disputat ieri 
după amiază, pe terenul de 
zgură din str. dr. StaicoviCî, 
brașovenii s-au acomodat mai 
bine cu condițiile de joc, do
vedind, în primul rînd, o 
pregătire fizică superioară 
partenerilor lor de întrecere. 
De-a lungul celor 90 de mi
nut» de joc, brașovenii au 
acționat lejer, iar cînd. desfă
șurarea fazelor a cerut-o, ei 
au imprimat un ritm alert, 
depășind astfel de multe ori 
apărarea adversă.

Elevii lui Victor Stănculescu 
au încercat să realizeze unele 
faze ofensive, dar majoritatea 
lor au fost lente și ușor des-

„CUPA fEROVIABULUI“
In organizarea asociației 

sportive C.F.R., duminică a 
avut loc la Roșiori un turneu 
de fotbal, dotat cu „Cupa fe
roviarului". Partidele s-au dis- 
pmat pe distanța a două re
prize de cîte 30 de minute.

în semifinale, Comerțul A- 
lexandrla a învins pe Chimia 
Tr. Măgurele, iar C.F.R. Roși
ori (din campionatul județului 
Teleorman) p# divizionara C 
Petrolul Videle. Cupa pusă 
în joc a revenit jucătorilor de 
la Comerțul, care au dispus 
în meciul final cu 1—0 (1—0) 
— a marcat Modunio, în min. 
18 — de C.F.R. Roșiori.

VIOREL NICOLESCU
elev la Liceul din Videle

trămate de fundașii brașo
veni. Punctul nevralgic al 
formației Progresul l-a con
stituit linia de apărare, care 
s-a repliat cu greutate și a 
făcut multe greșeli. Golurile 
au fost marcate de Năstase 
(min. 10 șl 21) pentru Progre
sul, Budai (min. 12, 65), Matei 
II (min. 58) pentru Tractorul. 
A arbitrat foarte bine 
M. Niță.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - 
A.S. ARMATA Tfi. MUREȘ 

1-1 (0-0)
BRAȘOV. Nici duminică 

Steagul roșu n-a avut șansa 
să joace pe un teren mai bun. 
Partida sa amicală cu A.S.A. 
Tg. Mureș s-a desfășurat pe 
stadionul Tineretului, pe ploa
ie și, deci, pe un teren foarte 
greu, care a solicitat jucăto
rilor eforturi sporite. Antre
norii celor două formații s-au 
declarat după joc mulțumiți, 
mai ale* în ce privește buna 
pregătire fizică a fotbaliștilor. 
Echipele — îndeosebi cea lo
cală — au construit o serie 
de acțiuni, unele chiar fru
moase, aplaudate de cei a- 
proape 2 000 de spectatori care 
au Înfruntat ploaia măruntă și 
deasă. După rezultatul final 
s-ar părea că jocul a fost e- 
chilibrat Realitatea este că 
gazdele , au dominat, au 
supus la grea încercare apă
rarea mureșenilor șl în special 
pe portarul Bai. Au marcat : 
Florescu (min. 67) pentru Stea
gul roșu și Caniaro (m!n. 85), 
pentru A. S. Armata. A ar
bitrat M. Roman (Brașov).
C. GRUIA-coresp. principal

F.C. ARGEȘ - PRIMA ECHIPĂ ROMÂNEASCĂ IN GHANA
UN TURNEU FRUCTUOS Șl UTIL

întreprins 
și 12 fe- 
în Africa, 
în Ghana 
Democra-

F. O. Argeș a 
între 20 ianuarie 
bruarie un turneu 
susținînd 5 jocuri 
și 3 în Republica 
tică Congo.

Prezența echipei noastre 
în Ghana, prima formație 
românească de fotbal care 
vizita această țară, a stîrnit 
un viu interes. Acest lucru 
a și determinat ambasada 
României la Accra să orga
nizeze o conferință de presă.

Programul jocurilor s-a

LOTO PRONOSPORT
La Î3 -februarie* no T-ntn-- La 22 februarie a.c. Loto- 

Pronosport organizează primul 
concurs excepțional al anului 
1970, concurs care se prezintă 
cu numeroase premii.

In primul rînd, se vor acorda, 
în număr NELIMITAT autotu
risme : DACIA 1300, DACIA 1100, 
MOSKVICI — - --------
1000

O atracție 
tuie cele 
Moscova și . ___ „___ ,____
zile). Excursiile vor fi atribuite 
prin tragere la sorți între vari
antele cîștigătoare la categoria 
a V-a.

Se mai acordă premii în nu
merar de valoare variabilă șl 
premii fixe în bani.

Se cîștlgă șl cu 3 numere din 
7 extrase.

Se efectuează 5 extrageri de 
cîte 7 numere din 45, în două 
faze. In total se extrag 35 de 
numere.

La acest concurs se participă 
pe bilete : seria N — 30 lei cu 
drept de participare la toate cele 
5 extrageri ; seria M = 18 Iei 
cu tdrept de participare numai 
la tele 3 extrageri de Ia faza 
I și seria P — 12 lei, cu drept 
de participare numai la cele 2 

Ia faza a Il-a. 
februarie a.c. este 
pentru procurarea

M. B.
408 Ji SKODA

deosebită o constl- 
100 de excursii la 
Leningrad (circa 5

extrageri de
Sîmbătă 21

ULTIMA ZI 
biletelor.
• Tragerea ________ _____

expres de astăzi va avea Ioc la 
București în sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nr. 2 
cu începere de Ia ora 19. Tra
gerea va fi radiodifuzată după 
care va urma un film artistic 
— Intrarea liberă.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR, 7 DIN 15 FEBR.

CATEGORIA i : (12 rezultate)
1.7 variante a 33.836 iei.

CATEGORIA a Il-a t (11 rezul
tate) 59,3 variante a 1.849 lei.

CATEGORIA a IH-a : (10 re
zultate) 572,9 variante a 287 lei.

desfășurat astfel: 22 ianua
rie —Accra, cu Great Olim
pica, echipă clasată pe lo
cul III (rezultat: 2—1) ;
25 ianuarie — Accra, cu 
Black Star (naționala Gha- 
nei), cîștigătoare a două edi
ții ale „Cupei Africii" (1966 și 
1968), calificată și în turneul 
final al ediției actuale, care 
s-a desfășurat, recent, la 
Khartum (rezultat : 2—2) ;
29 ianuarie, cu Kotoko 
Ashante Kumasi, campioana 
Ghanei (rezultat: 0—1).

După această suită de 
jocuri, am plecat la Kumasi, • 
cel mai mare oraș 
vincie din Ghana, 
o distanță de cca. 
de Accra, și avînd 
tradiție fotbalistică, 
cat cu avionul, dar ne-am 
întors cu autobuzul, întrucît 
șoseaua trece prin mijlocul 
junglei și băieții noștri au 
ținut neapărat s-o traverse
ze... La Kumasi, am jucat, 
la 1 februarie, cu Hearts of 
Oak (Inimile de stejar), echi
pă clasată pe locul doi în 
campionatul ghanez, pierzînd 
cu 1—2. Această echipă din 
Kumasi deține în Ghana cel 
mai bun palmares interna
țional, printre care și un 
2—2 în compania lui F. C. 
Santos, cu Pele în formație. 
Apoi, la 3 februarie, am dis
putat ultimul joc al turneu
lui din Ghana, cu Susubi- 
ribi, echipă clasată pe locul 
4 (scor final: 3—2).

Fotbalul practicat în aceas
tă țară se caracterizează, în 
special, pe jocul în forță și 
viteză, dar și pe un bun

al balonului. Este

concursului Prono-

de pro- 
situat la

300 km 
o veche 
Am ple-

control 
demnă de remarcat pasiunea 
pentru fotbal a majorității 
populației. Forurile de condu
cere sportive ghaneze și-au 
manifestat dorința de a dez
volta legăturile sportive cu 
țara noastră, apreciind 
schimbul de experiență efec
tuat de noi cu antrenorii 
echipei naționale ghaneze, 
precum și antrenamentul co
mun cu Black Star, înaintea 
plecării acesteia la turneul 
„Cupei Africii" de 
turn (Sudan).

în continuarea 
echipa noastră a 
trei jocuri în Republica De
mocratică Congo, participînd 
la turneul triunghiular din 
Kinshasa („Cupa Federației 
de fotbal"). Astfel, ea a ju
cat la 6 februarie cu Dragon, 
echipă clasată pe locul doi 
în campionatul congolez (re
zultat : 2—1) ; Ia 8 februarie 
(în afara turneului) cu V. 
Club, campioana țării (re
zultat : 1—3) și la 10 februa
rie, cu Daring, echipă cla
sată pe locul trei (rezultat: 
3—2).

în urma acestor rezultate, 
F. C. Argeș a cîștigat tur
neul. Și, în prezența a peste 
80 000 de spectatori, într-un 
cadru festiv, în care o fan
fară a orașului Kinshasa a 
intonat Imnul de stat al Ro
mâniei, primul adjunct al 
ministrului de externe al 
Republicii Democratice Con
go a înmînat cupa jucăto
rului Barbu, căpitanul echi
pei noastre.

Fotbaliștii noștri au fost

profund impresionați de in
teresul deosebit și de atmo
sfera favorabilă sportului cu 
balonul rotund, de tempera
mentul spectatorilor, care 
depășește, credem, pe cel 
sud-american.

Avînd în vedere stadiul 
incipient de pregătire al 
echipei noastre — doar 10 
zile de antrenament pînă la 
susținerea primului joc — 
considerăm că acest turneu 
a fost nu numai fructuos, 
dar și foarte util pentru noi.

Tricourlle aceluiași club, 
Steagul roșu, însă adver
sari. Sleam (A. S. Armata 
Tg. Mureș, în tricou alb), 
controlează balonul cu toa
tă intervenția lui Pescaru 
(Steagul roșu). (Fază din 
meciul amical Steagul roșu 
Brașov — A. S. Armata 
Tg. Mureș disputat la Bra
șov.
Foto: S. BRAȘOVEANU

la Khar-

turneului, 
susținut

MilNE, LA ORADEA
Divizionara B Olimpia Ora

dea va susține mîine, în ca
drul pregătirilor pentru retu
rul campionatului, o nouă par
tidă amicală. Formația oră- 
deană va primi replica echipei 
C.F.R. Cluj.Puiu RAPAPORT

C. Argeșvicepreședinte al F.

O fază din meciul dintre F. C. Argeș și V. Club, disputat 
la Kinshasa

N-au trecut prea multe zile 
de cînd binecunoscutul club 
bucureștean Progresul a dat 
publicității ceea ce s-ar putea 
numi o știre-șoc: Țarălungă 
a fost suspendat din activi
tatea sportivă pe timp de doi 
ani ! Asortată cu o expunere 
de motive — clasice în ase
menea spețe (viață nesporti
vă, abateri repetate), plus u- 
nul particular, fuga la alt 
club — suspendarea atacan
tului bucureștean am fi tre
cut-o, totuși, cu vederea dacă

RECURS

Numele si prenumele :

CUPON DE CONCURS

Adresa t

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU

primele DOUA CLASATE] ?

1. CE
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE] ?

GRUPA A

GRUPA 3

GRUPA C

GRUPA D

2. CE ECHIPA VA CTȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

n-ar fi reușit să proiecteze, ca 
pe un ecran, cîteva din mal
formațiile fotbalului nostru, 
la nivelul cluburilor și al ju
cătorilor.

Să ne explicăm. Jucător de 
talent. Țarălungă. „solist" in
contestabil în echipa bancari
lor , și-a permis în trecutul 
mai mult sau mai puțin în
depărtat destule libertăți cu 
caracter extra și antisportiv. 
I-au fost trecute toate cu ve
derea, după „principiul" : „e 
omul nostru !“ (cel mai bun, 
sau printre cei mai buni). 
Deși ar fi meritat — la tim
pul respectiv — să fie sus
pendat ! Dar asta face parte 
dlntr-o binecunoscută „politi
că" de club...

Ce s-a întîmplat cu Țară
lungă ? Acest fotbalist — 
poate singurul om al Prog- >- 
sului cu cotă valorică de lot 
național — și-a luat geaman
tanul ți a plecat. A plecat 
să învețe la facultate la Cra
iova („să fie un păcat așa de 
mare că vreau să învăț ? “ — 
declară el, impresionant, u- 
nui coleg ziarist). Să credem 
că dorul de învățătură l-a 
minat pe Țarălungă la Craio
va, deși nu cu mult înainte 
încercase să se transfere la 
U.T.A. (nefiind, atunci, vorba 
de facultate) și deși și în Ca
pitală sînt destule facultăți. 
„Mi-a fost frică de examenul

de admitere de la București" 
mărturisește, aceluiași con
frate, Țarălungă. Nu ne în
doim de sinceritatea răspun
sului, mai ales că Progresul 
nu este echipa vreunui insti
tut superior, nu este echipă 
studențească ca Universitatea 
Cluj, Politehnica Iași sau U- 
niversitatea Craiova... A nu se 
înțelege că am insinua „ceva, 
cumva", vorba mult simpati
cului actor Toma Cara- 
giu. Nu. Dimpotrivă. Am fi 
chiar foarte încîntați dacă 
Țarălungă s-ar număra (în 
viitor) printre cei doi-trei la 
sută fotbaliști-studenți excep
ționali la carte, gen Andrei 
Radulescu, Mircea Luca. Ivan- 
suc etc.

Să revenim, însă, la FU
GA, sau la DESPĂRȚIRE, 
cum vreți să-i ziceți — dacă 
sînteți cu oltenii, tăiați primul 
substantiv, dacă țineți cu Pro
gresul, tăiați-l pe al doilea — 
și să urmărim reacțiile celor 
două „părți".

Clubul Progresul își aduce 
subit aminte de toate „fără
delegile" lui Țarălungă, îi 
dresează un act de învinuire 
cu numeroase capete de acu
zare, îl judecă în contumacie 
și-i aplică o pedeapsă exem
plară : doi ani de suspendare! 
Cum spuneam, simptomatic 
(și caracteristic) este faptul 
că abia acum, cînd e ca și

• Portarul Henni mă privește cu
respect • La Budapesta, după

eșecul maghiarilor Fotbal cu

carceră 0 Metalul Reșița, ne toar
venin in suflet 0 Aventurana

Deltădin

bun. Dinamo avea 
nu putea juca in

doi centri înaintași : Ene ți 
alt post, iar eu mă acomo-

ROMÂNIEI»

Dlnamo va juca cu Dozsa Budapesta, o partidă amicală pe 
„23 August**. Cîștigăm cu 3—1, eu înscriind toate golurile noas
tre și băgind puțin spaima în portarul Henni. A doua zi, presa 
publica declarația aceluiași jucător maghiar care mă considera 
„profesorul** atacului și aprecia fentele mele de corp, driblin
gul scurt și, în special, viteza cu care urmăream mingea. Ce-i 
drept, fusesem în mare formă.

UZ

sfîrșitul sezonului

Dinamo București (ceream 
întîmplat ceva ce azi ni

SINT
GOLGETERUL

1954, un sezon
eu. Dar cum el __ ______  „___ _ ___ c___ _ __ ___ ____ _____
dasem destul de bine cu toate, am fost fixat interstlnga. îmi 
mergea jocul, observam un continuu proces de maturizare tac
tică și înscriam goluri multe. Dinamo învinge echipa belgiană 
La Gantoise Intr-un amical (2—0), iar Ia 2 mai jucam, în re
prezentativa Bucureștiului, la Praga, cu selecționata orașului 
în care evolua și cel ce va deveni mai tîrziu marele Masopust. 
Am fost in excelentă vervă, în prima repriză mâi ales, dar 
n-am reușii să marchcz nimic. Am pierdut eu 3—2 dar onora
bil. în schimb, puțin mai tîrziu, echipa României avea să în
treacă la Berlin echipa R.D. Germane, prin golul înscris de 
mine, prezent în linia de atac alături de Zavoda I, Nicușor, 
Ene și Suru.

I-a 19 septembrie, jucăm cu echipa Ungariei la Budapesta. 
Trecuse puțin timp de cînd echipa lui Grosics pierduse memo
rabila finală de la Berna. Publicul maghiar era încă tare afec
tat dc infrîngere. își admonesta echipa cu severitate, iar fot
baliștii maghiari luptau In fiecare meci cu multă ardoare pen
tru reabilitare. Am fost conduși cu 1—0, dar numai după 1 
minut am egalat. Pînă la urmă am cedat cu 1—5. Aveau o 
mare echipă, nu putea fi neutralizată și mă întreb ce stare psi
hică ciudâtă o fi slăpînit-o în ziua meciului decisiv pentru 
titlul suprem, de a putut să piardă ?

începem bine returul campionatului, Dlnamo București reu
șind să ciștfge și două meciuri în deplasare la Hunedoara și 
Brașov. Dar vine bomba stagiunii. Toată echipa merge slab 
șl pierdem la București meciul cu Știința Timișoara. După 57

Aici, In prima linie a echipei, m-arn simțit întotdeauna cel 
mai bine

de minute sînt înlocuit cu Neagu, iar, după meci, la club lese 
scandal mare pentru această înfringere. Printre cei mai incri
minați mă aflu și eu. Cineva din mai marii clubului hotărăște 
să mă pedepsească consemnîndu-mă sever să nu ies dintr-o 
cameră 2x2 m timp de 10 zile. După trei, patru zile își dă sea
ma de gafa comisă și trimite să fiu anunțat că dispoziția a fost 
revocată. Eu nu accept și voi continua să stau izolat in încă
perea cu pricina pînă la împlinirea sentinței. Ciudate concepții 
mai aveau unii despre sport, despre victorii și despre infrîn- 
geri ! Ml s-ă Părut întotdeauna că cel ce nu știe să admită 
insuccesul, ca o alternativă a vieții sportive, este un om străin 
de principiile elementare ce guvernează sportul și viața, un 
rătăcit care ar trebui pus să lucreze numai cu mașini, nu cu 
oameni. Aveam să nu mal joc cîteva săptămlni. Mi-era leha
mite de fotbal. Am reintrat abia într-un meci amical Inter
național, cu echipa suedeză Djurgarden pe care Dinamo l-a 
pierdut, pe drept, cu 3—2. Campionatul avea să fie cîștigat de 
către U.T.A., urmată de C.C.A. și de noi, la cîte un punct di
ferență. Dar comedia fotbalistică a anului s-a petrecut în Cu
pă. Trecem In semifinală de Flacăra Ploiești (4—1), în timp 
ce C.C.A. este eliminată cu 1—0 de către Metalul Reșița, echipă 
modestă, din a doua divizie. Credeam, în sfirșlt, că am ajuns 
în pragul unei victorii, într una din cele două mari competiții 
interne. Dar. știți ce s-a întîmplat. Ceva, care pe multi dintre 
dumneavoastră l-a uluit la vremea aceea. Am fost învinși cu 
2—0 prin golurile marcate de Seleș (min. 30 și 40). Ratările 
noastre, forma bună a portarului reșițean Zarici, forța lor de 
luptă exemplară, precum și greșelile apărării dinamoviste au 
făcut din Metalul Reșița prima echipă din divizia B care avea 
să cîștige „Cupa României**. La 
vrut să mă transfer.

plecat de la clubul Progre
sul, Se descoperă la Țară- 
lungă o sumedenie de păcate. 
(Așa cum, vă mai amintiți, 
tovarăși de la Universitatea 
Craiova, s-a mai întîmplat și 
la dv. cu Sfirlogea, cînd a 
plecat din Bănie. Rolul vă 
este, deci, cunoscut). Toată 
principialitatea unei secții ar
de (abia acum) ca o torță .de 
dragul adevărului și al drep
tății. S-ar putea să fie așa, 
tovarăși de la Progresul, dar 
reacția dv. atît de întîrziată 
începe să aducă nu a drep
tate, ci a răzbunare. Mai a- 
les că ați avut inima să-l 
pedepsiți pe Țarălungă cu nu 
mai puțin de doi ani suspen
dare. Se mai găsesc chiar u- 
nii care să pretindă că ați 
avut în vedere, la „gradarea 
pedepsei", principiul neono
rabil (activ încă, din păcate, 
în fotbalul nostru) : „nu vrea 
să joace la noi, să nu joace 
nicăieri !“

Judecîndu-l atît de aspru și. 
mai ales, atît de tardiv, pe 
Țarălungă, am simțit 
să facem „recurs" la 
rea dv.

Țarălungă merită 
suspendat dar, să fim 
nu pe doi ani! Asta în ceea 
ce-l privește pe Țarălungă. 
Cit despre „politica" cluburi
lor în materie de relații prin
cipiale 
destule 
căm să 
ocazie.

nevoia 
hotărî-

să fie 
serioși.

cu jucătorii, mai sînt 
de spus. O să încer 
le spunem (și) cu altă

Marius POPESCU

Cind am anunțat, că plec de la 
dezlegarea printr-un memoriu) s-a 
se pare incredibil și imposibil dar atunci nu era. Cuiva de 
la club i-a venit ideea să mă trimită din București în peri
oada transferărilor cu un pretext oarecare. Și iată că, deși 
eram in concediu, mă trezesc chemat și inclus, chipurile, intr-o 
brigadă de control, ce trebuia să execute niște inspecții. Eu și 
cu un căpitan sîntem trimiși imediat, restul componenților co
misiei urmlnd să vină peste cîteva zile. Ajungem noi la locul * 
cu pricina, undeva prin Deltă și stăm. Trebuie să-i așteptăm 
pe ceilalți, ml se spune. Eu am îrfeeput să pricep stratagema, 
să înțeleg că fusesem „dislocat** aici pînă expira perioada 
transferărilor și onorat cu gardă personală Atunci, mă duc la 
un medic ” jjg —.. - -
el că am 
întorc de 
vorbească 
voi pleca . _ _________
ficat medical. In noaptea următoare hotărîsem să plec. Exista 
un vaporaș care trecea zilnic pe la& 4 dimineața spre Galați, 
îmi fac bagajele și le vir sub perna. Toată scara am de su
portat insistența binevoitorului meu însoțitor care mă tot in
vita să jucăm table și mai ales să bem. Eu n-aveam chef de 
nimic, iar de băut am refuzat, invocînd afecțiunea de care 
sufăr. Știind că n-am ceas, șl cum Ia vreme de Urnă, la 4 di
mineața întunericul are intensitatea smoalei, amicul și-a dat 
ceasul în - ~ •- -• .... -
deruteze.
decît își 
neva. Cu 
din cameră și l-am așteptat, plimbîndu-mă sub cerul liber. Așa 
i-a terminat episodul acesta ă la Hitchcok. Desigur, aseme
nea abuzuri sînt astăzi irepetabile.

și fac rost de un certificat medical. Se menționa In 
dizenterie. Spun însoțitorului meu că trebuie să mă 
urgență la București fiind bolnav. El incepe să-mi 
despre pericolele care mă amenință în cazul cînd 

din timpul misiunii. Eu îi dau Intr-una că am certi-

urmă cu vreo 3 ore, lăsîndu-1 în fața 
Și s-a culcat liniștit. Dar eu fusesem 
închipuia dumnealui, imprumutînd un 
o oră Înainte de sosirea vaporului am

mea ca să mă 
mai precaut 

ceas de la ci» 
ieșit tiptil-tiptll

In anul următor aveam să joc la Progresul București, echipă 
atunci promovată. Avea un lot modest, cu regretatul Gică NI- 
colae antrenor, dar te simțeai bine între băieții aceia care 
munceau mult, conștienți că e singura soluție pentru el. Cos- 
ma, Gică Andrei, Paraschlv, Bratu, Soare, Dragomlrescu, Tă- 
nașe, Știrbei, Lăzărescu, Smărăndescu, Iordan, Fusulan și 
Ciocea erau noii mei coechipieri.

Poate fiindcă nimeni nu ne lua prea în serios, am început 
tare. Victorii în deplasare la Reghin (0—1), la Tg. Mureș (1—3), 
meciuri nule la Petroșani și Timișoara cu Știința, o 
de pomină in fața echipei C.C.A., au făcut din noi o 
pînă la sfîrșitul 
al treilea.

turului, cînd aveam să ne clasăm

reușită 
revelație 
pe locul

CAPITOLUL 
URMĂTOR :

• învingem Norvegia, pierdem
Suediei • Carră, stoperul Belgiei, declară 
că i-am 
dificil ca 

jucătorul 
niciodată
• 1-1

fost un adversar tot 
franceru! Kopa • 
care n-am trecut 
Progresul e în

echipa U.R.S.S., dar trebuia 
să cîștigăm

Și 
de

cu

în faja

atît de
Apolzan,
aproape 
suferință



JOCURILE DIN

ION MATEI, transmite de la CM. de schi preaRUSSUȘIRIANU, transmite din Suedia

Corespondenți specială pentrtf ^SPORTUL*

f HANDBALIȘTII ELVEȚIENI

AȘTEAPTĂ CU ÎNGRIJORARE

Peripeții pe drum și -37 de grade Suedezul Aslund învingător la 15 km
OSTERSUND, 17 (prin telefon). — 

Formularea „călătoriei obositoare", 
care însoțește uneori relatarea pri
vind deplasarea sportivilor spre lo
cul de întrecere, a căpătat, în cazul 
biatloniștilor români, un conținut nou. 
fntr-adevăr, călătoria pe ruta aeria
nă București — Berlin — Copenha
ga — Stockholm — Sundvaal — Os- 
tersund a constituit o suită de peri
peții și eforturi cu totul ieșite din 
comun. De altfel, pe aeroportul din 
Ostersund, la 12 ore după prima din 
cele cinci decolări ale zilei, ei încă 
nu se puteau considera ajunși la 
capăt. Au mai „beneficiat" de 90 
de minute de așteptare în deplină ne- 
cunoștință de cauză asupra celor ce 
trebuiau să urmeze: nimeni nu i-a 
întîmpihat, nici un fel de mijloc 
de transport pină tn oraș (12 km) 
nu apărea la orizont, nimeni din 
personalul aeroportului (4 persoane) 
nu știa nimic. Cu chiu cu vai, către 
miezul nopții, au ajuns la locul de 
cazare. Dar pentru ei, cel mai serios 
impediment, încă la primul contact 
cu pîrtia și poligonul ce vor găzdui 
campionatele mondiale, avea să fie 
altul decît 
varea, la 
pentru, un 
ba pur și

Multora le poate părea curioasă a- 
firmația. Dar aici, la Ostersund, 
mercurul ne arăta marți la ora 9 
(n poligon minus 37 de grade I Cifra 
scutește comentariile, dar vă voi mai 
arăta că antrenamentul văzut trebuia 
filmat: am „remarcat" sportivi sosind 
în goana mare pe poligon, după cîți- 
va kilometri, plini de promoroac.ă, 
iar o dată ajunși, tn loc de a încerca 
să-și recapete respirația, săreau, fa

simpla oboseală sau ener- 
urma urmei foarte firești 
asemenea voiaj. Este vor- 
simplu de frig.

geau, își dădeau camaraderește pumni 
în spate, pe scurt — făceau tot po
sibilul ca să se încălzească puțin!

Evident., dacă alergarea pe schiuri 
a mai „mers" cumva. în schimb tra
gerea a fost aproape pentru toți a- 
landala. 
comportă normal 
diții, iar brațele trăgătorilor numai

Nici muniția nu se mai 
în asemenea con-

STRBSKE PLESO, 17 (prin telefon). 
Interesul pentru cursa de 15 km a 
crescut considerabil după ce, în cele 
trei probe anterioare, nordicii nu au 
putut face față reprezentanților 
U.R.S.S., R. D. Germane și Cehoslova
ciei și cu atît mai mult cu cit această 
întrecere a fost considerată întot
deauna o specialitate a scandinavilor.

De la trimiși noștri speciali
1

ferme nu pot fi. Mai mult încă (și 
motivul va determina, probabil, mo
dificări de program), s-au înregistrat 
degerături pină și la concurența care 
s-au antrenat. Rămîne, desigur, ca cei 
in drept să hotărască pe parcurs, în 
funcție și de evoluția termometrul™ 
Culmea este că, marți seara, 
meteorologică a anunțat că 
se va accentua, puțind atinge 
45 de grade!

Pentru moment, tn rîndul 
vilor români toată atenția e îndrep
tată spre o cit mai rapidă recupe
rare și spre adaptarea la condițiile de 
aici. De altfel, indiferent de ce se 
va petrece la G.M. de biatlon, vom 
reveni asupra acestui subiect, abordat 
chiar și la modul general. Optimismul 
moderat și calmul sînt trășături pe 
care le-am remarcat la Vilmos, Ga- 
rabela Și ceilalți, iar acest lucru ne 
dă speranțe intr-o comportare ono
rabilă.

stafia 
frigul 
minus

sporii-

în plus, declarația făcută de norve
gianul Martinsen după desfășurarea 
cursei de 30 km a părut multora 
surprinzătoare și puțin încurajatoare 
pentru ai săi : „Pirtiile sînt excelente, 
dar foarte dificile pentru norvegieni. 
Dacă campionatul ar fi fost organizat 
in Scandinavia, am fi ciștigat noi".

Și, totuși, azi (n.r.: ieri), pe un timp 
superb, nordicii s-au revanșat, ocu- 
pînd primele două locuri prin Lars 
Goran Aslund (Suedia) și Odd Mar
tinsen (Norvegia). Mezinul echipei 
suedeze, în vîrstă de 25 de ani (care 
după sezonul 1969 nu figura în punc
tajul F.I.S. nici în primii 20), a do
minat cursa de la plecare, beneficiind 
și de un număr de start excelent. La 
km 5, Aslund a trecut cu multă de
zinvoltură primul, fiind înregistrat cu 
13:50,56 și urmărit îndeaproape de 
Klause (R.D.G.) — 13:59,46, Simasov 
(U.R.S.S.) — 14:05,47, Tarakanov
(U.R.S.S.) — 14:06,08 și Martinsen —

14:09.40. Cursa a fost decisă de cea 
mai dificilă porțiune a traseului, afla
tă între km 4 și km 8. De altfel, Mar- 
tinsen a declarat, la încheierea între
cerii, că acolo a pierdut șansele pen
tru primul loc. La km 10, Aslund a 
trecut din nou primul (31:38,26), ur
mat de Martinsen (32:09,08), Klause 
(32:12,19), Simasov (32:16,13) și nor
vegianul Tyldun (32:23,51), acesta din 
urmă mizînd totul pe o carte: la km 
5 se afla pe locul 12, a forțat, ajun- 
gînd pe locul 5, dar nu a mai putut 
menține ritmul, ca de altfel și Klause. 
Sfîrșitul disputei a marcat o revenire 
a lui Simasov, dar insuficientă pen
tru a periclita pozițiile lui Aslund 
și Martinsen. învingătorul a avut cî- 
teva atu-uri pe care nu a ezitat să 
le arate după terminarea cursei, cînd 
a declarat : „Am avut o excelentă 
dispoziție datorită timpului foarte 
frumos, calității zăpezii, temperaturii, 
formei sportive și cunoașterii traseului 
(n.n. : în 1967 a cîștigat pe același 
traseu o cursă de 15 km). Am iițtuit vic
toria și doar vremea nefavorabilă 
din ziua desfășurării cursei de 30 km 
nu mi-a permis să-mi etalez posibili
tățile și în această dispută".

Din nou s-au remarcat reprezen
tanții R.D. Germane, care au ocupat 
două locuri din primele zece, în vre
me ce italienii, cu toată prezența lui 
Franco Nones, sînt departe de pozițiile 
fruntașe.

Clasamentul 
concurenți) : 
47:04,71; 
47:38,19; 
47:49,00; 4.
5. Tyldun

Miercuri
pentru senioare.

(au luat startul 74 de
1. Aslund

Martinsen
Simasov

(Suedia) 
(Norvegia) 

(U.R.S.S.)
2.
3.
Klause (R.D.G.) 47:50,36; 

(Norvegia) 48:01,67.
are loc cursa de 10 km

i

Echipa de handbal a Elve
ției se prezintă la campio
natul mondial din Franța, 
fără
Dacă avem în vedere pal
maresul cu totul nesatisfă
cător din 
vom da lesne seama că mi
siunea sportivilor din țara 
cantoanelor va fi extrem de 
dificilă. După ce între anii 
1966 și 1968 din cele 18 în- 
tîlniri, reprezentativa Elve
ției nu a cîștigat nici una ('.), 
se credea că întinerirea for
mației va aduce revirimentul 
mult așteptat. Acest lucru 
nu s-a produs, însă. în'Ul
timii ani, selecționata nu a 
cîștigat decît două partide, 
cu modesta echipă a Luxem
burgului : 11—10 și 22—9 — 
în preliminariile C.M. în 
rest, numai înfrîngeri sufe
rite din 
ții slab 
pean,ca 
(11—15) 
10—18 !

Cu echipa României (două 
înfrîngeri cu 10—22 și 12—14) 
elvețienii nu au emis nici 
măcar pretenții.

Acum. înaintea C.M., Elve
ția se prezintă cu un bilanț 
nesatisfăcător.

Pregătirea selecționatei este 
încredințată antrenorului iu
goslav Jirislav Dolenec, care 
a început • o muncă asiduă 
cu tînăra sa formație, dar 
pină în prezent, timpul scurt 
pe care l-a avut la dispo
ziție nu i-a permis obținerea 
unor succese. „Păcat că 
„mondialele" nu sînt cu un 
an mai tirziu — spune Do
lenec — pentru că, in acest 
caz, reprezentativa Elveției

mari pretenții.

ultimii ani, ne

partea unor forma- 
cotate pe plan euro- 
aceea a regiunii Saar 
și a Spaniei 7—18 și

CADRUL’ C.M.
ar fl fost cu totul alta do- 
cit cea de acum".

Cantonamentul de scurtă 
durată de la Maglingen 
(21—25 februarie)' nu poate 
oferi multe îmbunătățiri, mai 
cu seamă că unii jucători 
nu pot răspunde acestei in
vitații, și din motive profe
sionale, nici nu pot partici
pa la C.M. Absența lui Jean 
Aeschbach (unul din jucă
torii de bază ai echipei), care 
a suferit recent o fractură 
a antebrațului drept, se va 
face desigur remarcată. Nu 
se emit, deci, pretenții nici 
în ultimul meci de verifi
care, de la 21 februarie, cu 
echipa Ungariei.

Iată de altfel lotul celor 
16 pentru mondiale 1

PORTARI t Felix Eisen 
(Pfadi Winterthur, 26 de ani. 
9 ori internațional), Michael 
Funk (Grasshoperș,_ 29,_ 39); 
Peter 
27, 3).

JUCĂTORI de CTMPI 
Fritz Blaser (Tsg Berna, 23, 
2), Luzi Dubs (Pfadi Win
terthur, 19, 2), Hans Grund- 
mann (Tv Suhr, 25, 7), Hans
ruedi Gygax (Tv Shur, 28. 
22), Oswald Kron (Atv Ba
selstadt, 22, 14), Heinz Mah- 
rer (TvMoehlin, 22, 6), Hans
ruedi Meier (Atv Baselstadt, 
25, 14), Reto Morell (Amici
ția Zurich, 23, 3), Peter Not- 
ter (St. Otmar St Gallen,' 
25, 28), Hans-Juerg Rudolf
(Bsv Berna, 24, 16), Roland 
Santini (Btv Aarau, 23, 16), 
Ueli Schweingruber (Bsv Ber
na, 26, 22), Rudolf Wagner 
(Atv Baselstadt, 21, 10).

Henri SCHIHIN 
redactor la S.I.Z.

Kiener (GG Bem,
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1. Este necesară aclimatiza

rea ? Ce măsuri luați pentru 
a o realiza în cele mai bune 
condițiuni ?

2. Tn vederea participării la 
turneul final, veți întrerupe 
campionatul ?

3. Ați prevăzut un plan spe
cia! de pregătire pentru ju
cătorii din lot ?

italia-, 3-4 ZILE AJUNG PENTRU ACLIMATIZARE... Șl TOTUȘI 
SQUADRA AZZURRA VA PLECA LA 15 MAI ÎN MEXIC!

VJ’

♦ Campionatul se încheie la 26 aprilie O Pină după C.M.
necesită pe- 

exagerat de

transferurile vor fi înghețate
O recentă întrunire la Florența 

a conducătorilor expediției ita
liene" în Mexic ne-a oferit po
sibilitatea primim unor răspun
suri autorizate purtînd girul per
sonalității celor care au dezbă
tut problemele legate de pre
gătirea pentru turneul final al 
C.M Dintre acestea, extragem pe 
cele' care interesează ancheta zia
rului ^.SPORTUL".

1 Poate spre uimirea citi
torilor români, problema 
aclimatizării nu preocupă 
prea mult, cel puțin în 

vorbe, pe Valcareggi și pe cola
boratorii săi, el considerînd că 
aceasta se poate face în cîteva 
zile. Și totuși, echipa Italiei va

ajunge în Mexic cu două săp- 
tămînl înainte de C.M. 1 Medicul 
lotului, (dr. Fini, a spus la în
trunirea amintită că în 3—4 zile 
jucătorii vor găsi echilibrul rit
mului biologic în Mexic. „ Am 
citit — a precizat el — că fotba
lul este asemănat cu semifondul. 
Nimic mai greșit. Semifondistul 
leșină după un concurs puternic 
la altitudine, fotbalistul nu ! 
Fiindcă acesta din urmă face, In
tr-adevăr. eforturi mari, 
beneficiază și de pauze în 
se odihnește, recuperează".

Englezii 
se pregătesc 

pentru 
cantonamentul

dar 
care 
Nici 

regimul alimentar nu-1 impacien
tează pe dr. Fini : „Cred că vom 
găsi acolo alimentele adecvate 
Am constatat acest lucru. Așa că 
vom lua din Italia cît mai pu
țin posibil".

2 Pregătirea pentru „mon
diale" se va face paralel 
cu campionatul, care se 
Încheie la 26 aprilie. De 

atunci încolo lotul se va reuni 
pentru antrenamente comune, de

omogenizare, ce nu 
rioacle de pregătire __ _
lungi, avînd în vedere faptul că 
în .peninsulă nu sînt. maniere, 
concepții și stiluri de joc diver
gente.

3 0 nouă surpriză : nsqua-
dra azzurra" nu va dis
puta decît două meciuri 
importante : la 21 februarie 

cu Spania și Ta 10 mai cu Por
tugalia. La întîlnirea „la nivel 
înalt” de la Coverciano s-au luat 
unele hotărîri importante în ceea 
ce privește pregătirea pentru Me
xic. Astfel, se va recurge la ju
cători cu o mai mare experien
ță internațională (în general, cei 
care au luat parte la meciurile 
de calificare), cu toate că, în 
ultima vreme, campionatul a a- 
dus în prim planul scenei (și 
poate va mai aduce) mulți fot
baliști tineri. Ni se pare, de a- 
semenea, interesant de relevai 
că, cu prilejul reuniunii amintite, 
s-a hotărît ca în perioada pre
mergătoare plecării în Mexic 
(în jurul datei de 15 mai) și pe 
timpul turneului final să fie pro
hibită transferarea jucătorilor se
lecționați. Măsura are menirea 
de a instaura în tabăra albaștri
lor o atmosferă liniștitoare. Ju-

cătoril nu trebuie demoralizați 
sau chlnuiți de gindul că în lipsa 
lor li s-a făcut o transferare ne
convenabilă, nu trebuie să stea 
în tensiune, în teama pentru vii
torul lor — incert în regimul 
profesionist din Italia. I

Naționala italiană, ce va cu
prinde 22 de jucători (deci, mal 
puțin decît se pare că va îngă
dui F.I.F.A. — 25), se va întruni, 
In limitele permise de campionat 
și de competițiile Internaționale 
în care sînt angrenate cîteva e- 
chipe de club, al căror program 
va fl respectat.

Așadar, programul depinde șl 
de cei al cluburilor, care își vor 
putea utiliza jucătorii selecțio
nați în partidele pe care Ie au 
de susținut: Florentina („C.C.E."), 
Roma („Cupa cupelor'1), „Inter1' 
(„Cupa europeană a tîrgurllor"). 
Hotărîrea are un temei. Pină 
acum se susținea că echipa Ita
liei este neomogenă și obosită 
în luna mai, din cauza progra
mului internațional al echipelor 
de club. Dar in 1966, înainte âe 
a pleca in Anglia, de pildă, 
Fabbri a supus „Squadra azzurra" 
unei serii de confruntări severe: 
cu Bulgaria (14 Iunie), cu Aus
tria (18 iunie), cu Argentina (22 
iunie), cu Mexic (29 iunie) și cu 
selecționata orașului Copenhaga. 
Echipa s-a pregătit mult împreu
nă, a susținut multe meciuri de 
verificare, toate cîștigate de ma
nieră categorică. Șl totuși, în 
Anglia... Catastrofa, Lisă, nu se 
va mai repeta !

Cesare TRENTINI

ei«„CURADEALTIWDINE“LA25I)0i1I
de la

Guadalajara *
Delegația fotbaliștilor en

glezi va fi alcătuită din 28 
jucători, managerul Alf Ram
sey, antrenorii Harold She- 
pherdson și Lee Cockeir, un 
medic și alți opt oficiali. Ple
carea spre Mexic va avea loc 
cu o lună înaintea începerii 
turneului, fiiiîd programate 
patru meciuri de verificare în 
Columbia și Ecuador. La ho
telul Hilton din Guadalajara 
unde vor fi găzduiți fotbaliștii 
englezi, urmează să fie insta
lat un serviciu special de pază 
care să-i ferească pe jucători 
de vizitatori nedoriți.

Vor fi aduse și însemnate 
cantități de alimente din An
glia astfel încît jucătorii să 
nu fie nevoiți să-și schimbe 
regimul de 'hrană. Din baga
jele delegației vor face parte 
488 tricouri, 310 chiloți, 258 
perechi ciorapi și cîte patru 
treninguri pentru fiecare ju
cător.

• Campionatul continuă fără jucătorii din lot... dar cu străini

• „Vom ieși cu fruntea sus" — declară Bundio

1 Conducerea federației de 
fotbal din El Salvador a 
ținut ca jucătorii săi din e- 

fie 
de
a-
<3e

chipa reprezentativă să nu 
handicapați de diferența 
altitudine. San Salvador se 
flă la numai 825 m față 
nivelul mării așa încît s-a de
cis ca, în cursul lunii februa
rie, lotul selecționabililor să 
facă o „cură de altitudine" în- 
tr-o localitate situată la numai 
80 km de capitala țârii dar la 
o cotă foarte apropiată și cu 
o climă asemănătoare celei din 
Ciudad de Mexico. Așadar, 
Pippo Rodriguez, Mon Martinez 
și coechipierii lor își petrec lu
na februarie la 2 500 m altitu
dine făcînd pregătire fizică ge
nerală și susținînd cîteva jocuri 
de antrenament.

Campionatul țării pe a- 
nul acesta a început la 11 
ianuarie și va lua sfîrșit la 

30 noiembrie. Cu toate că selec- 
ționabilii au intrat la 1 fe
bruarie intr-un lung cantona
ment (pînă la Începerea cam
pionatului mondial), jocurile

de campionat se vor 
conform calendarului 
Firește, cîteva echipe 
■lianza,
Adler și Universidad .. 
lipsite de aportul celor mai 
buni jucători ai lor. Condu
cerile cluburilor au consimțit 
la acest sacrificiu în intere
sul reprezentativei. Nu e mai 
puțin adevărat că acestor clu
buri li s-a dat dreptul să utili
zeze patru jucători străini în 
loc de trei cum prevede regu
lamentul de desfășurare a cam
pionatului național.

3 Primul meci-test impor
tant din perioada pregăti
toare a salvadorienilor va, 

fii cel ce va opune, la San Salva
dor. formația antrenată de argen
tinianul Gregorio Bundio, repre
zentativei Uniunii Sovietice. A- 
cest meci este programat pen
tru 19 februarie și — bineîn
țeles — a stîrnit un interes 
deosebit în rîndul pasionaților 
acestui sport. în cursul lunii 
viitoare urmează să se dispute 
întilniri amicale cu echipele re-

Fas, Atlante,

disputa 
stabilit, 
ca Al- 
Aquila. 
vor fi

prezeatative ale Columbiei și 
Ecuadorului iar pentru.luna a- 
prilie au și fost perfectate trei 
meciuri în Brazilia: la Rio, 
Manao și în Amazonia.

La 1 mai, lotul lui Et Sal
vador va pleca în Mexico unde 
Bundio speră să-și opună „ci
racii" unor reprezentative eu
ropene, exceptindu-le pe cele 
care fac parte din aceeași gru
pă cu echipa aoestel țări, în 
speță U.R.S.S. și Belgia.

„Sîntem conștienți de pozi
ția noastră și de posibilitățile 
noastre — a declarat presei 
G. Bundio — dar nu vom da 
înapoi din fața niciunui ob
stacol. Sintem siguri că vom 
ieși de pe această scenă mon
dială a fotbalului tot cu frun
tea sus, așa cum am și pășit 
pe ea".

Alejandro MARTINEZ

DISENSIUNI IN RlNDURILE REPREZENTATIVEI VEST-GERMANE..

In 
prin acest 

fost examinați 
italian pentru

Un prim test pentru Mexic 
laborator. După ce 
laborator au 
membrii lotului 
J.O., acum este rîndul fotbaliș
tilor.

• „Echipa de handbal a 
S.U.A. vine la campionatul 
mondial din Franța cu am
biții limitate și mai ales 
pentru a cîștiga experiență 
internațională", a declarat 
președintele federației de 
specialitate din S.U.A., dr. 
Peter Buhning. Handbalul 
este un sport nou în țara 
noastră, a adăugat el, fiind 
practicat mai ales în zona 
New Yorkului și în Flori
da. Dintre cei 16 jucători, ce 
vor face deplasarea în Fran
ța, cel mai valoros este 
Emery Jackson, care este și 
antrenor secund al formației. 
La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, echipa S.U.A. va sus
ține două meciuri de verifi
care cu selecționata Islandei,. 
Ia Reykjavik.

• Federația daneză de 
specialitate a făcut cunoscut 
comisiei de organizare a C.M. 
lotul celor 16 jucători pe 
care îi va deplasa în Franța 
la C.M. El are următoarea 
componență : Joergensen și 
Bengt Mortensen (portari), 
Haase Pedersen, Arne An
dersen, Kjeld Andersen, Gert 
Andersen, Christiansen, 
Frandsen, Graversen, Heide
mann, Bengt Joergensen,

Lund, 
Nielsen. 
Svedsen.

Max Nielsen, Faile 
Jurgen Pedersen și

• S-a stabilit ca în pro 
gramul jocurilor tumeuWi 
final, atît de riguros alcătuit 
de organizatorii francezi, să 
se facă totuși o modificare. 
A fost introdus un meci în 
plus '. Este vorba de partida 
dintre echipa ziariștilor 
străini și cea a celor fran
cezi, care va avea loc în ziua 
finalei (duminică 8 martie) 
în sala Handbalului de la 
Porte d’Ivry. Jucătorii și, mai 
ales, arbitrii au intrarea gra
tuită...

*<CT

• S-a

PATINATORI SOVIETICI 
VIZITEAZĂ S.U.A.

MOSCOVA, 17 . _ . .
Un grup de patinatori sovie
tici cuprinzînd cunoscuții cam
pioni V. Muratov, B. Guliaev, 
Ludmila Titova și Tatiana Si
dorova, a plecat în S.U.A. pen
tru a lua parte la o serie de 
concursuri. Delegația este con
dusă de redactorul-șef al zi
arului „Sovietskî Sport", R. 
Kiselev și însoțită de antre
norul Evgheni Grișin, fost 
campion olimpic.

(Agerpres). —

600 DE KILOGRAME REPREZINTĂ

VASILI ALEKSEEV

DOAR O PRIMA ETAPA“
declară noul recordman mondial la haltere

Cele 595 de kg ridicate 
recent de Vasili Alekseev au 
stîrnit senzație în lumea spot 
tului. O altă limită a cărw 
depășire părea de-a drepții 
incredibilă în urmă cu. cîți- 
va ani începe să se clatine 
serios. Nu va trece mult timp 
și vom sublinia cu majuscule 
numele primului om din 
rie care va ridica, în 
mișcări, peste 600 kg !

încurajat de reușita 
inginerul silvicultor din 
hanghelsc a declarat ziariș
tilor că cele 600 de kg nu 
vor fi decît o primă etapă în 
activitatea sa viitoare. „De 
pe acum mă simt capabil să 
mai adaug cîte 5 kg la fie
care stil și să trec de aceas
tă limită. Vă veți putea con
vinge de acest lucru în luna 
martie, la concursul interna
țional de la Minsk".

întrebat asupra perspecti
velor recordului mondial,' A- 
lekseev a răspuns fără nici 
un fel de ezitare : „Un 'cal
culator electronic a precizat 
că în anul 2000 record^ va 
ajunge la cifra de 660 llg. Ei 
bine, eu cred că acest rezul
tat va fi atins mult mai 
devreme, poate chiar pînă la 
J.O. din 1976. In obiectivele 
mele pentru J.O. de la Miin- 
chen figurează următoarele 
cifre : 220 kg la împins, 130 kg 
la smuls și 230 kg la. arun
cat ; mai precis, un total 
de 630 kg. Pentru aceasta voi 
ridica zilnic zeci de tone, 
voi face atletism (să nu ui
tăm că Alekseev a alergat 100 
m în 11,0 și a sărit în înăl
țime 1,80 m) și voi juca vo
lei.,.".

sa, 
Ar-

SALISBURY.. IUI NASTASE IA PRIMA VICTORIE TELEX- TELEX- TELEX-TELEX

După cum transmit agențiile 
Internaționale 
ful de fotbal 
maniei «-au 
pricinuite de 
Gerd Muller,

de presă, în lo- 
al R.F. a Ger- 

îvit neînțelegeri; 
atacantul central 
care nu înțelege 

să împartă postul ce I s-a a- 
țribuit cu Ilwe Seeler. ;,îu Me
xic, ori eu, ori Seeler !”, a de
clarat Muller.

Antrenorul Helmuth Schăn 
se află, evident, în dilemă, în- 
trucit el ar fi avut nevoie de 
ambii jucători în dificila con
fruntare din Mexic. Un alt 
nemulțumit este GUnther Net- 
zer, criticat sever după în- 
fringerea suferită de fotbaliștii 
vest-germani în fața echipei 
Spaniei. Netzer a declarat că

renunță să mai facă parte din 
reprezentativa vest-germană.

In ceea ce îl privește, an
trenorul SchSn a declarat că 
nu se va lăsa influențat de 
presiunile unor jucători, 
ferent cine ar fi aceștia, 
primîndu-și speranța că tim
pul va atenua aceste nedorite 
conflicte.

indi- 
ex-

NEW YORK, 17. — în
ziua a doua a campionatelor 
internaționale de tenis, pe 
teren acoperit ale. S.U.A., 
care se desfășoară la Salis
bury, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 4—6,

0,_ 6—1 pe vest-germanul 
Prima mare 

a turneului a fost 
realizată de cehoslovacul Jan 
Kukal, învingător cu 6—3, 
1—6, 8—6 în fața profesio
nistului american Marty 
Riessen. într-o partidă foar
te disputată, Clarck Graeb- 
ner (S.U.A.) a dispus în trei 
seturi cu 4—6, 6—4, 6—4 de 
iugoslavul Nikola Pilici.

Joachim Plotz, 
surpriză

Alte rezultate : Emerson 
(Australia) — Barth (S.U.A.) 
9—7, 6—4 ; Ashe (S.U.A.) — 
Guzman (Ecuador) 6—1, 
6—2 ; Roche (Australia) — 
Parun (Noua Zeelandă). 9—7, 
6—2 : Richey (S.U.A.) — Car
michael (Australia) 6—4. 
6—4 ; Santana (Spania) 
Jauffret (Franța) 6—2, 6- 
Mc Manus (S.U.A.) 
(Cehoslovacia) 
(abandon) ;
— Koch
6—1 ;
Arabă 
(Noua
Okker
Mayo

După S runde tn turneul de 
șah de la Budapesta conduce 
Keres cu 6 p, urmat de Portlsch 
5'/j. Fl. Gheorghiu, care a re
mizat cu Ivkov șl Suettn, a acu
mulat 4 p.

Cupa Africii 
ctștlgată de 
care a Învins in finală cu 
rul de 1—0 echipa Ghanei.

la fotbal a fost 
echipa Sudanului, 

sco-

(Tiparul i L I?. atpl'ortMaiia*, cU. Bițzoimu or. 21—W, BțnuiatU

4 ; 
Kodes 

10—8, 3—4
Taylor (Anglia) 

(Brazilia) 13—11,
El Shafei (Republica 

Unită) — Fairlie 
Zeelandă) 6—2, 6—4 ; 

(Olanda) — L o y o 
(Mexic) 6—2, 6—3.

In cadrul turneului tie tenis de 
la Moscova, cuplul sovietic Anna 
Eremeeva—Valeri Pescianko a 
învins eu 5—7, 9—7, 6—1 pere
chea română ludlt Dlbar—Petre 
Mărmureanu. Alte rezultate : 
Helga Nfessen (R. F. G.), Li- 
haclov (U.R.S.S.)—Ekaterina Krlu- 
cikova, Samoilov (U.R.S.S.) 6—2, 
9—7; ’.......    ~ ••
Lloyd 
Lamp
■
In cursul unei gale, de box des
fășurate la Paris, puglllstul fran
cez Marcel cerdan jr. l-a în
vins prin k.o. tehnic in repriza 
a 2-a pe americanul Pablo Lo
pez.

Joyce Williams, David 
(Anglia)—Zalta Iansone,

(U.R.S.S.) 5-7. 5—2, 7—5.

Antrenorul echipei engleze 
fotbal, sir Alf Ramsey, a 
mințit știrile potrivit cărora „ 
afla In tratative cu clubul por
tughez Benfica Lisabona. „Nu; 
știu nimic despre o asemenea 
ofertă — a spus Ramsey. Este- 
o invenție a ziariștilor. Deocam- ' 
dată am o singură preocupare, 
aceea de a pregăti o echipă cit 
mal bună pentru turneul fina! 
al C.M. din Mexic".

de 
dez- 
s-ar

Comitetul de urgență al F.I.F.A. 
a hotărft să reducă de la 12 
luni la 9 luni suspendarea apli
cată Internaționalilor peruvieni 
Ramo Mifflin șl Nicolas Fuentes 
In urma Incidentelor din me
dul Bolivia—Peru, cel do! ju
cători vor putea juca tncepînd 
de la 10 mal.
Ta


