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FILMUL F.I.H. VA FI PREZENTAT 4 ÎNOTĂTORI ROMÂNI

*

ASTAZI LA BUCUREȘTI
Astăzi, la orele 18,30, va avea loc în 

sala de ședințe a C.N.E.F.S. din str. 
Vasile Conta nr. 16, etajul VIII, o con
sfătuire la care sînt invitați a participa 
arbitrii si antrenorii de handbal din Ca
pitală. Cu acest prilej se va prezenta 
filmul despre arbitraj realizat de Fede
rația română de handbal, la solicitarea 
Federației Internaționale.

LA CONCURSUL DE LA ATENA
în cursul zilei de mîine vor pleca la 

Atena, pe calea aerului, Cristina Bala- 
ban, Agneta Sterner, Marian Slavic și 
Eugen Hempel. în capitala Greciei, spor
tivii români vor participa sîmbătă și 
duminică la un concurs internațional cu 
invitați din mai multe țări europene, 
înotătorii noștri sînt însoțiți de antre
norul Gh. Dimeca.
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Virgil Brenci va . reprezenta - A. S. Armata Brașov la concursul internațional „Cupa 
Poiana" Foto : N. DRAGOȘ

LA „CUPA POIANA",

DOUĂ SPERANȚE ALE SCHIULUI FRANCEZ> ----- ~
© Amenajări speciale pe pirtiile Postăvarului © Programul con
cursului international © întrecerile interne de la sf ir fitul săptăminii

Ieri am aflat și numele 
«schiorilor care vor reprezen
ta Franța, la cea de-a Vil-a 
fediție a concursului interna- 
'• țional de schi alpin dotat cu 
„Cupa

1 de doi
•Arpin 
: despre 
trenor

* a declarat antrenorului nos- 
îtru federal, prof-. Ion Berindei 
|(cu prilejul „mondialelor" de 
|la Val Gardena), 
reale speranțe 
francez". Cum

; trierilor și
le-am anunțat
ca astăzi, cînd vor sosi în 
Capitală, să-i cunoaștem șl 
pe reprezentanții U.R.S.S.,

Poiana". Este vorba 
talentați tineri, Pont 
și Lucien Seigneur, 
care cunoscutul an- 

francez Rene Sulpice

că „sînt 
ale schiului 
numele aus- 

cehoslovacilor 
deja, rămîne

R. F. a Germaniei și Iugo
slaviei.

Toți oaspeții vor plâca ime
diat către Poiana Brașov, 
urmînd ca mîine dimineață 
să facă primele antrenamen
te pe pistele de concurs. 
Acestea, datorită măsurilor 
luate de forul organizator, 
C.J.E.F.S. Brașov, au fost su
puse, în ultimele zile, unor 
amenajări speciale, impuse 
și de ninsoarea masivă că
zută recent. După toate pro
babilitățile, slalomul se va 
desfășura sîmbătă pe pîrtia 
„sub teleferic", iar coborîrea 
duminică pe pîrtia Lupului. 
Non-stopul a fost programat 
pentru sîmbătă după-amiază.

Cîteva cuvinte despre corn-

<
f
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petițiile republicane de la 
sfîrșitul acestei săptămîni. 
Juniorii alpini îșl vor dis
puta etapa de zonă a cam
pionatelor naționale, la Păl
tiniș, Mogoșa sau Izvoare și 
la Predeal. Participarea la 
aceste zone condiționează 
startul juniorilor la finalele 
care vor avea loc peste o 
săptămînă, la Poiana Brașov. 
Fondiștii seniori vor lua par
te la tradiționalul concurs 
„Cupa Tractorul", găzduit 
sîmbătă și duminică pe 
pîrtiile Poienii, iar cei mai 
buni juniori, tot fondiști, își 
vor disputa întîietatea în 
„Cupa Rarăul", pe pîrtiile 
pitorescului orășel Cîmpu- 
lung Moldovenesc. în sfîrșit, 
săritorii vor continua la 
Borșa seria competițiilor de 

I verificare dinaintea campio- 
| natelor naționale.
V

Foto : TH. MACARSCHI

Temă de examen: VACANȚA
© 3 000 de studenți In 30 de tabere alpine © Etapa a ll-a 
a „Cupei U.A.S.R.", la schi © Numeroase surprize © La 
Sinaia, a început campionatul

După o sesiune de exame
ne — sîntem convinși — de
loc ușoară, studenții au că
pătat o nouă și binemeritată 
vacanță. Spre deosebire de 
prima, această perioadă de 
odihnă are cîteva elemente 
care-i sporesc farmecul și a- 
tractivitatea.

în 30 de cabane montane, 
ciștigătorii primei etape a 
„Cupei U.A.S.R." la schi, du
pă o perioadă de pregătire, 
vor căuta să obțină califica
rea în marea finală de la 
Predeal. Se pare că numărul 
amatorilor de schi a sporit 
Intr-un singur an de aproa
pe trei ori, de vreme ce a- 
cum se află pe pîrtii peste 
3 000 de schiori. Firesc, acea..A ■ -AdyâK. .

național studențesc de șah
sta nu poate decît să ne 
bucure. Numeroase cupe și 
alte surprize — asupra că
rora păstrăm încă secretul 
— vor răsplăti pe cei mai 
buni. Pînă atunci, pregătiri
le sînt în toi. începătorii de 
ieri vor să devină consa- 
crați. Așa că... pîrtie 1

La Sinaia, o dată cu înce
perea vacanței, s-au pus în 
mișcare și ceasurile de con
trol care marchează timpiil 
în campionatul național stu
dențesc de șah. îșl vor dis
puta mult rîvnitul titlu, peste 
70 de șahiști și șahiste.

Și, pentru că marele gong 
al veseliei a sunat, urăm tu< 
turor ; vacantă plăcută 1
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TITUS
OZON:
Stoperul belgian 

Carre—despre mine, 
eu-despre Apolzan

r
\Să nu ne 
i mințim...
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EFICIENTA BUGETARA - SUBIECT DE

Deșl, la recenta plenară a 
C.N.E.F.S., „Raportul cu pri
vire la execuția preliminată 
a bugetului pe anul 1969 (n.r. 
al Consiliului Național) și la 
prezentarea proiectului de bu
get pe anul 1970“ a făcut
biectul unui punct aparte pe 
ordinea de zi și a oferit 
după opinia noastră

o-

o 
bună baz& de discuție asu
pra unor aspecte financiare 
deosebit de importante ale 
activității de educație fizică 
și sport — cu atît mal mult 
cu cît acest raport, împreună 
cu proiectul planului de mă
suri, a fost înmînat parti- 
cipanților spre un studiu pre
alabil — a trecut aproape 
neluat în seamă. Foarte pu
țini au fost cei ce, în cu- 
vîntul lor, 
critic sau 
chestiunile 
raport și, am putea spune, 
nu întâmplător. De ani și 
ani de zile, în ocazii ase
mănătoare de dezbatere» a 
bugetului, cei prezenți

s-au referit — 
autocritic — la 

ridicate în acest

mulțumit, de obicei 
puși în fața unui 
și împlinit — să la 
de cifrele enunțate 
dea, printr-un vot 
o aprobare formală.

Ni se va replica probabil
— ceea ce, de altfel, r.lci nu 
contestăm — că înainte de a 
ajunge în acest stadiu cva- 
sifinai bugetul este discutat 
amănunțit cu fiecare factor 
interesat, pornind u-se de la 
o analiză exigentă a reali
zărilor din anul precedent 
și căutîndu-se soluții cît mai 
eficiente pentru noul an. 
Dar de ce ar fi fost Inutil
— chiar și în acest ultim sta
diu, cînd orice modificare 
ar fi devenit, poate, inope
rantă — să-i auzim șl de la 
tribuna plenarei pe repre
zentanții consiliilor județene, 
ai federațiilor și cluburilor, 
cum justifică depășirea sub
stanțială a cheltuielilor sau 
nerealizarea. uneori integra
lă. a veniturilor și cum în
țeleg ei să acționeze, în vi-

— fiind 
fapt ca 
doar act 
și să le 
automat,

itor, pentru o mai bună gos
podărire a fondurilor repar
tizate de C.N.E.F.S. sau pro
venite pe diferite alte căi ?

Poate că n-ar avea sens 
să insistăm asupra acestei 
stări de inerție dacă ea n-ar 
fi determinată și de faptul 
că sînt încă destui' activiști 
sportivi care nu privesc, cu 
seriozitatea cuvenită, proble
mele financiare, care dacă 
Se zbat pentru ceva o fac 
numai în scopul de a primi 
subvenții cît mai substanți
ale, dar pe care nu-i intere
sează, tot atît de mult — 
iar pe unii chiar de loc — 
să-și sporească propriile ve
nituri.

Se știe că bugetul Consi
liului Național este format 
din următoarele surse : do
tați! de la bugetul de stat 
(ca urmare a preocupării a-

C. FIRANESCU

LA SINAIA 
AU ÎNCEPUT
NAȚIONALELE” 

TINERILOR
BOBERI

SINAIA,
(prin telefon). 
După nesfîrșite 
amînări, provocate 
de capriciile vre
mii, miercuri s-au 
desfășurat prisw.- 
le două manșe ale 
campionatului na
țional de bob pen
tru echipajele de 
tineret.

Clasament după 
două manșe : 1.
C. S. O. Sinaia 
(Stoian—Panalites- 
cu) 1:42,45; 
Bucegi I 
(Burbea — 
1:44,46 ; 3. 
II Sinaia 
ghiu—Tătuță) 
46,50 ; 4. Voința I 
Sinaia (Vulpe — 
Eftimie) 1:46,99; 

5. Carpați Sinaia 
(Dragomir II—Io
sif) 1:47,46 ; 6.
Voința II Sinaia 
(Bilă — Stanciu) 
1:48,13.
M. BOTA-coresp.

2. 
Sinaia 
Turca) 
Bucegi 
(Ben-

1:
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CRONICILE $1 COMENTARIILE 
GRIPEI C A CAMPIONATULUI 

MONDIAL DE HOCHEI

Itima consfătuire a antreno
rilor centrelor de fotbal de 
copii și juniori, discuțiile pur
tate în cadrul ei, proiectele 
și obiectivele de viitor (născu
te în fructuoase dezbateri), au 

credem că nu exage-

I
I
ireprezentat

râm — un moment de sinceritate și de 
seriozitate în viața fotbalului nostru. 

Binecunoscute vedete ale soccerului 
român de acum 10—20 de ani, azi 
antrenori ai generațiilor noi, au recu
noscut că, pînă nu de mult, vlăstarele 
tinere ale fotbalului nostru creșteau 
„cum dădea Dumnezeu", șansa sau 
neșansa selectînd sau înlăturînd ta
lentele. Fotbaliști au crescut, unii din
tre ei au atins chiar o ridicată cotă 
valorică, dar nimeni nu poate pretinde 
că procesul lor de formare a avut un 
caracter organizat, științific. Azi, toată 
lumea știe că fotbalul — de la selecție 
pînă la instruire și apoi la înaltă ca
lificare — a căpătat un caracter „in
dustrial" (vezi creșterea tinerilor fot
baliști în Italia, Anglia, U.R.S.S., Iugo
slavia, R. F. a Germaniei etc), livrînd, 
an de an, o adevărată „producție" de 
acest tip, impresionantă prin cantitate 
și prin valoare.

La amintita consfătuire, 
au arătat că optica 
„puieților" fotbalului 
ficat substanțial în 
totuși, 
opinia 
nivelul 
nostru.

Fără 
cluziilor la temă exprimate de această 
consfătuire — interesante, realiste, cu
rajoase — ne vom opri la una expri
mată pe marginea lucrărilor de către 
președintele Federației Române de Fot
bal, Mircea Aagelescu, referitoare la 

I situația generală a fotbalului româ
nesc actual. Deși naționala țării a 
obținut un succes marcant, caiificîn- 
du-se la turneul final al campionatului 
mondial, deși echipa Dinamo Bacău a 
reușit să urce cîteva trepte într-o com
petiție europeană, situația structurală a 
fotbalului nu s-a schimbat deocamdată 
prea mult — spunea președintele F.R.F. 
Și continua : „A ne închipui că ace3ts 
reușite sînt fructele unor transformări 
de esență tn fotbalul nostru — care 
a făcut, este adevărat, cîțiva pași 
înainte — înseamnă a ne minți singuri".

Vă lăsăm pe dumneavoastră să apre- 
ciați realismul și seriozitatea acestei 
opinii-idee; care ar trebui — credem 
noi — să fie una din premisele obli
gatorii ale întregii munci din fotbalul 
nostru, de aici înainte.

Poate în mai mare măsură acum, 
cînd echipa reprezentativă și cea de 
tineret au reușit tn turnee peste oceane 
unele rezultate favorabile, pericolul 
supraestimării forțelor proprii, al pier
derii contactului cu pămîntul, este de 
(imediată) actualitate.

Să nu ne mințim...

I
i
i
i
I
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I(Continuare tn pag. a 2-a)
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Nunweiller VI și Lucescu coboară din avion la Belo 
Horizonte (Foto t Revista .Manchete“-Brazilia)

I Aseară, la patinoarul artificial acoperit

* Primul antrenament 
al lotului național de hochei

După o absență atît de în- 
% delungată, hocheiștii au ieșit 

vineri seara vădit emoționați 
pe proaspăta gheață 
reșteană. Primul 
ment în 
ma încă 
examen

Lecția 
gă, dar 
tii nu se menajează. Pere
chile de fundași și tripletele 
înaintașilor pun la punct 
scheme tactice de atao și a- 
părare sub supravegherea a- 
tentă a antrenorului V. No- 
vacek. în acest timp, cole
gul și secundul său I. Tiron 
pune la încercare vigilența 
portarilor.

La patinoar se mal lucrea
ză, deși hala în principiu

bucu- 
antrena- 

Capitală... Vor ur- 
patru și apoi marele 
al „mondialelor".
nu este prea lun- 

condensată. Hocheiș-

este gata și arată foarte co
chet.

în fund Se toarnă asfalt, 
este fum, spre disperarea fo
toreporterului nostru Theo 
Macarschi, care dorește o 
imagine cît mai clară.

în tribune au reușit să se 
strecoare cîțiva dintre copiii 
cartierului, urmărindu-și, cu 
respirația întretăiată, idolii. 
Hocheiul este sportul numă
rul 1 în acest perimetru.

Vineri seara este progra
mată repetiția generală a 
deschiderii campionatului, du
pă care va avea loc un meci 
între selecționatele 
organizat în cinstea 
torilor patinoarului.

A și B 
construe-

I
i
i
i
I
I
I

, antrenorii 
față de creșterea 
nostru s-a modi- 
bine. „Mai sînt, 
fâcut I" — iatâ 

care au discutat
destule de

tuturor celor
pregătirii cadrelor fotbalului

a minimaliza importanța con-

Marius POPESCU

I
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I
I
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• Dan doarme fără întrerupere 
19 ore! • in vederea zborului peste 

Cordilieri, Dobrin se antrenează 
liftul! • Radu Nunweiller re

fuză mincarea © Uluitorul spectacol 
al tribunelor

Cu destulă întîrziere, cauzată deopotrivă de distanță, cîtși, 
probabil, de încetineala cu care a circulat pe itinerarul 

. poștal, am primit zilele trecute — conform unei ferme 
promisiuni — o scrisoare din Brazilia, semnată de căpitanul 
echipei naționale de fotbal, Mircea Lucescu.

La rugămintea noastră, el a încercat (și, desigur, continuă și 
la această oră) să întocmească un „jurnal de bord" al turneu
lui sud-american, jurnal din care vă putem pune la dispoziție 
primele episoade.

„In sfîrșit, după un zbor 
obositor, cu neașteptat . de 
multe goluri de aer — parcă 
data trecută traversarea O- 
ceanului s-a făcut pe nesim
țite — ajungem pe aeropor
tul din Rio de Janeiro. E 
cald, să tot fie vreo 25—28 
de grade. Ne lăsăm hainele 
tn avion, coborîm tn cămăși. 
Surprinzător, pe aeroport nu

■ este prezent nici un ziarist...

Peste o oră, iarăși ne îm
barcăm, de data asta spre 
Belo Horizonte. Ajunși, cum
părăm primele ziare: Steaua 
roșie Belgrad a pierdut cu 
0—4 la Penarol și cu 0—5

I

MIRCEA LUCESCU
la Corinthias I Toată lumea 
se miră... Pe pagina urmă
toare : Mexic — Spartak 
Trnava 4—2. Parcă-i mai nor
mal, dar, oricum Adamec, 
Hagara, Rabat, Kuna repre
zintă ceva... Se aude vocea 
lui Dan: „Vă spuneam eu că 
fotbalul prin părțile astea e 
tn mare ascensiune!“, dar 
nimeni nu găsește nici un 
cuvtnt de răspuns...

Așadar, gtndim: vreo trei- 
patru echipe cehoslovace și 
cam tot atttea din lugosla-
(Continuare în pag. a 3-a)

In turneul internațional feminin de volei

V. CH

GupZuJ nostru de fundași nr, I loniță (tn prim plan) Varga- exersează

Rapid — I.
Turneul internațional femi

nin de volei, organizat de clu
bul Rapid, a debutat Ieri în 
sala Glulești cu medul dintre 
formațiile bucurcștene Rapid 
și I.E.F.S., de altfel singurul 
in prima zi. Puținii spectatori 
prezenți la această partidă (in
tr-un fel și o verificare în ve
derea reluării campionatului) 
au putut urmări un joc fru
mos șl de bun nivel tehnic, 
care atestă pregătirea superioa
ră a ambelor echipe și, In pri
mul rind, a studentelor. Aces
tea, deși lipsite de trăgătoarea 
Carmen Marinescu, în schimb 
cu exdinamovista Elisabeta 
Nodea, au dat o replică neaș
teptat de hotărltă rapldistelor 
— învingătoare pînă la urmă 
cu 3—2 (7, ,7, —9, —12, 5).

Dacă în primele două seturi 
I.E.F.S.-ul a rezistat doar la

E. F. S. 3-2
Inoeputul lor dnd a și oondus 
cu 5—3, 6—4 (in setul I) și 
4—2, 6—3 (tn setul II), pierztnd 
apoi clar datorită lipsei de in
sistență in joc și execuțiilor 
neglijente ale unor jucătoare, 
in următoarele două seturi stu
dentele au arătat că nu sînt 
mai prejos dedt adversarele 
lor. Setul decisiv a aparținut 
insă Rapidului, echipă mal fa
miliarizată cu finalurile de 
miză.

S-au remarcat: Baga, Bălă- 
șoiu șl Moraru — de la Învin
gătoare, Ionecl și Șchiopu — 
de la Învinse,
foarte bine N. Mateescu șl V. 
Volcu.

Astăzi, de la ora 16.30, tot în 
sala Glulești, turneul feminin 
continuă și Începe cel masculin.

A. B.

Au arbitrat
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(noile ipostaze
I n continua sa evoluție, socie

tatea noastră cunoaște, de 
cîțiva ani, o nouă ipostază, 
prezentă în toate sectoarele 
sale vitale : cercetarea știin- 

oraanizată.
____  _____________ ___ j duce spre 
poziții tot mai avansate (unele vizibile 
de pe acum, altele încă ascunse, sau 
neidentificate) este absolut indubitabil 
că ni se impun adaptări, restructurări 
(chiar a unor poziții — poate tradițio
nale — dar depășite de evenimente), 
noi unghiuri de vedere, o reîmprospă
tare, în adîncime și deopotrivă în 
aspirații, astfel cqg efortul lucid, dirijat 
de partid și de stat, să poata fi ra
cordat tuturor sectoarelor cărora li se 
adresează și să găsească 
desfășurării sale optime.

Mișcarea sportivă nu a

sale vitale : 
țifică, riguros org< 

Urcînd această treaptă, care ai

lartid și de stat, să poata fi ra-
___ li sc 

mediul fertil

Mișcarea sportivă nu a fost exclusă 
din acest peisaj revitalizat și are, de 
28 de luni, un centru propriu de cer
cetări științifice. Anonimatul, relativ, al 
noului for de gîndire și creație în do
meniul activităților fizice poale fi pus 
în seama unor insuficiențe la nivelul 
presei noastre de specialitate (inclusiv 
ziarul „Sportul") dar, mal ales, în sar
cina acelor stări, atît de dăunătoare, 
de neîncredere, de rezistență fată de 
elementul novator, de inadaptabilitate 
cu care sînt, adeseori, întîmpinate mă
surile proaspete, menite să ne scoată 
din tiparele de gîndire și acțiuni obiș
nuite. Tn sport, nu mai puțin decît în 
alte sectoare de viață, există tradiții 
dar și șabloane (chiar la nivelul gîn- 
dirii), experiență dar și fetișism, față 
de acele metode care s-au confirmat 
(cîndva), tendințe spre înnoire dar și 
sclerozare în limitele unor satisfacții 
considerate suficiente. Pe scurt, cerce
tarea științifică a pășit mai greu în 
templul zeului Sport, decît în altele. 
Necesitatea sa se făcuse însă resimțită 
mai de mult și activitățile unor mari 
cluburi (Dinamo, Steaua, Rapid etc.) în 

^direcția studierii științifice — prin in-

termediul cabinetelor metodice — a 
complexului fenomen sportiv, activități 
declanșate la sugestia conducerii aces
tui sector, cu 5 ani în urmă, atestă 
acest adevăr cu vechime, impus cu 
autoritate în alte țări.

O explicație este, fără îndoială, 
aceea a greutăților proprii oricărui în
ceput dar — nu mai puțin reale — ni 
se par și altele de care ne vom ocupa 
acum.

Sportul, dinamic și actual prin însuși 
conținutul său, este considerat în ra
port cu rezultatele sale concrete, cu 
performanțele la care asistam, sau 
dorim să asistăm. Mai mult chiar de
cît în economie, deși nu cu aceeași 
pondere față de dezvoltarea societății 
noastre, în sport se caută 
resc cifrele, confruntările 
alții, recolta de victorii 
Deși ne fac plăcere, deși 
și gidilă orgoliul personal, 
șite, ale momentului, nu se pot lipsi 
de cercetarea științifică, pentru că 
nu există gust mai contagios decît cel 
al succesului, care nu se poate repeta 
fără o pregătire prealabilă, deci de 
perspectivă, fundamentată pe criterii 
terme. Dar acesta nu poate fi un rol 
exclusiv al căutărilor științifice în 
sport. Aș zice, chiar, că el nu repre
zintă nici măcar nucleul lor. Ascul- 
tînd cuvîntul unor, participanți la o 
recentă ședință a Comitetului Executiv 
al C.N.E.F.S., am reținut interesante 
puncte de vedere exprimate de prof, 
universitar Leon Teodorescu, rectorul 
I.E.F.S., Mircea Angelescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., conf. universitar Emil 
Ghibu, N. Gavrilescu, reprezentant al 
U.G.S.R., Elena Poparad, reprezentanta 
a C.N.O.P., Ion Balaș, vicepreședinte 
al F.R.F., care conturau, de fapt, lar
gul perimetru oferit cercetării științifice 
de fenomenul sportiv autohton, acuta 
sa aciualitcte.

Așa, de pildă, M. Angelescu consi
dera că, printre temele forului de spe-

nu

și se urmă- 
direrte cu 
înregistrate, 
ne flatează 
aceste reu-

NENABABII
Originala idee a tovarășilor 

Țopescu Cristian și Bădes- 
cu Gabriel de a începe te- 
lesportul duminical cu me
ciul Frazier — Ellis, mă 
incită la. a scrie despre lo
viturile sub centură. Firește^ 
tovarășii Țopescu Cristian și 
Bădescu Gabriel nu s-au gin- 
dit la ce mă gindesc eu, căci 
între ei doi sau între ei și lu
mea mare asemenea lovituri 
nu există 1 Tovarășii respectivi 
au adus în prim-plan meciul 
acela pentru că sănătosul lor 
instinct de teleaști (zilele tre
cute cineva îmi spunea că ar 
exista și teleconștiință...) le a 
șoptit că lupta de a doua zi 
pentru titlul mondial este o 
problemă de mare 
Puternicul lor in
stinct de teleaști 
nu-i înșeală prea 
des și, în general, 
acești tovarăși nu 
pot fi bănuiți că 
nu știu ce e și ce 
nu e actualitate. 
Numai că foarte 
des, dacă nu mai 
întotdeauna, ce 

șoptește instinctul 
e una și ce strigă 
rațiunea e alta.
Lucrurile ajung din 
cind la a urma sau a fi silit 
să urmezi machiavelicul sfat 
al diabolicului diplomat Tal
leyrand : „Nu asculta de pri
mul instinct — el e întotdea
una cel bun..." Și fiindcă țin 
și eu ca tot omul la rațiune, 
fiindcă și pentru mine strigă
tele rațiunii sint impresionan
te — voi scrie neted că lovi
turile sub centură îmi displac. 
Așa că nu voi lovi sub cen
tură.

Dar voi susține că meciul 
Frazier-Ellis, în pofida actua
lității sale, în pofida origina
lității cu care a fost adus în 
prim-plan și chiar în pofida 
excelentelor imagini cu care 
a fost ilustrat, nu constituie 
problema nr. 1 a actualității 
noastre sportive. Nu sîntem 
noi acei nababi, acei maharad- 
jahi ai teleinformațiilor mon
diale care să ne permitem — 
știind tot, văzind tot ce miș
că pe mapamondul sportului 
— a ne desfăta regește cu mi
nunății lăudăroși de peste o- 
cean. Eu. cel puțin, recunosc 
deschis că nu-s un asemenea 
nabab — deși îmi place la ne
bunie cum se autolaudă, de 
la Clay citire, acești maeștri 
ai pumnului de fier. Aș sta și 
i-aș asculta nopți întregi cu ce 
artă își anunți unul altuia 
sfîrșitul, cu ce uimitoare sigu
ranță precizează minutul ex
ploziei finale, cu ce curaj își 
aeordă superlativele. Numai 
între tinerii scriitori români

actualitate.

am mai găsit atîta dezinvol
tură în preamărirea propriu
lui geniu. Cind: citesc conferin
țele de presă sau confesiunile 
marilor boxeri contemporani 
mă simt la Casa Scriitorilor, 
noaptea, la un vinuleț, in to
vărășia prozatorilor noștri ti
neri... Dar pentru calitatea 
mea de nenabab, actualitatea 
stringentă e mai modestă : eu 
aș fi v-rut, săracul de mine, să 
știu mai pe larg ce e cu hoche
iul, căci nu în fiecare an 
avem parte de campionate 
mondiale la București și Ga
lați. Hocheiul a fost un minut 
și ceva la 
sportive", 
cărețe de

rubrica „săptămânii 
niște imagini/ miș- 
la Galați, o parte 

din ele țâră ex
plicații. Nenabab, 
aș fi vrut să știu 
ce e cu acest in- 
cintățor 1,81 al 
Corneliei 
cu, la

1,81
Popes- 

înălțime, 
în stil Forsirury.

nici o

cind în

Nimic,
imagine. Nenabab, 
mă ducea gîn- 
dul 
mine — la 
de amicale 

listice desfășurate pe 
nurile desfundate ale 

campionatu- 
se gîndește 
Citeva mii 
care alear- 

Ghencea sau 
să mai afle

ducea
— bietul de 

zecile 
fotba- 
tere- 
țării,

așteptarea
Dar cine 

campionat ? 
microbiști 

gripați în 
Giulești, 

se întimplă fără Sătmărea- 
sau

in 
lui. 
la 
de 
Bă 
pe 
ce .
nu 
lumea 
A.S.A. 
dreaptă 
rientîndu-și memoria spre Rio 
și Lima — de ce le-aș cere-o 
tovarășilor de la TV ? Nena
bab, eu m-aș ocupa insistent 
de campionat. Dar nu pot lovi 
sub centură. Țopescu-Bădescu 
n-au car (de reportaj), n-au 
căruță, poate că nici teleguță. 
Nici dinșii nu-s nababi, de a- 
ceea dumnealor mănincă, din 
cind in cind, cozonac în loc de 
pîine, adică Frazier-Ellis, in 
loc de Steaua — Morenii...

Noi, nenabafrii, trebuie să 
ne susținem, nu să ne lovim 
dubios. Există o solidaritate 
a nenababilor la care eu sub
scriu.

Flamengo? Care Flamengo? 
De ce mă loviți sub centură ?

alte carate. Și dacă 
a uitat pe ce loc e 

și cine e extrema 
a Steagului roșu, o-

BELPHEGOR

Erată la cronica săptă- 
mînii trecute ; se va citi, la 
un moment dat: „mai sint 
cîteva scoruri realizate de 
cehoslovaci care-mi spun 
multe..." și nu „care nu 
spun multe..."

PE URMELE
L« A.S.A. Tg. Mureș se incearcă 

revirimentul
5 de-

intitu-
...lan

în ziarul Sportul din 
cembrie, în materialul 
lat „De ce deține A.S.A. 
terna roșie ?” se critica slaba 
evoluție a fotbaliștilor din ora
șul de pe Mureș. Materialul 
respectiv, după cum declarau 
tov. I. Bogdan, președinte al 
C.J.E.F.S., și tov. Florescu, 
președintele consiliului asocia
ției sportive, a făcut obiectul 
un«i analize temeinice, căreia 
i-au urmat unele măsuri me
nite să ducă la Îmbunătățirea 
activității echipei, a jocului 
și... la salvarea de la retrogra
dare. S-a amintit neeesitatea 
depunerii unui efort susținut 
din partea tuturor factorilor ~- 
jueători, antrenori, medic — 
pentru o pregătire in cele mai 
bune condiții în vederea luării 
unui start reușit în retur. 
S-® procedat la 
tățirea procesului 
struire, la mărirea 
lui de antrenament.
cut eforturi pentru îmbunătăți
rea bazei materiale. Din ve
chiul Iot au fost scoși' cîțiva 
jucători care nu mai făceau 
față primei divizii, cum sînt 
Bglasz, Lungu, Lokodi, Aldea. 
Au fost promovați cîțiva ju-

îmbună- 
de in- 
volumu- 
S-au fa

ciaIitat^hy^naterie de sport, ar trebuȚ^ 

să figureze însăși aceea a organizării 
cît mai moderne și conforme cu socie
tatea noastră, a mișcării sportive, în 
amănunt și în ansamblu, întrucît Legea 
sportului nu face altceva decît să ja
loneze, pentru o perioade, anumite 
direcții ce pot deveni, la un moment 
dat, anacronice. Profilul educației fizice 
a școlarilor, sau chiar mai mult decît 
atît, al unui posibil sistem național de 
educație fizică, raportul concordant din
tre pregătirea etică și cea spor
tivă a tineretului nostru, cel dintre 
productivitatea muncii și capacitățile 
fizice ale celor angrenați direct în 
procesul creării bunurilor, 
novatoare (la noi) a unor 
mente de genul „stațiilor pilot

C.M. DE HANDBAL „SCURTĂ ISTORIEH

■ ■■

cu ideea 
experi- 
ț" din 

industrie, diferențierea logică a asisten
ței științifice de cercetarea propriu-zisă 
au reprezentat citeva idei fertile. Toate 
aceste discuții cu demonstrat, în ciudc 
timpului insuficient care li s-a afectat 
și a nerăbdării unor participanți (știința, 
ce-o mai fi și asta ?), că sportul nu 
se poate lipsi de aportul activității 
cereorale superioare, mai ales, prin ca
lificare și specializare, făcîndu-ne să 
regretăm întîrzierea cu care a ajuns 
pe agenda C.E. al C.N.E.F.S. activi
tatea centrului său de cercetări (prima, 
după doi ani și jumătaie de existen
ță). Rutina (chiar și cea 
de rezultate) nu poate fi i 
ponului reprezentat de 
științifică, tot astfel cum a.._ ,-------- ,
finind chiar de democrație, nu trebuie 
angajate irațional, în relații antago
niste, cu cercetarea. Ce s-ar întîmpla, 
dacă i-am obliga pe oamenii de știință 
să accepte luarea unor decizii prin 
aplauze sau majoritate de voturi, con
vinși că aplicăm un principiu demo
cratic. Cred că democrația are unelte 
specifice pentru fiecare domeniu de 
manifestare umană și ele nu pot fi 
strămutate sau confundate, ci riguros 
respectate. Tn cazul 
profund democratic 
criteriului obiectiv, 
monstrat de oamenii

beneficiind 
opusă tam- 
investigația 

ilte practici,

tratat, procedeul 
este respectarea 
cercetat și de- 
științei.

Emanuel VALERIU

In anul în care Franța se 
pregătea să organizeze — în 
mijlocul unui interes general 
— cea de a III-a ediție a 
campionatului mondial 
fotbal, cîțiva inimoși 
tori a handbalului vedeau 
împlinită ceea ce multi nu
meau, pe bună dreptate, o 
temerară încercare : un cam
pionat al lumii în acest sport 
cu o dezvoltare firavă, cu 
o răspîndire limitată. Aceas
ta cu atît mai mult cu cît 
era vorba de varianta redu
să a handbalului. Așadar. în 
luna februarie a anului 1938, 
18 000 de spectatori s-au în
ghesuit în tribunele lui 
..Deutschlandhalle" din Ber
lin pentru a putea fi marto
rii primei dispute mondiale 
a handbalului de sală, prac
ticat de echipe compuse din 
7 jucători.

Modest., mai mult ca o ti
midă încercare 
ceput lupta 
ti a pe plan 
dinamic si 
sportiv. La 
inaugurale s-au 
tru reprezentative de 
si... doi arbitri, iar competi
ția s-a organizat doar 
două zile (5 și 
dună sistemul 
reste că, știind 
azi handbalul, 
cititori se vor 
s-au putut juca sase partide 
în două zile. Foarte simplu : 
meciurile aveau atunci 
rata unei... reprize de 
adică erau compuse din 
părți a cîte 15 minute, 
si rezultatele înregistrate : 
Germania—Danemarca 11—3 
(4—3) ; Austria—Suedia 5—4 
(2—2) ; Suedia—Danemarca
2—1 (1—1) ; Germania—Aus
tria 5—4 (4—2) ; Austria— 
Danemarca 7—2 (3—0) ; Ger
mania—Suedia 7—2 (3—1).

de 
iubi-

asa a în- 
pentru suprema- 
mondial în acest 
spectaculos joc 
startul ediției 

aliniat pa- 
tări

în
6 februarie), 
turneu. Fi- 

cum se joacă 
multi dintre 
întreba cum

du- 
azi, 

două 
Iată

CE VA ALEGE SLAVIC ? g
54,4 (100 m) și 2:00,8 (200 

m) — iată. două cifre înscri
se recent în foile de concurs 
ale unei competiții cu carac
ter intern. Cu numai doi ani 
în urmă, cei mai buni crau- 
listi ai tării realizau perfor
mante 
cunde. 
m sub 
sebită 
tuală.
noastre se află de-abia în 
faza de acumulare, perfor
manțele lui Marian Slavic 
sînt de natură să surprindă.

Rezultatele subliniate mai 
sus (chiar si în condițiile 
unui bazin de 25 m) îl apro
pie pe decanul sprinterilor 
români de performerii con
tinentului, și exprimă practic 
marele progres 
rului 
ne-a 
sita, 
tase 
două 
200 m :
consideram înotul ca o pură 
distracție. Mă amuza între-

în jurul a 57 de se- 
iar o cursă de 200 
2:05,0 stîmea .o deo- 
senzație. La ora ac
rind tritonii natatiei

41 înotăto- 
bucureștean. Explicația 

oferit-o chiar el. la Re
ducă cursa în care ra
de puțin un timp sub 
minute ne distanta de 

„Pină anul trecut

cerea pe 
adversarii 
Nici prin 
că aș 
să ajung 
de valoare, poate «i la un 
reoord european. Cele oîteva 
succese obținute anul trecut 
(Syracusa, Kiev, Izmir), fără 
o pregătire ieșită din comun 
mi-au deschis însă apetitul. 
Am început să simt pe umeri 
și obligația (morală cel pu
țin) unor titluri și recorduri 
naționale. Iată de ce am a- 
bordat pregătirea din aceas
tă iarnă, cu altă optică, con
vins fiind 
prof. Gh. 
considera 
un poet 
dreptate.
de la antrenamente, m-am 
pregătit și de două ori pe zi. 
ajungînd la rezultate mulțu
mitoare. Singurul lucru 
ce-mi doresc acum — cit 
mal multe, concursuri in 
companii dintre cele mai 
selecte. Restul va veni de la 
sine".

distante scurte ou 
mei si, cam atit. 
cap nu-mi trecea 
putea intr-o zi 

la performante

că antrenorul meu. 
Dimeca, care mă 

în permanență 
al natatiei. avea 
Nu am mai lipsit

ETAPA DE IARNĂ (DECISIVĂ)
In campionatele de alpinism

îneeptnd cu anul eompetițio- 
nal 1869—18'0, etapa de iarnă a 
fost stabilită ca episod final în 
campionatele de alpinism ale 
țării. Aceasta, pentru că adevă
rata selecție a concurenttlor se 
face iarna, pe trasee care prin 
duritatea lor și prin problemele 
tehnice multiple pe care le 
alplniștllor. ierarhizează 
strict valorile, dacă nu 
punctajul realizat în mod 
prin diferențele de timp.

Pentru echipele de tineret și 
feminine finala se va desfășura 
In masivul Clucaș între 19—21 
februarie. Iar pentru seniori in
tre 11—15 martie, în masivul Re
tezat.

In întrecerea finală va conta 
foarte mult pregătirea fizică si 
tehnică, gradul de antrenament, 
orele de lucru în sala de forță, 
pe terenurile de alergări, pe 
piftiile de schi sau pe gheața 
pereților verticali, în 
mentele de cățărare.

Devansarea datei de 
rare cu 10 zile față de 
cedențt sporește dificultatea par
curgerii traseelor din Retezat, la 
acea dată iarna fiind In dreptu
rile el atît pe crestele de peste 
2000 de metri altitudine ale ma
sivului, ca șl pe pereții verticali 
ai colților Pelegei sau ai v|r- 
fulul Bucura. De asemenea, a- 
tingerea vlrfurilor, pe cele mal 
grele căi de acces, cu întregul 
material ți echipament purtat

pun 
mai 
prin 
cert,

antrena-

desfășu- 
anil pre-

MATERIALELOR PUBLICATE

continuu 
biți la 
traseului ........... ....
va mai putea fi parcurs in mal 
puțin dț 30 de ore de mers 
efectiv.

în finala echipelor de tineret, 
lucrurile nu sînt mult mai sim
ple. cu toate ci masivul Ciuețș 
este mai puțin dificil dip punct 
de vedere tehnic decît gițj ma
sivi muntoși din țara noastră. 
In sprijinul acestei afirmații, 
voi aminti faptul că. in compa
rație cu anii preeedențl și aici 
dificultățile traseului au cres
cut : mai întti va exista un vîrf 
care va trebui urcat Pe drumul 
de acces cel mai dificil, adică 
prin cățărare pe stînci ; spot 
va trebui, în mod obligatoriu, 
purtat tot timpul ruețacul cu 
material, echipament și alimente 
în spate și. în plus, traseul nu 
se va mai parcurge „in circuit'1, 
ea pină acum, ci numai pe li
nia de creastă, cu intrarea și ie
șirea prin golul alpin. Aceasta 
va 
de 
fel 
se 
tre
nu se pare a fi alegerea locu
lui pentru bivuacul de noapte 
și înnoptarea în eort.

In competiția rezervată fetelor 
nu sînt modificări față de anii 
precedent!, în afară de faptul 
că echipa campioană va fi cu
noscută după această etapă, 
nu la începutul competiției.

P. BOGOIU 
antrenor

pe spete, va contr)- 
Ingreuierea parcurgerii 
așa Incit nu cred că el

face, cu siguranță, ca durata 
parcurgere să crească In așa 
Incit pentru tinerii slpinițtt 

vor pune probleme noi, din- 
carg cea mal importantă

(Urmare din pag. I)

fi

chiar si 
cunosc foar-

Fără îndoială, 
pentru cei ce îl 
te bine pe acest întîrziat al 
natatiei noastre (și-a Început 
activitatea competitională la 
20 de ani), Slavic se prezintă 
mult schimbat. Ni s-a părut, 
tn aceste prime evoluții ale 
anului, mai decis și mai am
bițios, dîrz luptător cu 
cronometrelor. stăpînit 
sentimentul și dorința 
continue autodepășiri. 
sîndu-se tot mai evident de 
apăsătorul complex creat prin 
marea diferență ce desparte, 
ne planul performantei, pe 
înotătorii români, de marii 
campioni. Slavic — lucru 
demn de subliniat — începe 
să fie preocupat de accesul 
în cercul elitei.

Problema care se pune a- 
cum pentru înotătorul nr. 1 
al tării este alegerea probe
lor pe care le va pregăti 
pentru „europene". Acel 
2:17,5 realizat la Reșița în 
cursa de 200 m mixt, fără 
o pregătire specială. îi creea
ză perspective multiple și 
fac mai dificilă hotărîrea. 
„Cursele de sprint îmi oferă 
posibilitatea^ valorificării u- 
nul avantaj conferit de con
stanța pe care o am într-o 
probă cu serii, semifinale și 
finale. Timpul obținut în în
trecerea tetratîonului mă a- 
propie însă mai mult de cei 
mai buni specialiști ai conti
nentului, Și cum nu vreau 
să fug după mai multi ie
puri, cred că în aprilie, după 
„internaționale" si meciul cu 
Cehoslovacia, vor fi in mă
sură să 
declarat 
vie.

acele 
de 

unei 
Deta

mă decid" — ne-a 
în final Marian Sla-

t
Adrian VASILIU

niori din centrul de copil și 
juniori al asociației. Au fost a- 
nalizate cu simț de răspundere 
problemele de ordin discipli
nar, s-a combătut mentalitatea 
că echipa nu mai poate fi sal
vată și se apreciază că starea 
de spirit atit a conducerii rit. 
și a componenților lotului este 
bună. Cu toții așteaptă cu ne
răbdare returul, pentru a fruc
tifica roadele muncii desfășu
rate în această perioadă.

C. ALBU — coresp.

Păltinișul nu va mai fi neglijat
în materialul „Vacantă la 

Păltiniș" se critica dezintere
sul manifestat față de această 
stațiune în privința difuzării 
presei, îndeosebi cea sportivă. 
Se spunea atunci că se ignoră 
faptul că în această perioadă 
aici veneau la pregătire spor
tivi (mai multe echipe de fot
bal, schiori), la care se adău
gau oamenii muncii aflați la 
odihnă. Șeful serviciului difu
zarea presei din cadrul muni
cipiului Sibiu, tov. V. Geor
gescu, remarca unele greșeli în 
comenzile efectuate în luna 
decembrie, în instabilitatea nu
mărului de exemplare reparti
zate în stațiune. Acum avem 
asigurarea că In perioada ce

urmează difuzarea presei se va 
desfășura în condiții optime in 
stațiunea Păltiniș. In acest 
sens, agenția P.T.T.R. a primit 
indicații precise.

I. IONESCU — coresp.

★

N. R. Desigur, cele relatate 
de corespondenții noștri C. 
Albu — Tg. Mureș și I. Io
nescu — Sibiu arată că orga
nele respective și-au însușit, 
dacă nu total, parțial cele ară
tate in materialele apărute in 
ziar și care se refereau la o 
serie de minusuri in domeniile 
respective de activitate. Nu în
țelegem insă de ce organele și 
tovarășii in cauză au așteptat 
o nouă vizită a redactorilor sau 
corespondenților ziarului pen
tru a ne face cunoscute măsu
rile întreprinse. Se știe că e- 
xisti hotărîri pe linie de par
tid și de stat ea cei vizați să 
răspundă ziarului intr-un ter
men bine stabilit. In această 
situație se află mai multe or
gane sportive, asociații și clu
buri, instituții de învățământ 
car,e au cam uitat să ne răs
pundă. Cu alt prilej ii vom a- 
minti nominal pe cei ce dato- ■ 
rează ziarului — de fapt nu 
ziarului, ci opiniei publice, in 
primul rind — un răspuns 
prompt și competent.

tente pe care partidul șl guver
nul o manifestă față de activi
tatea de educați» fizică ți sporț), 
subvenții din partea sindicate
lor, beneficii realizate din Pro
nosport șl Pronoexpres, Încasări 
din manifestații sportive, alte 
venituri (printre care șl bene
ficiile vărsate de ziarul sSpor- 
tul", celelalte publicații sporti
ve, editura C.N.E.F.S. și 
I.E.A.B.S.). Deși partea de con
tribuția directă la buget a Con
siliului " ‘ ’
dețene 
zentată 
pltole : 
sportive și alte venituri) 
mal mică decit sumele provenite 
din celelalte surse, ea se reali
zează. !n general, cu dificultate. 
Deoarece d»că — așa cum s-a 
întlmplat șl în anul trecut, efnd 
planul de venituri proprii s-a 
îndeplinit în proporție de sută 
la sută — unele consilii sporti
ve județene (Galați, Mureș, Si
biu. Hunedoara, Timiș, Dolj), ți 
cluburi (Rapid, Constructorul, 
Dunărea Galați, Mureșul, Sinaia, 
Cîmpulung Muscel) țl-au reali
zat țl depășit veniturile pla
nificate, multe ~
rezultate total

în ansamblu, ,______
manifestații sportive s-au reali
zat numai In proporție de 76% 
(procentul, în cazul federațiilor 
sportive, este țl mal mic — 
55%). Pare greu de crezut, dar 
federațiile de ciclism, lupte, că
lărie, hochei, gimnastică, pati
naj, rugby șl-au îndeplinit pla
nul de venituri în procente ce 
se situează doar Intre 1 țl 11% I

Național, a consiliilor ju- 
și a cluburilor (rtpre- 
prln ultimele două ca- 
înoasărl din manifestații 

este

avutaltele au 
nesatisfăcătoare, 
veniturile din

învingătoare a fost echipa 
Germaniei, care a acumulat 
în trei locuri 
puncte : 6.

Au trebuit 
multi ani, mai 
și pe răbojul competițiilor 
handbalistice s-a înscris o 
nouă ediție a C.M. de hand
bal masculin în 7. Numai că 
acum nu mai era vorba de o 
timidă încercare, de un expe
riment care să ajute, even
tual. la sondarea interesului

maximum de

să treaca 
precis 16 ani,

pentru acest sport. Handba
lul „mic", la concurență cu 
cel „mare", cîștiga bătălie 
după bătălie, solicitînd tot 
mai mult atenția și căpătînd 
tot mai pregnant un caracter 
universal. Tocmai de aceea 
nu s-a mai mirat nimeni că 
la această competiție s-au 
înscris 11 selecționate națio
nale. ceea ce a obligat Co
misia tehnică a F.I.H. să or
ganizeze jocuri de calificare, 
deoarece se stabilise anterior 
că la turneul final, ce urma 
^ă aibă loc în Suedia, nu vor 
putea participa decît 6 echi
pe. Tara gazdă, Suedia, fiind 
calificată din oficiu, celelalte
10 formații au disputat 5 în- 
tîlniri de baraj, care s-au 
încheiat, cu următoarele re
zultate : R.F.G.—Finlanda 21 
—10 ; Cehoslovacia—Ungaria 
13—8 ; Norvegia—Danemarca 
11—26 ; Elveția—Austria 15—
11 ; Franța—Spania 23—11.

Cele 6 echipe ajunse în 
turneul final al întrecerii au 
fost împărțite în două serii. 
După disputarea partidelor 
respective clasamentele
prezentau astfel : SERIA I: 
1. Suedia, 2. Cehoslovacia, 3, 
Danemarca ; SERIA A II-a : 
1. R.F.G., 2. Elveția, 3. Franța- 
în locurile finale s-au obți
nut următoarele rezultate:

se

(locurile 5—6) Danemarca— 
Franța 23—11 ; (locurile 3— 
4) Cehoslovacia—Elveția 24— 
11 ; (locurile 1—2) Suedia— 
R.F.G. 17—14. Titlul mondial 
a revenit, deci, handbaliștitor 
suedezi.

Doar după patru ani, în 
1958 (acest scurt interval pînă 
la ediția următoare este edi
ficator în ceea ce privește 
răspîndirea handbalului !) 16 
reprezentative naționale sînt 
prezente în R.D. Germană la 
cea de a IlI-a confruntare 
de forte pe plan mondial. 
Acum cuvîntul „mondial" 
este pe deplin justificat, prin
tre cele 16 participante nu- 
mărîndu-se si echipa Brazi
liei. De asemenea, era ali
niată La start și reprezenta
tiva României, debutantă în 
această competiție. S-au al
cătuit patru serii, încheiate 
cu următoarele clasamente: 
SERIA A : 1. Suedia. 2. Po
lonia. 3. Spania, 4. Finlanda ; 
SERIA B : 1. Germania (e- 
chipa unită), 2. Norvegia, 3. 
Franța, 4. Luxemburg ; SE
RIA C : 1. Cehoslovacia. 2. 
Ungaria, 3. Islanda, 4. Ro
mânia (rezultate : cu Unga
ria 16—16, cu Islanda 11—13. 
cu Cehoslovacia 13—21) ; 
SERIA D : 1. Danemarca, 2. 
Iugoslavia, 3. Austria, 4. Bra
zilia. Primele două clasate 
din fiecare serie s-au cali
ficat în grupele semifinale, 
care după două zile de dispu
te (au contat si rezultatele 
din serii) se înfățișau astfel: 
GRUPA I : 1. Cehoslovacia,
2. Germania (echipa unită).
3. Norvegia, 4, Ungaria;
GRUPA A II-A : 1. Suedia, 
2. Danemarca, 3. Polonia, 4. 
Iugoslavia. Jocurile finale, 
disputate în zilele de 7 si 8 
martie în Werner-Seelebin- 
derhalle s-au încheiat cu re
zultatele : (locurile 1—2) Sue
dia—Cehoslovacia 22—12 ;
(locurile 3—4) Germania (c- 
chipa unită)—Danemarca 16 
—13 ; (locurile 5—6) Polonia 
—Norvegia 20—18 ; (locurile 
7—8) 
—16.
na ta 
tlul. 
oară 
repeta si la ediția următoar 
handbalistii din echipa „Tre 
Kronor" performanța ? Nu, 
pentru că va începe „seria" 
jucătorilor români...

Ungaria—Iugoslavia 24 
în acest fel, selectio 
Suediei si-a apărat ti 

devenind pentru a dou 
campioană a lumii. Vo

B. KONIG: „Am fi mulțumiți

ochi 
celor

cu medaliile
Toate încercările lui Bed- 

rich Konig de a face o in
fuzie d® tineret în lotul cam
pionilor mondiali au dat în 
cele din urmă greș. Debutan- 
ții, unii dintre ei cu reale po
sibilități, s-au acomodat foar
te greu într-un mecanism bine 
rodat de ani de zile. Pe de 
altă parte, nici senatorii de 
drept nu au privit eu 
prea buni apropierea
mai tineri, manifestînd o re
zistență tacită. Numai astfel 
he putem explica șirul de re
zultate contradictorii pe care 
..7“-le cehoslovac le-a înregis
trat de la ultima ediție a C.M 
și pînă astăzi. După părerea 
majorității specialiștilor s-a 
greșit enorm în 1967, cînd 
după victoria de la Văsteras 
nu s-a trecut la o remaniere 
serioasă a lotului, impusă de 
vîrsta respectabilă a unora 
dintre cei ce au purtat culo
rile naționale aproape un de
ceniu. încercările ulterioare 
destul de timide, au fost firesc 
sortite eșecului. Și iată-1 pe 
Konig apelînd din nou la 
Havlik, Duda, Herman. Kra
nat, Arnost și Mareș.

în ce formulă vor evolua 
handbaliștii cehoslovaci în tur

de bronz"
neul din Franța ? Karger <i 
fost preferat lui Skarvan pen 
tru a-1 dubla pe Arnost în 
buturile echipei. In teren, Voi- 
teck Mareș, care la 34 de ani 
rămîne unul dintre marii teh
nicieni ai handbalului mon
dial, Havlik, Duda, Bruna, 
Konecny și Klimcik rămîn oa
menii de bază, iar într-un eșa
lon imediat următor, Podryga- 
la, Kranat Herman și A. Lu- 
kosik. Singurii reprezentanți 
ai noului val care au reușit 
totuși să se alăture acestui lot 
sînt Katusak și KrepindalL

La ultimul joc de verificare 
susținut în compania formației 
Dukla Praga (21—14). KSnig 
declara ziariștilor : „în mod 
normai nu ne putem compara 
la ora actuală cu forța de jon 
a românilor sau iugoslavilor, 
și nici nu cred că am avea 
prea mare succes în vreo con ■ 
fruntare cu echipele U.R.S.S. 
și R.F. a Germaniei. Sper, 
totuși, să trecem de serii și 
să ajungem în semifinale. 
Apoi totul va depinde și de 
puțină șansă. Personal, aș fi 
mulțumit cu medaliile de 
bronz".

Jiri DVORJAK

ÎNTRECERI LA SOL Șl SĂRITURI
ALE GIMNAȘTILOR BUCUREȘTENI

în sala de gim
nastică de la com
plexul „23 August" 
4 continuat com
petiția — pe a- 
parate — orga

nizată de comisia de speciali
tate a C.M.E.F.Ș. București. Ca 
și în prima etapă, concursul 
s-a bucurat de participarea a 
numeroși sportivi (120), de data 
aceasta intrind în întrecere și 
fetele. Duminică, băieții au e- 
voluat la sărituri, în timp ce 
gimnastele și-au disputat in- 
tjietatea la sol. Iată primii 
clasați : BĂIEȚI : cat. IV-—I. 
Stoica (C.S.Ș.) 9,70, C. Pelep- 
cu (Steaua) 9,30, Â. Georges
cu (Șc. sp. 1) 9,10 ; cat. III— 
V. Grecu (Șc. sp. 2) 9,25, N. 
Mihai (C.S.Ș.) 9,05, Al. Pîslea 
(Șc. sp. 1) 8,90 ; cat. II — M. 
Badea (Șc. sp. 2) 8,80, E. Rob 
(C.S.Ș.) 8,60, G. Popescu (Lie.

35) 8,60; cat. I —v. Cașali (Stea
ua) 8,60, A. Filimon (Șc. sp. 1) 
B.55, C. Răcăreanu (Șc. sp. 2) 
8.55 ; cat. maeștri—L. Mazilu 
(Dinamo) 9,40, D. Grecu (Di
namo) 9,20, N. Oprescu (Dina
mo) 9,15 ; FETE : cat. IV—Ga
briela Uzum (Șc. sp. 2) 9,20, 
Elena Radu (Viitorul) 
Cristina Catană (Unirea) 9,15; 
cat. III—Florica Ceaușel (Șc. 
sp. 2) 9,20, Ana Teglas (Șc. sp. 
2) 9,20, Mariana Loghin (Șc. sp. 
1) 9,15 ; cat. II—Mihaela Mihai 
(Șc, sp. 1) 9,30, Victoria Ra- 
bassi (Șc. sp. 1) 9,20, Liliana 
Breehner (C.S.Ș.) 9,20 ; cat. I— 
Liliana Vasiliu (Viitorul) 9,45, 
Maria Alexandru (Viitorul) 9,20, 
Luminița Ionescu (Șc. sp. 1) 
9,10 ; cat. maestre — Florica 
Grigor» (Dinamo) 9,40, Marcela 
Miu (Viitorul) 9,35, Veronica 
Potecă (Viitorul) 9,25.

9.20,

Întrecerile
CELOR MAI MICI

PATINATORI
La patinoarul artificial 

Floreasca s-au desfășurat în
trecerile finale ale concursu
lui renublig^n de patinai ar
tistic rezervat începătorilor. 
Printre cei 20 de 
tinatori, care au 
fata arbitrilor și _ ......
lui. au ieșit în evidentă 
serie întreagă 
lente.

Iată numele câștigătorilor 
(băieți 
(sub 10 
drian 
(ambii 
cat. II 
Suciu
(ambii Constructorul).

B. H.

micuți pa- 
evoluat în 
a publicu,-

de reale ta-

: categoria Iși fete)
ani) — Vasile G. A- 

si Roxana Stănișor 
de la A.S.C.P.M.B.) ; 

(sub 7 ani) — Tiberiu 
și Carmen Gancev

La rtndul lor, consllllls judtțsns 
Mehedinți, lași, Bacău, Blstrlța- 
Năsăud, Maramureț șl cluburile 
din Piatra Neamț, Brăila, Baia 
Mare și Pitești n-au realizat dealt 
procente Intre 7 șl 50%.

Deși prevederile erau minime, 
cu mult -
regie, o 
registrat 
buțll de 
In mod . . .....
mal slabe realizări la acest ca
pitol au fost înregistrate de clu
burile cu echipe de fotbal : 
Ceahlăul P. Neamț — 0%, Crișul 
și Farul — 28%, F. C. Argeș —

Inferioare posibilităților 
slabă execuție s-a In
și la capitolul contrl- 
la susținători — 67,7%. 
aproape paradoxal, cele

Dar dacă, in ceea ce privește 
veniturile, sint încă destule con
silii județene, federații șl clu
buri cu o slabă șl chiar foarte 
slabă preocupare, în privința 
cheltuielilor practica este tocmai 
inversă, dindu-se dovadă, ade
seori, de o crasă iresponsabili
tate manifestîndu-se încălcări șl 
abateri de la disciplina finan
ciară șl de plan.

Astfel, unele federații au în
tocmit nejudicios calendarul in
tern, prevăzînd — deși nu era 
cazul — competiții cu finală pe 
țară, sau competiții care obli
gă la deplasări pe distanțe mari,

EFICIENTA BUGETARA
Sl%; Progresul Buc. — <2%. In 
schimb, aceleași cluburi apelea
ză, cu regularitate. Ia subvenții 
suplimentare.

Nu-1 mal puțin adevărat, însă, 
ci prin unei» Ioouri realizările 
sint slabe șl din cauza ilegali
tăților, a fraudelor care se co
mit (neinreglstrarea în eviden
ța contabilă a tuturor sumelor 
provenite din contribuția mem
brilor susținători și din vînza- 
rea biletelor, dar mai ales a 
programelor) șl care rămîn, de 
obicei, nedescoperite, banii ast
fel rezultați fiind folosiți pen
tru racolarea de jucători sau în 
alte scopuri nelegale (bineînțe
les, nefăcîndu-se excepție de Ia 
zicala : .cine-mparte, parte-și 
face'1).

ce angajează cheltuieli sporite 
de transport, cazare șl masă. 
Ceea ce este șl mal criticabil e 
că la aceste competiții participă 
încă un mare număr de spor
tivi fără perspectivă, cu rezul
tate mediocre. La plenară s-a 
exprimat, astfel; părerea că di
vizia B la atletism constituie o 
competiție inutilă; a cărei des
fășurare duce la o risipă nejus
tificată de fonduri. Critici În
dreptățite »-au adus șl in pri
vința repartizării celor 9 echipe 
de fotbal din București in serii 
diferite ale diviziei C, ceea ce 
le obligă la cheltuieli greu de 
acoperit. încălcări ale normati
velor În vigoare, descoperite de 
organele de control, care au 
dus l« pagube - to-^jyicarrfț, de

peste 250 000 lei, s-au produs la 
consiliile județene Caraș—Seve
rin, Alba, Bistrița—Năsăud, Olt, 
Argeș. Sibiu, Vaslui șl la clu
burile Progresul Euc, Construc
torul Buc., Ceahlăul, Sinaia etc. 
Mari sume de bani au fost imo
bilizate în materiale ce nu sînt 
folosite, cum este șl cazul pre
latei pentru acoperirea terenului 
de joc de la stadionul „23 Au
gust11, care a necesitat o jumă
tate de milion

In altă ordine 
statat că unele 
(Alba, Argeș, 
Botoșani) și 
Ceahlăul, C.S.M. ____  ____
mo Bacău) au deturnat’ fondu
rile de la o ramură de sport 
la alta, cheltuind, pentru fotbal, 
sumele alocate prin plan pentru 
box. lupte, haltere, atletism, 
gimnastică, handbal șl baschet, 
ceea ce a prejudiciat dezvolta
rea acestora din urmă.

Toate aceste exemple și, de
sigur, multe altele care mai 
pot fi date dovedesc că disci
plina financiară, respectarea în
tocmai a spiritului și conținu
tului prevederilor legale nu sint 
încă proprii tuturor activiștilor 
sportivi. Dar acei dintre ei care 
nu au înțeles sau nu vor să 
Înțeleagă că țl în domeniul 
sportiv trebuie să existe o a- 
numltă eficiență (de altă na
tură, firește, decît pe planul 
economiei) a, cheltuielilor masi
ve care se fac, că și aici (ca și 
în oricare alt sector de activi
tate) es'te necesară o politică 
de economii, paralel cu una de 
creștere, pe toate căile, a ve
niturilor proprii; pot fi aduși la 
realitate. Șl trebuie să fie aduși l

lei.
de idei, 
consilii 
Bistrița—Năsăud> 
cluburi (Farul,

Sibiu, Dina-

s-a con- 
județene
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ANGELO NICULESCU lipsa experienței
INTERNAIlONAlî

St BtSIMIt LA tCHIPtlt

sa

timpul verii sînt din

^cheta sportul | f}e ce există un decalaj
între rezultatele echipei naționale
și valoarea formațiilor de club ?
antrenorul echipei 

naționale

într-adevăr, există un deca
laj între rezultatele obtinut.e 
de echipa noastră reprezenta
tivă și cele ale echipelor de 
club, angajate în competițiile 
europene.

»• Echipa reprezentativă a re
ușit, într-o competiție difici
lă, jocurile preliminare din 
grupa I — disputate pe o du
rată de 18 luni — să se cla
seze pe primul loc, întrecînd 
pe Portugalia, Elveția și Gre
cia. în același timp, echipele 
noastre de club au fost eli
minate din primul tur al
competițiilor europene — ex
cepție făcînd Dinamo Bacău.

După părerea mea, cauza 
constă în lipsa de perfecțio
nare a jocului de fotbal.

Jocul de fotbal are anumite 
cerințe majore, care trebu
ie îndeplinite, dar pe care 
jucătorii noștri Ie trec cu ve
derea, într-o mare măsură, 
iar antrenorii sînt foarte în
găduitori. Astfel, în meciurile 
internaționale, fotbaliștii în- 
tîlnesc unele condiții de joc 
cu totul aparte față de cele 
din campionatul nostru in
tern. Spre exemplu :

— marcajul om la om, față 
de care nu găsesc mijloace 
corespunzătoare de rezolvare 
a jocului — deci condiții mult 
îngreunate ;

— viteză sporită de depla
sare și de joc, față de care 
sînt surprinși și depășiți în 
unele faze ;

— folosirea forței corpo
rale — în limitele regulamen
tului, dar cu toată intensita
tea.

Acestea sînt numai unele 
din condițiile diferențiate de 
joc cu care jucătorii noștri 
se întîlnesc și în fața cărora 
au dificultăți de rezolvare.

M. BĂRBULESCU 
antrenorul echipei 

Rapid București
Duminică, in Giulești

GOLGETERUL
ROMÂNIEI»

din acești jucători,parte
activează la cluburi, sînt

O 
care 
totuși selecționați și în ca
drul lotului ei joacă altfel — 
spune presa. Eu, în calitate 
de antrenor al echipei repre
zentative, nu am intenția să 
vorbesc despre acest decalaj, 
tocmai pentru că sînt antre
nor al lotului, dar în instrui
rea jucătorilor selecționați am 
urmărit obiective foarte puți
ne, însă principale: să dau 
încredere jucătorilor în forțe
le proprii și, mai ales, să le 
dezvolt spiritul de inițiativă. 
Totul trebuie înțeles pentru 
a răspunde cerințelor practice 
ale jocului și nu pentru a 
respecta cu strictețe precep
tele sistemului, care îngră
desc posibilitățile de manifes
tare ale jucătorilor.

Decalajul s-a manifestat cu 
mai multă pregnanță în ulti
mul an. In această perioadă, 
selecționata națională a re
purtat succesele cunoscute în 
confruntările internaționale o- 
ficiale, care au avut ca rezul
tat final calificarea în turneul 
Campionatului mondial din 
Mexic. In același timp, echi
pele de club angrenate In 
competițiile europene, cu ex
cepția lui Dinamo Bacău, 
n-au reușit să aibă o com
portare pe măsura așteptări
lor iubitorilor sportului cu 
balonul rotund din țara noa
stră.

Cum 
menea 
de cei 
meniul 
suporterii și spectatorii lui ? 
In rîndurile ce urmează voi 
încerca să arăt cauzele prin
cipale ale decalajului 
între performanțele 
naționale și valoarea 
formațiilor de club.

Factorul principal 
determinat, după 
mea, această diferență este 
răspunderea mult mai mare, 
aș spune chiar absolută, ce 
o au jucătorii atunci cînd a- 
pără culmile țării. Toți com
ponența reprezentativei națio
nalei au avut o comportare 
generală bună în jocurile din 
preliminariile C.M., peste ni
velul evoluțiilor lor la 
mafiile de club.

O altă cauză care a 
dus la realizarea unor 
formanțe slabe de către 
pele de club o constituie fap
tul că in prezent există prea 
puțini jucători de valoare in
ternațională. Astfel îmi ex ■ 
plic o situație de loc plăcută 
din fotbalul românesc, aceea 
că nu avem echipe puternice 
de club.

In altă ordine de idei vreau 
să arăt că antrenorii lotului 
național au reușit, bineînțe
les pe parcursul unei anumi
te perioade de timp, să cree-

s-a ajuns la o ase- 
situație nedorită atît 
care activează în 
fotbalului, cit și de

do-

existent 
echipei 

slabă a

care a 
părerea

for-

con-
per- 

echî

SCRISOARE DIN BRAZILIA
(Urmare din pag. 1)

via colindă continentul sud- 
american, în timp ce noi, 
românii — ‘ care, la urma ur
mei, ne-am calificat într-o 
grupă tare grea — abia reu
șim să trimitem țrt turneu 
echipa naționglă !

Iată-ne, la hotelul „Nor
mandy". O masă frugală și 
repede în patI Ne trezim 
abia după ora 18, la bătăile 
insistente ale masorului Tu- 
dose. Ne pregătim de plim
bare, dar constatăm că Dan 
și Lupescu lipsesc. Cineva în
cearcă să-i scoale. Inutil. A 
doua zi aveam să aflăm că 
Dan dormise fără întrerupere 
19 ore !

...A început, ca din senin, 
o ploaie plictisitoare, de 
toamnă. Răducanu și Delea- 
nu își iau primii inima în 
dinți, repezindu-se sub pică
turile reci cu o umbrelă u- 
riașă, care stârnește hazul 
trecătorilor. Apar, în sfîrșit, 
ți primii ziariști ai marilor 
cotidiene. Unul dintre ei, un 
blond cu ochelari, te tot uită 
la Răducanu, cînd dintr-o ‘ 
parte, cînd dintr-alta, apoi 
îl întreabă, discret i „Spu-1 
ne-mi, dumneata nu cumva 
provii dintr-o familie brazi
liană ?!“ Toată lumea rîde, 
bine dispusă, uitând de 
ploaie.

...Plecăm să vedem, în car
tierul Pampilha, stadionul. 
Ne conduce un tânăr profe
sor de franceză, mare ama
tor de fotbal, care știe cîte 
ceva despre noi și care ne 
avertizează că meciurile cu 
Cruzeiros și Atletico nu vor 
fi. de loc ușoare... Ajungem 
la stadion. La prima impre
sie, să tot aibă vreo 100 000 
de locuri. Nu, ne-am înșelat: 
are 150 000. Gazonul este, în 
ciuda ploii, foarte bun. De 
altfel, reținem cuvintele in
terlocutorului nostru i „Aici, 
în Brazilia, stadioanele sînt 
uneori mult mai bine utilate 
decît... spitalele!“

...A doua zi, de dimineață, 
facem un scurt antrenament. 
De fapt, am început noi în
șine, și cînd a ieșit antreno-

eram alintați, 
Ne-am încăl- 
am trecut la 
știu de unde, 
se adunaseră

rul din cabină 
ca la paradă, 
zit nițel, apoi 
o „rriiuță". Nu 
dar în tribune
vreo 1000 de torcedoreș... V- 
nul dintre ei, român de ori
gine, ne-a spus despre Cru
zeiros, cu o voce sfătoasă: 
„Băieți, echipa asta practică 
un fotbal academic. O să 
aveți 
uitat 
lume 
care 
fără 
putea să învețe și ei de la 
noi..."

Pentru că tot veni vorba 
de Dobrin, trebuie să vă 
spun că el, care se teme din 
cale-afară de zborurile cu 
avionul, a început să se gîn- 
dească deja, îngrijorat, la 
drumul spre Lima. Nu știu 
cine i-o fi spus că acest zbor 
va fi foarte dificil, întrucît 
trecem peste Cordilieri, și 
de atunci Dobrin nu mai are 
liniște. Ba mai mult, ieri a 
făcut și un antrenament în... 
liftul hotelului, care urcă și ■ 
coboară cu o viteză ameți
toare.

...Afară-i tare cald și tem
peratura pare să crească. 
Bem foarte multă apă și doc
torul Tomescu s-a văzut o- 
bligat să ne reducă porția 
zilnică la o singură sticlă de 
persoană. In prima seară se 
băuseră 48 de sticle! Destul 
de mult, dar, oricum, de
parte de recordul pe care 
echipa noastră l-a stabilit, cu 
doi ani în urmă, în Congo: 
124 de sticle în 14 ore!

Astăzi, Radu Nunweiller 
n-a mîncat nimic. Să nu se 
îngrașe. A împachetat peș
tele, friptura și cîteva fructe 
și i le-a dat unui lustragiu, 
un copil aflat pe 
atunci, puștiul, 
prins în piept și 
„Dinamo", oprește 
lumea care trece 
și invită cu un gest gene 
ros i „Știți, în acest hotel 
stau jucătorii români..."

După-amiază am făcut o 
nouă plimbare prin oraș. 
Belo Horizonte, cu cca. 
1 300 000 de locuitori, e unul 
din marile centre ale Brazi
liei. Ne-a surprins, în spe
cial. o biserică uriașă, con
struită într-o viziune moder
nă, pe malul lacului Pam- 
pilha. In exterior — un pe
rete de vreo 100 de metri re
prezintă un mozaic, in cu
lori țipătoare, care nu are

ce învăța !“ Dobrin s-a 
la el ca de pe altă 
și i-a dat un răspuns 
l-a lăsat pe brazilian 
vorbe: „Mai știi, s-ar

trotuar. De 
care și-a 
o insignă 
pe toată 

pe stradă

nici în clin nici în minecă 
cu religia. In interior — zeci 
de tablouri reprezentând sce
ne biblice, o muzică discretă, 
redată de un 
multe difuzoare 
aude, probabil, vocea celui 
care predică.
însă, o atmosferă de verita
bil muzeu. Și nu trece mult 
pînă să aflăm că dincolo de 
cucernicii care vizitează bi
serica nu puțini amatori de 
pictură poposesc aici. Ta
blourile sînt, într-adevăr, in
teresante. Ni se 
fiecare valorează 
4 000 de dolari.

Notăm numele arhitectu
lui : Condi do Pontilari, a- 
celași care a dirijat construi
rea celebrei fresce „Război 
și Pace", de la Palatul Na
țiunilor Unite, din New 
York.

...In sfîrșiț, ziua primului 
meci. Plouă din nou. Jucăm 
în nocturnă, in meci vedetă, 
Ajungem la stadion cam la 
jumătate de oră după ce 
Atletico și Sparta Praga au 
început jocul... N-am avut 
nici un moment de răgaz 
pentru a ne arunca privirile 
spre gazon, atît sîntem da 
uluiți de spectacolul tribune
lor. Petardele izbucnesc una 
după cealaltă, la interval de 
secunde. Toată lumea cîntă, 
ca atunci cînd Wembley-ul 
sărbătorea victoria englezilor 
la „mondiale". Tribunele a- 
coperite fac ca muzica să 
nu se împrăștie, creîndu-ți 
impresia că te afli într-un 
templu. Ba mai mult, în rit
mul muzicii — care mi se 
pare a fi o sambă — brazi
lienii se leagănă, ca și cum 
ar fi bătuți de un vin". ne
cruțător. Din cînd în cînd. 
muzica se oprește și oame
nii scandează, parcă în de
lir, numele marilor favoriți 
ai fotbalului brazilian, Pel6, 
Didi, Vava, Tostao...

Poate că mă înșel numai, 
dar am impresia că pe ga
zon jucătorii brazilieni păs
trează ei înșiși ceva din rit
mul tribunelor, care astfel 
stnt parcă dirijorii ostilită
ților din teren.

Dar, a venit timpul să 
echipăm..."

★

mggnețofon. 
în care se

Acum este,

spune că 
între 3 și

ne

Aici se sfîrșește primul 
pisod din «jurnalul 
bord" al căpitanului tricolo
rilor. Dar, vă putem asigura, 
el n-a fost și ultimul,.,

e- 
de

CUPA PRIMĂVERII

puternică sudură su
fletească între jucători. Spor
tivii cluburilor Dinamo Bucu
rești, Steaua, Rapid, U.T.A., 
F.C. Argeș și Dinamo Bacău, 
selecționați în reprezentativa 
națională, au format un co
lectiv închegat, și spre deo
sebire de anii trecuți, s-au a- 
jutat între ei 
ca să obțină 
vorabil.

Rezultatele 
gistrate in competiția oficială 
internațională în care .a par 
ticipat echipa Rapid se data- 
resc, în general, lipsei de ex
periență în jocurile interna
ționale. De altfel, această la
cună este caracteristică tutu
ror echipelor din campiona 
tul diviziei A. De aceea, con
sider că este bine să ur
măm exemplul celorlalte țări, 
cu fotbal mai avansat decît 
al nostru, care asigură majo
rității echipelor anumite pro
grame de meciuri internațio
nale. Pentru formațiile divi
zionare din primul eșalon sînt 
organizate diferite turnee in- 
ter-cluburi, la toate niveluri
le (juniori, tineret, seniori). 
In acest sens, voi da un sin 
gur exemplu. In R. F. a Ger
maniei au loc anual cel pu
țin 4—5 turnee rezervate echi
pelor de tineret și un număr 
similar de competiții inter
naționale pentru juniori, iar 
echipele de club din prima 
ligă participă la numeroase 
intîlniri internaționale.

pe teren pentru 
un rezultat fa-

negative inre-

Rapid - F.C. Argeș
în continuarea pregătirilor 

pentru reluarea campionatului 
diviziei A, feroviarii bucu- 
reșteni vor susține duminică, 
pe stadionul Giulești, o nouă 
întîlnire amicală. Rapidul va 
avea și de astă dată un ad
versar puternic, pe formația 
piteșteană F. C. Argeș.

Iată programul de dumini
că. de pe stadionul Giulești : 
ora 9,30 : Rapid — F. C. Argeș 
(tineret-rezerve) ; ora 11,30 : 
Rapid — F.C. Argeș.

CONSTANȚA. în organiza
rea comisiei de sport a Con
siliului județean al sindicate
lor și cu sprijinul comisiei 
C.J.E.F.S., a început la Med
gidia și Constanța întrecerea 
fotbalistică dotată cu „Cupa 
primăverii". Iată rezultatele 
din prima etapă a acestei com
petiții, care se desfășoară 
sistem turneu, tur-retur : 
I.M.U. Medgidia — Farul ('ti
neret) 4—0, Portul Constanța 
— î. T. Constanța 2—2, Elec
trica Constanța — Cimentul 
Medgidia 1—2.

E. PETRE
coresp.

Flacăra roșie București- 
Gloria Blicurești 

6-1 (3-1)
Echipa Flacăra roșie Bucu

rești a întîlnit într-un util 
meci de verificare formația 
Gloria, din campionatul ca
tegoriei „onoare". Partida a 
luat sfîrșit cu scorul de 6—1 
(3—1) pentru Flacăra roșie. 
Au marcat: Matră 2, Iozu 2, 
Cucunea și Firățeanu, respec
tiv Diță.

O. GUȚV 
coresp.

Colegiul municipal al antre
norilor de fotbal își reia ac
tivitatea, organizînd vineri, de 
la ora 18. la sediul C.M.E.F.S. 
(str. Biserica Amzei nr. 6) 
prima consfătuire din acest 
an cu antrenorii din Capitală. 
Cu acest prilej, antrenorul 
federal Dincă Schileru va vor
bi despre „Construcția unei 
echipe de fotbal de perfor
manță".

'fe învingem Norvegia, pier
dem in fața Suediei ® Carre, 
stoperul Belgiei, declară că 
i-am fost un adversar tot 
edit de dificil ca și francezul 
Kopa ® Apolzan, jucătorul 
de care n-am trecut aproape 
niciodată 
suferință

U.R.S.S.,

®' Progresul e in
• 7—7 cu echipa 
dar trebuie 

ciștigăm
nou chemat In lot. La 12 

eram la Oslo ca să intîlnim echipa Norvegiei. Atacul ______
era compus din Tataru, Pctchowschi. Ozon, Georgescu și Suru. 
Avea finețe și forță. După o combinație intre Călinoiu și 
„Peci”, mingea ajunge la mine șl nu-mi răminea decît să-1 
driblez pe fundașul Svenssen și să trag. Șutul a fost puternic 
și plasat jos lingă bară, așa incit portarul Aronsen n-a avut 
nici o vină. Și astfel am învins cu 1—0. Hann, antrenorul 
norvegienilor a subliniat îndeosebi jocul lui Apolzan și al 
meu, dar adevărul e că toată echipa noastră jucase bine. 
Peste cîteva zile, ne aflam la Gdteborg unde urma să întll- 
nim formația Suediei, care peste alte trei avea să ajungă in 
finala C. M. Am jucat împotriva unor mari vedete ca Ham- 
rin, Gustavsson, BergmarK etc. șl am fost invinși cu 4-1. Noi

su-
Anul acela. Festivalul Tineretului și Studenților avea loc 

la Varșovia. România participa la competiția de fotbal cu 
ectMpa națională, în care erau lansați cițiva tineri înzestrați : 
Copil, Georgescu, Țîrcovnicu. Am învins selecționata Sofia cu 
1 0, apoi în semifinală am întrecut selecționata orașului gazdă 
cu același scor. In finală intîlnim selecționata Budapestei; 
Meci greu, echilibrat, cu adversari care știu meserie. împreună 
cu Petchowschi și Georgescu aveam să dăm mereu motive de 
neliniște portarului maghiar Ilku. Toată echipa noastră a lup
tat exemplar. Am Învins cu 1—0, gol înscris la capătul unei 
acțiuni începute de extrema stingă Mihai. El a făcut o cursă 
lungă, a șutat năpraznic, ilku a plonjat dar n-a putut bloca 
balonul, iar eu am țișnlt dintre doi apărători și am trimis 
mingea intr-un colț unde nu mai putea fi ajunsă. România 
s-a întors de la acest turneu cu medalia de aur.

începe returul, dar la 18 septembrie 1955 un nou meci 
România — R. D. Germană la București. Pierdem cu 2—3, iar 
presa no flagelează pe stereotipul motiv că ne-am fi subesti
mat adversarul. Noroc că a urmat repede partida amicală cu 
Belgia. Ciștigăm cu 1—0, după, un joc foarte frumos în forma
ție Voinescu — Pahonțu, Androyici, Szbko, Călinoin, Băcuț I. 
Copil, Nicușor, Ozon, Geftrgescu, Mihai. îmi reușește tot și mă 
plimb prin apărarea belgienilor ca pe marile bulevarde. Un 
mare comentator de fotbal, Jacques Lecocq. prezent la meci, 
va surie după meci în Les Sports : „Din echipa română mi-au 
plăcut Androvici și Ozon, despre care stoperul nostru Carr^ a 
spus că i-a rost un adversar tot atlt de greu ca și francezul 
Kopa“.

Entuziasmul general de (lupă această victorie scade puțin 
cind obținem doar 1—1 cu Bulgaria la București și apoi ne 
cufundăm iarăși in aventura campionatului. Progresul se com
portă la fel de bine, pierde puține puncte și cămine definitiv 
pe locul III, excelentă performanță dacă ne gindim la vremea 
scurtă în care o formație, abia urcată din B, s-a omogenizat 
și maturizat.

Ulterior, unii jucători au fost scoși din lot pe motive d® 
virstă. au fost aduși mulți oameni noi, mai puțin experimen
tați și, în anul următor, a trebuit să luptăm din greu pentru 
evitarea retrogradării.

In sezonul plin de griji și de emoții care a urmat pentru 
noi, am avut doar satisfacția unet comportări excelente în 
partidele cu echipele bucureșiene. Au existat cîteva zile excep
ționale pentru Progresul, cînd am învins pe Locomotiva Bucu-

iunie 
nostru

am ratat cam mult, adversarii fiindu-ne. însă, evident 
periori.

—------ ----------—VW..»., jpg QiuMvnuiui ave
la Varșovia. România participa la competiția de fotbal

Copil, Georgescu, Țîrcovnicu.

I
_________ _____________ ________ ______ ________ ® 

rești (3—1 — tur), am făcut meci nul cu C.C.A. (1—1), unul 
din puținele jocuri cînd am reușit să-l depășesc pe Apolzan.

linie de 
ezie. Șl.

......5“i

am învins pe Dinamo București (3—2 — retur) cu o 1___
atac mititică ca statură, dar îndrăcită și plină de fantezie. Șl. 
fiindcă veni vorba de Apolzan, aș vrea să spun cîteva cuvinte 
despre acest fotbalist unul dintre cri mai mari din lume,

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele i

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

Desene de AL. CLENCIU

Adresa :

PRONOSPORT |LOTO

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1. CE ______ . ...
SFERTURILE DE FINALA (reamintim i din fiecare grupă 
■se califică primele DOUA CLASATE) ?

2. CE ECHIPA VA CISTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

ROADELE NOII FORMULE 
LA LOTO

Marele succes înregistrat 
de prima tragere obișnuită 
LOTO din 6 februarie a.c., 
la care s-a aplicat o nouă 
formulă, oglindește din plin 
marile avantaje oferite de 
aceasta. S-au înregistrat peste 
7.000 cîștigători.

Doi participanți : Emil Si- 
mion din Cugir și Stan Petcu 
din București au obținut fie
care eîte un autoturism la 
alegere pe bilete sfert; la 
capitolul premii în bani, vom 
menționa în primul rînd cele 
8 premii de la categoria a 
Il-a, extragerea I, în valoa
re de 
25 de 
cîte o

Iată 
miile 
■gere după noua formulă, care 
se oferă în continuare și la 
celelalte trageri.

Menționăm că și la trage
rea LOTO de mîine puteți 
cîștiga : autoturisme, excursii 
peste hotare și premii în 
bani. Astăzi este ULTIMA 
ZI pentru procurarea bile
telor.

NUMERE EXTRASE 
LA CONCURSUL

EXPRES Nr. 8 
18 FEBRUARIE

Extragerea I : 16 
17 18

FOND DE PREMII : 439.150 Hi 
lei. .
Extragerea a Il-a :

40 9 27 12 43
FOND DE PREMII :

lei.
Plata premiilor va 

în Capitală de la 26 februarie 
pînă la 4 aprilie 1970 ; în 
provincie de la 2 martie pînă 
la 4 aprilie 1970 inclusiv.

16 21

383.934

începe

PREMIILE TRAGERII LOTO
DIN 13 FEBRUARIE 1970 :

i

36.865 lei fiecare ; alți 
participant! au obținut 
excursie în U.R.S.S. 
numai cîteva din pre- 
oferite la prima tra-

Extragerea
1,45 variante
II- a : 8,50 a ,
III- a : 35,55 a 3613 lei ;

I : Categ. 
a 88.591 lei 
15.113 lei ;

I : 
a 
a 
a 

IV : 62,5 a 2070 lei ; a V-a : 
251,95 a 510 lei ; a 
494,35 a 260 lei.

Vl-a :

PRONO- 
DIN 
1970

22 19 36

Extragerea a Il-a :
A : 0,25 variante 
lei ; Categ. B : 3 
Categ. C : 16,90 
Categ. D : 20,85 
Categ. E : 34,25 
Categ. F : 41,75

Categ.
89.983

a 
a 
a 
a
a

a
29.994 lei;
5.324 lei;
4.316 lei ;
2.627 lei ;
2.155 lei.

extrageri : Categ. 
variante a 100 lei. 
de categ. A sfert

Ambele
Z : 1764,70

Premiul
a fost obținut de VASILES-
CU PETRACHE din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ju
dețul Bacău, care a cîștigat 
un autoturism „Dacia 1100“ 
plus 34.983 lei.

cina luam „fața* adversarului *ra foarte greu să mai fiu de- 
posedat altfel decît prin fault.

vremea aceea, după părerea mea. Era Înzestrat cu toate calită
țile, In plus juca extrem de corect șî de elegant. Rareori am 
reușit să trec de el. întotdeauna Îmi ghicea intențiile, nu se 
repezea, nu mă ataca brusc și mă descumpănea. Nu cădea în 
capcana fentelor mele, iar ca să-1 depășesc în lupta directă 
nu era posibil, fiind dotat cu viteză mai mare decît mine. 
Cînd eram Ia Dinamo șl urma să intîlnim echipa C.C.A., 
ceream să fiu trecut inter, ca să nu-1 am adversar direct. Acolo In 
zona Iui era un zeu. I-am purtat întotdeauna o mare stimă.

In 1956, mai mult n-am făcut parte din echipa națională 
decît invers. Voi fi din nod inclus în meciul de la Sofia cu 
Bulgaria, cînd naționala noastră s-a comportat slab, iar eu am 
fost strașnic păzit de Manolov. Am pierdut partida cu 2—0.

Iarna plec cu echipa Bucureștiului într-un turneu prin 
Grecia. Primul joc : Olympiakos Pireu — București : 1—1 ; urmă
torul Atena — București 2—1; ultimul joc: Panathinaikos — 
București : 1—2. Am înscris cîte un gol în toate cele trei par
tide. Presa greacă mă elogiază intens. In continuare, voi 
merge cu echipa C.C.A. într-un turneu prin Turcia, ca jucător 
împrumutat pentru această ocazie.

Intre timp, în țară se hotărăște să revenim la formula 
de campionat toamnă—primăvară, adică se repară ceea ce se 
stricase cu 3 ani în urmă din lipsă de pricepere și... șira 
spinării. O cupă de primăvară face Interimatul, ca să mai 
pună surdină nemulțumirii echipelor pentru aceste pseudo- 
inovații care le vin pe cap.

După sezonul precar din anul 1956, lotul Progresului este 
din nou primenit și efectiv întărit de astă dată : Birtașu, 
Mîndru, GIi. Toma, Ioniță, Dobrescu, Soare, Ciocea, V. Mihăl- 
lescu, Știrbei, Oaidă, M. Smărăndescu, Gh. lonescu, V. Mate* 
ianu, Dinulescu, Caricaș, P. Moldoveanu, Banciu și subsemna
tul. Antrenor principal : Ion Lupaș. Nu ne merge prea bine 
în acest sezon neoficial, de fapt, nici nu prea interesa decît 
construirea unei noi formule de echipă, dar cu toate acestea 
cîștigăm un turneu în Grecia, cu două victorii și o înfrîngerc 
(4—0 cu Panathinaikos, 1—0 cu Olympiakos, 0—2 cu A.E.K.). 
Aveam să las în această țară o impresie mai bună decît cu 
citeva luni în urmă, cînd fusesem acolo cu selecționata Bucu
reștiului.

La 26 mai, revanșa meciului România—Belgia, la Bruxelles. 
A fost cel mai slab meci al echipei noastre naționale, din 
cîte văzusem pînă atunci. Toți am fost o apă și un pămint. 
S-a propus, pe Ioc, scoaterea mea din lot și a altora pentru 
lipsă de formă. Dar nu mai era posibil. Fiindcă din capitala 
Belgiei am plecat direct la Moscova, unde, la 1 iunie, era 
programat meciul cu echipa U.R.S.S. Formație foarte puter
nică, care pe deasupra învinsese de curind, cu 3—2, 
R. F. a Germaniei, la ora aceea cafnpioană mondială, 
trecuseră decît 5 zile de la evoluția noastră

cel mai neprielnic. Iată că la Moscova realizăm o . 
strălucită. Rezultat egal (1—1), dar ar fi trebuit să cîștigăm. 
Faza din care aveam să deschidem scorul pornește 
Bone. După ce vine cu balonul din jumătatea 
teren Tibi îmi pasează. II scot din joc pe 
două fente fulgerătoare și trimit lui Ene I, bine 
locul careului, pe Ia 10 m de poartă. A urmat 
puternic. Nu știu dacă lașin o fi văzut sau nu 
trebuit să o scoată din plasă. Era 1—0 pentru 
min. 67 am avut o ocazie formidabilă. Iașin era 
poartă, iar eu numai la vreo 4 metri de bare. De ce n-oi fi 
tras mai puternic, nu m-am dumirit nici pînă acum. Poate 
poarta aceea goală să-mi fi diminuat energiile ? Am lovit
balonul prea încet și Kuznețov a scos cu disperare în corner. 
La 2—0, nu nc-ar niai fi egalat. Dar eu n-am majorat scorul, 
iar Strelțov a reușit, în minutul 90, să egaleze. Iată ce com
portări diametral opuse sînt posibile din partea unei echipe 
sau a unor jucători

CAPITOLUL 
URMĂTOR:

echipa 
Și nu 

, lamentabilă !
In fotbal, previziunile bazate pe antecedente găsesc terenul 

partidă 
î. 

de la 
noastră de 

Krijevski prin 
plasat în mij- 
un șut foarte 

mingea, dar a 
noi, cind în 

ieșit din

a Germaniei,

în decurs de cîteva zile !

■ Arbitrul Grill îmi anuleaza un 
gol prin care ne-am fi calificat la 
mondiale ■ Progresul — echipa în 
care am jucat cel mai bine ■ An
trenorii pe care i-am stimat cel mai 
mult H Nu mi-a plăcut să-mi ridi
culizez adversarii a In j irul meu 
au crescut întotdeauna jucători ti
neri ■ Adversarul meu preferat : 

echipa C.C.A.



CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
GRUPA C

De la trimisul nostru, Romeo VILARA

USTRIA - BELGIA 11-0(3 0,30,5-0) Ungaria — Italia 6-3
Un meci anost, desfășurat 

— cea mai mare parte a celor 60 
de minute de joc — doar 
ia o singură poartă, cea a 
belgienilor. Cu acest prilej 
a fost înregistrat scorul re
cord al campionatului și 
sîntem convinși că proporțiile 
sale ar fi fost încă și mai 
mari dacă austriecii i-ar fi 
scos și mai des pe adversari 
din propria lor treime, des- 
trămîndu-le apărarea. Cunos- 
cînd forța de atac a învingă
torilor (chiar și fără Pusch- 
nig, accidentat), belgienii s-au

rezumat la o apărare dispe
rată, atacînd doar rareori; și 
atunci preocupați mai mult 
de... defensivă.

Cele 11 goluri au fost rea
lizate de : Schwitzer (min. 2, 
22 și 53), Estl (min. 6), Stri
eker (min. 9 și 59), Felfernig 
(min. 21), Mortl (min. 37), 
Holler (min. 42 și 59), Kalt 
(min. 46). Raport de șuturi; 
pe poarta Austriei — 51, pe 
a Belgiei — 91.

Au condus S. Rancz (Unga
ria) și Gh. Tașnadi (România).

(3-1, 1-0, 2-2)
GH. RUSSU-ȘIRIANU transmite de la C.M. de biatlon

Danemarca—Olanda 3-3 (0-0,2-1,1-2)
întîlnirea, importantă pen

tru stabilirea ordinii în par
tea de mijloc a clasamentu
lui, a stat o bună vreme sub 
semnul unui evident echili
bru de forțe. Apoi, însă, da
nezii au menținut 
controlul pucului 
combinații reușite, 
tit să se infiltreze 
zitivul de apărare 
sărilor. După prima repriză, 
incheiată cu un rezultat alb, 
reprezentativa Danemarcei a 
obținut deschiderea scorului 
în min. 25, prin C. Nielsen. 
După trei minute același ju
cător modifica tabela de 
marcaj : 2—0. Replica olan-

mai mult 
și, prin 
au Izbu- 
în .dispo- 
al adver-

landezilor. Ei au egalat 
(min. 43, Bakker) și au pre
luat conducerea (min. 53, 
van Dommelen). Dar, cu 6 
min. înainte de sfîrșit danezii 
au egalat, prin Eriksen. Ar
bitri : Pianfetti (Franța) și 
de Paepe (Belgia).

O adevărată întîlnire der- a 
by, desfășurată într-un ritm 
alert, de un bun nivel teh- ț 
nic. poate cea mai frumoasăw 
partidă de pînă acum. Un- 
gurii, în pet progres față w 
de meciul cu Austria, și-au q 
dominat adversarii, mai cuw 
seamă prin jocul colectiv. —

Autorii punctelor: 
vath (min. 5 și 
(min. 9). Menyhart 
17), Poth (mih. 31) și Bikar 
(min. 57), respectiv, Benve- 
nuti (min. 16 și 55) și Gallo 
(min. 44).

Au arbitrat Van den 
(Olanda) și C. Sgîncă 
mânia).

: Hor- -
49), Palia- 

(min. “

Astăzi, juniorii intră in focul

In campionatele „indoor" ale S. U. A.

Năstase întîlnește pe Ashe I
în 8-imi

'întrecerilor

PROGRAMUL DE ASTAZI
Ora 10 : Belgia-Danemarca 
Ora 17 : Franța-Ungaria
Ora 20 : Italia-Olanda

dezilor, deși promptă, n-a 
fost totuși cea pe care o 
anticipam. Reducerea scoru
lui s-a produs de abia în 
min. 38, și autorul ei a fost 
tot un... danez. Fundașul So
rensen, aflat în posesia pu
cului, vrînd să ocolească 
poarta, a înscris nestinghe
rit, driblîndu-și și portarul. 
Deoarece în jocul de hochei 
nu se socotesc autogolurile, 
pe foaia de arbitraj punctul 
a fost trecut în dreptul lui 
Gentis, ultimul dintre olan
dezi care atinsese pucul. A 
treia repriză a aparținut o-

LINGĂ
vremii au făcut 

r.______ desigur încă multe
feste organizatorilor competi
țiilor hocheistice programate 
să se desfășoare pe patinoare 
artificiale descoperite, aici, la 
Galați. Ploaia și apoi zăpada 
au lost principalii inamici. 
Marți, de pildă, zăpada s-a 
depus Intr-un strat apreciabil 
pe dreptunghiul ’ '
această situație, 
imediat stare de 
conducerea ing. 
aproape 100 de

Capriciile 
și vor face

de gheață. In 
s-a decretat 

alertă și, sub 
M. Florescu, 

__ r _ oameni, înar
mați cu toate cele trebuincioa
se, au degajat patinoarul, mun
cind fără răgaz ore în șir. 
Miercuri dimineață, la ora 9, 
cînd era planificat antrena
mentul echipei Franței, toate 
lucrurile au fost în perfectă 
ordine. Nu-i mai puțin ade
vărat, însă, că ninsoarea se 
oprise și soarele și-a arătat 
din nou

Ceva 
lucrurile 
cum a 
la meciul Austria—Danemarca, 
arbitrii văzîndu-se puși în si
tuație să fluiere începutul ul
timei reprize cu o întîrziere 
apreciabilă.

Instalația de iluminat a pa
tinoarului a făcut cîteva feste 

r organizatorilor. Cea mai ne- 
' plăcută s-a întîmplat în re- 
ș priza a treia a meciului Aus

tria—Ungaria, cu puțin timp 
înaintea schimbării porților, 

. cînd s-a ars siguranța uneia 
din cele patru coloane 
becuri deasupra gheții. 
toate eforturile 
electricienilor, lumina n-a 
să se aprindă și meciul 
fost întrerupt.

fața.
mai complicate sînt 

atunci cînd plouă, 
fost cazul duminică,

imediate
de 

Cu 
ale 

vrut 
a

NEW YORK, 18 (Ager- 
pres). — Campionatele inter
naționale de tenis ale S.U.A. 
pe teren acoperit au con
tinuat la Salisbury (Mary
land). Tenismanul român Ilie 
Năstase a obținut o aplau
dată victorie in fața engle
zului Gerald Battrick de care 
a dispus cu scorul 
6—0. Jocul a 
los în primul 
trick a luptat 
de la egal la 
tase. în setul
diția fizică și-a spus cuvîn- 
tul și Năstase a cîștigat fără 
emoții la un 
dent.

Un rezultat surprinzător a 
realizat englezul Peter Curtis 
care l-a eliminat cu 6—3, 
6—4 pe cunoscutul jucător 
australian Roy Emerson.

Alte rezultate: Smith — 
Franulovici 6—4, 6—3 ; Gor
man — Spear 6—2,

Ashe — Barany 6—2, 6—4 ; 
Roche — Buding 6—4, 
6—4 ; Richey — McManus 
6—1, 6—3 ; Osborne — Ku- 
kal 6—3, 6—3.

în optimile de finală ale 
turneului de simplu, Năstase 
întîlnește pe cunoscutul ju
cător american de culoare 
A. Ashe.

OSTERSUND, 18 (prin tele- 
l_ O fon). Ziua de miercuri a stat 

sub semnul febrilității. Desi
gur. apropierea concursului, 
cu tot ce implică ea, a avut 
o contribuție serioasă în acest 
sens, dar din nou trebuie a- 
mintit frigul ca element ce 
ridică serioase probleme. Pre
viziunile meteorologilor de Ia 
stația centrală a regiunii Jăm- 
tland, a cărei capitală (de alt
fel, unic oraș...) este Ostersund, 
s-au confirmat în cea mai 
mare parte. Termometrul a 
arătat la ora nouă minus 39 
de grade, iar binecunoscuta 
expresie „local mai coborîtă" 
a însemnat pentru poligon 
minus 44 grade ! Chiar și lo
calnicii, orice s-ar spune, an
trenați în privința frigului, 
se plîng de asprimea gerului. 
Privit pe geam din casă, pe 
imensul lac Storsjon (la drept 
vorbind o mare interioară a 
Suediei) se poate observa tot 
timpul aburul specific zilelor 
extrem de friguroase și in
tens senine.

Repercusiunile amenință să 
fie dintre cele mai serioase. 
Mai întîi, pentru că 
mentul întrecerilor de 
interzice desfășurarea 
lor dacă temperatura 
în zona poligonului este sub 
minus 20 de grade, sau dacă 
cea a aerului, la rîndul ei, 
scade sub minus 25 de grade. 
Pe bună dreptate, de altfel, 
întrucît, lucru verificat de noi 
trei zile la rînd, gerul este 
de-a dreptul năpraznic, mușcă 
mai abitir ca un cîine rău, 
face ca în pofida clarității 
atmosferei vizibilitatea ținte
lor să joace feste participanți- 
lor. în orice caz, organizatorii

Ven 9
(Ro-

CLASAMENT
1. Austria 4 4 0 0 25— 7 8
2. Italia 4 3 0 1 18—10 6 A
3. Ungaria 3 2 0 1 15— 7 4
4. Olanda 4 1 1 2 13—20 3
5. Franța 3 1 0 2 12—13 2 •
6. Danemarca 3 0 1 2 7—10 1
7. Belgia 3 0 0 3 3—26 0 £

Satisfacție în tabăra austriacă i Mortl a înscris. Fază 
din meciul Austria — Ungaria

Foto : Aurel NEAGU

MULTE LUCRURI BUNE
că

Față de aceste situații ivite 
în desfășurarea competiției de 
la Galați, directoratul tehnic 
a stabilit următoarele :

„Cînd arbitrii constată
condițiile de desfășurare ale 
unui joc sînt total neregula
mentare vor decide : 1. Dacă 
meciul nu poate începe la ora 
fixată în program, se așteaptă 
cel mult o oră, după care par
tida va fi reprogramată la o 
altă oră sau într-o altă zi care 
vor fi fixate de directoratul 
tehnic ; 2. In cazul în care 
un meci a început, întrerupe
rea lui poate fi de cel mult 30 
minute. Dacă în acest timp nu 
pot fi făcute remedierile situa
ției ivite, jocul se anulează 
și va fi reprogramat ; 3. Dacă 
întreruperea se dovedește ne
cesară în ultimele 5 minute 
ale reprizelor 1 sau a II-a se 
acordă pauza regulamentară de 
10 minute. F 
dovedește 
remedierea’ 
acordă cel 
nu te, după 
anulează și _ _
tă. în cazul în care întreru
perea de joc se produce în ul
timele 5 minute ale reprizei 
a IlI-a se procedează la a- 
cordarea a maximum 30 de 
minute, apoi la anularea me
ciului și la reprogramarca sa.

★
O altă „mască" care se do

vedește un plăcut interlocutor 
este și portarul titular al e- 
chipei italiene, Franco Viale, 
un băiat frumos ca un star 
de cinema. Viale apără poarta 
„Squadrei azzurra" din 1964 și 
de atunci a fost mereu pre
zent pe gheață dirijînd cu

timp se 
pentru 

se mai 
de mi- 

partida se 
va fi reprograma-

Dacă acest 
insuficient, 
situației, 
mult 30

, care

competență defensiva echipei 
sale. „Aici la Galați formația a 
noastră are o sarcină ceva mai 
dificilă, deoarece selecționerii 
au renunțat Ia serviciile unora ™ 
dintre vechii jucători, apelind 
Ia o serie de hocheiști tineri ® 
cărora le lipsește experiența q 
partidelor —'- ”-------'
mulțumit 
cat băieții 
convins, din ce în ce mai bine”. 9

grele. Personal sînt 
de cum s-au miș- £ 
și o vor face, sînt

• INTERESANTE INITIATIVE LUATE DE FEDERA
ȚIILE DIN IUGOSLAVIA SI ANGLIA • ORAȘELE TUR
NEULUI OLIMPIC 72 • LUCRĂRILE COMITETULUI 
U.E.F.A. • LOTUL ANGLIEI PENTRU MECIUL CU 
BELGIA

Un interesant turneu se 
dispută anual înaintea înce
perii campionatului Iugosla
viei. Iau parte numai echi
pe care au cucerit în tre
cut campionatul național, 
indiferent în ce ligă joacă 
actualmente. Primul turneu, 
la care au luat parte 6 echi
pe, a luat sfîrșit cu victoria 
actualei campioane, Steaua 
Roșie Belgrad.

Inițiativa 
preluată ți 
gleză. Dar, 
prea mulți 
nizatorii au găsit o ieșire din 
această situație: vor parti
cipa numai echipe care au 
fost cel puțin de 5 ori cam
pioane ! Și în Anglia sînt 
vreo jumătate de duzină...

★
Comitetul de organizare a 

J.O. de vară din 1972 a pri
mit în principiu aprobarea 
F.I.F.A. ca meciurile prelimi
narii ale turneului olimpic 
să se desfășoare în orașele 
vest-germane Miinchen, Nurn- 
berg, Augsburg, Passau, In
golstadt ți Regensburg. în 
aceste orașe sînt programate

meciurile celor 16 echipe 
care se vor califica. Sir 
Stanley Rous, președintele 

inspecta aceste 
sfîrșitul lunii

F.I.F.A., va 
stadioane la 
martie.

★
s-au desfășurat

fost 
en- 
fost

iugoslavă a 
de federația 

fntrucît ar fi 
concurențl, orga-

La Atena 
timp de două zile lucrările 
Comitetului economic al 
U.E.F.A. Cu acest prilej, »-a 
luat în discuție ți organiza
rea unui nou seminar cu 
arbitri europeni. De aseme
nea, s-au aprobat o serie de 
măsuri organizatorice 
vlnd pregătirea 
Adunări generale 
care va avea loc 
nlk (Iugoslavia).

★
Antrenorul Angliei, 

Ramsey, a selecționat un lot 
de 16 jucători în vederea 
meciului cu echipa Belgiei, 
care va avea loc la 25 fe
bruarie la Bruxelles. Lotul 
cuprinde pe Banks, Bonetti 
(portari), Cooper, Hughes, 
Wright, J. Charlton. Hunter, 
Labone, Bobby Moore, Mul- 
lery (fundași-mijlocași), Astle, 
Ball, B. Charlton, Hurst, Lee, 
Peters (atacanțl).

a 
la

Tiparul i L K. ^InforuMți»", atr. Rițzolnnu u. M—M,

regula- 
biatlon 
curse- 

zăpezii

au împins ora de disputare 
a întrecerilor pe toate cele pa
tru zile de concurs, chiar cu 
riscul apariției amurgului, 
care pe aici este remarcabil 
de timpuriu, în această parte 
a anului.

Am avut însă prilejul să 
întîlnim și antrenori oarecum 
mulțumiți de 
Printre ei se 
Stuparu, care 
secret (teama 
ar putea ajunge aici în timp 
util pentru a ne da de gol nu 
ne frămîntă...) că de la J.O. 
din 1964 de la Innsbruck 
lotul român nu a mai avut 
norocul de a putea lupta pe 
o zăpadă „pulver", singura 
care îl poate favoriza. Pînă 
la startul probelor vremea se 
scurge pentru concurenți în 
nota obișnuită : acomodare, 
dar mai ales pregătirea „in
strumentelor". Reglajul ar
melor este în prim plan, dar 
o mare importanță se acordă 
și ceruirii schiurilor sau adap
tării —
Carabela

Seara, 
orașului 
bilă podoabă arhitectonică și 
inginerească, a avut loc cere
monia festivității de desch'- 
dere, cu tot ritualul obișnuit, 
iar participarea însuflețită a 
concurenților ne-a permis să 
intuim marea prietenie care îi 
leagă pe membrii familiei 
biatloniștilor. La ora transmi
siei are loc tragerea la sorți 
a numerelor de concurs și a 
paturilor din standul poligo
nului. Iar joi starterul va 
chema la întrecere pe juniori, 
care-și vor disputa titlul mon
dial al probei individuale.

aceste condiții, 
află și Marcel 
ne-a spus în ... 
că SPORTUL

cum este cazul lui 
— cu schiurile noi. 
în sala de sport a 
Ostersund, remarca-

C. M. de schi probe nordice

Alevtina Oliunina (U.R.S.S.), 

campioană a lumii la 10 km
Din cauza deranjamentului 

circuitului telefonic, ieri sea
ră nu am putut lua legătura 
cu trimisul nostru special la 
campionatele mondiale de 
schi-probe nordice, Ion Ma
tei. Prin intermediul Ager- 
pres, am aflat, însă, rezul
tatele cursei feminine de 10

fost cucerit de 
U.R.S.S., Alev- 
cu timpul de 

locurile urmă-
clasat finlande-

km. Titlul a 
reprezentanta 
tina Oliunina 
36:19,00. Pe 
toare s-au
za Marjata Kajosmaa (36: 
40,05) și sovietica Galina Ku
lakova (37:06,04).

de 15—13, 
spectacu- 

cînd Bat- 
multe ori

fost 
set, 
de 
egal cu Năs-
următor con-

scor conclu-

FLORENȚA
vz

RENUNȚA LA J.O
Președintele Comitetului o- 

limpic italian, Guido Onești, a 
anunțat că orașul Florența a 
hotărit să-și retragă candida
tura pentru organizarea Jocu
rilor Olimpice de vară din 
1976, ca urmare a imposibili
tății obținerii acordului guver
nului de a garanta fondurile 
necesare. Onești a precizat că 
o asemenea competiție nece
sită sume importante de bani, 
iar — pe de altă parte — Flo
rența nu ar fi avut șanse prea 
mari de succes în cererea sa, 
deoarece Roma a organizat 
J.O. din 1960.

Ca urmare a retragerii can
didaturii Florenței, Congresul 
C.I.O., ce va avea loc în lu
na mai la Amsterdam, va tre
bui să aleagă gazda Olimpiadei 
din 1976 dintre orașele Mont
real, Los Angeles și Moscova.

BETSYt
imortalizată

la 16 ani

*

(16 
aci 
sa

canadiană 
ani), pe 
jubilînd 
victorie 
al C.M.

S c h i o a r a 
Belsy Clifford 
care o vedem 
după marea 
din slalomul uriaș
de la Val Gardena, va fi 
cea mai tînără... statuie 
din „Templul marilor ve
dete" de la Toronto. Aci 
sînt reunite sculpturile 
celebrităților din lumea 
artelor, științelor și spor
tului. Tînăra Betsy se va 
număra printre acestea.

Corespondență telefonică din S.U.A.

Boberii români an început antrenamentele 
pentru „Memorialul Kennedy"

LAKE PLACID, 18 (prin 
telefon). Primele antrenamen
te, desfășurate pe pîrtia din 
această stațiune în vederea 
concursului internațional de 
bob „Memorialul Kennedy", 
s-au bucurat de condiții foar
te bune, datorită atît stării 
pistei, cit și timpului favora
bil. Boberii români au efec
tuat cinci coborîri, în cursul 
cărora maestrul emerit al 
sportului Ion Panțuru i-a fo
losit pe toți cei trei frînari : 
Nicolae Neagoe, Ion Zangor și

CALEIDOSCOP
CLAY IȘI SCRIE BIOGRAFIA

Cassius 
promite

de-
stil asemănător

Cartea pe care o scrie în prezent 
Clay nu are încă nici un titlu, dar 
să devină un „best-seller". Deși memoriile 
fostului campion mondial de box la toate 
categoriile vor .apare abia la sflrșitul anu
lui, , Clay a ținut să facă cunoscute unelte 
pasaje mai semnificative cu prilejul unei 
conferințe de presă ținută recent la New 
York. El Iși începe cartea cu primele sale 
meciuri de box susținute in echipa școlii 
sale din Louisville „Intenționez să demasc 
totul — a declarat pugilistul. Felul în care

In S.U.A. învingătorii unor meciuri sînt cu- 
noscuți încă înainte ca partida să fl avut 
loc, lupta pentru controlul boxerilor dusă 
între diferițll manageri". Clay întrevede, de 
asemenea un viitor strălucit campionului 
olimpic de la Tokio, George Foreman"... 
oarece el boxează intr-un 
celui practicat de mine”.

Autobiografia lui Cassius 
trei volume, pugilistul fiind 
rea el de ziaristul și 
re Richard Durham.

Clay va avea 
ajutat la scrie- 

dramaturgul de culoa-

Dumitru Focșeneanu. Deși 
coborîrile nu au fost crono
metrate. s-a putut constata că 
sportivii români s-au acomo
dat repede cu pîrtia (de altfel, 
ei, mai puțin Zangor, au mai 
concurat aici anul trecut, cu 
prilejul campionatelor mon
diale).

în aceeași zi au mai făcut 
coborîri echipajele Elveției 
(piloți Wicki și Stadler), R. F. 
a Germaniei (Pitka), Italiei 
(D’Andrea și Frigo), S.U.A. 
(în frunte cu Lamey care, re
cent, a cucerit titlurile de 
campion al țării la bob 2 șl 
bob 4) și Canadei.

Competiția este așteptată 
cu mult interes de numeroșii 
turiști aflați în stațiune. De 
altfel, aceștia au asistat în 
număr mare și la coborîriie 
de antrenament. Programul 
concursului prevede ca vineri, 
de la ora 10 (ora locală) să 
se dispute întrecerile la bob 
2 persoane (patru manșe într-o 
singură zi), iar duminică ia 
bob 4 persoane (două manșe).

Hariton PAȘOVSCHI
— antrenor —

FILM DIDACTIC PENTRU... ARBITRI

F.I.F.A. a anunțat 
că va folosi diferite 
secyențe ale unor 
filme Infățișînd 
partide din campio
natul englez pentru 
realizarea unui
„film didactic** ce 
va fi prezentat e- 
chipelor și arbitri
lor participant! la

camplonatul mon
dial din Mexic. Du
pă cum a explicat 
un reprezentant al 
acestui for, filmul 
va avea scopul de a 
unifica diferitele 
concepții privind 
arbitrajul. Vor fi În
fățișate scene 
care arbitrii au in
tervenit în mod co-

în

rect pentru a pena
liza unele infracți
uni, scene unde ar
bitrii nu au apre
ciat just infracțiu
nile și altele 
care va 
fel de 
supra 
adverși 
mise.
năm să

UN „DUEL" MODERN
Profesorul Maler de la Univer

sitatea din Vlena, citind In gazeta 
studențească un articol pe care 
l-a socotit jignitor la adresa sâ, 
l-a provocat pe redactorul șef 
la... duel I Profesorul a propus 
adversarului să se Întreacă pe 
schiuri pe o distanță de 42 km, 
adică exact vtrsta sa. S-a luat 
hotărîrea ea la start șl la sosire 
să asiste colegii redactorului șl 
fotoreporteri, iar ziarul să scrie.

din 
ce 
a-

reieși 
atacuri 
jucătorilor 
sînt per- 
„Intențio- 

arătăm ju-

rezultatul due-amănunțit despre 
lului, publicînd fotografia învin
gătorului. Cel provocat era mal 
tînăr decît profesorul cu 16 ani 
și a acceptat fără nici o frică 
aceste condiții. La finiș, spre ma
rea surpriză a tuturor, profesorul 
a fost primul, iar studentul abia- 
abia a terminat cursa. După cum 
fusese stabilit, fotoreporterii nu 
au făcut economie de peliculă...

cătorilor șl arbitri 
lor ce este și ce nu 
este fair — a spus 
purtătorul de cu- 
vtnt. Considerăm că 
un asemenea film 
spune mai mult de- 
cît zeci de 
lamente".

regu-

înaintea executării unei lovituri de la 
11 m, consultați cu atenție buletinul Prono

sport...
(din „SPORTOWIEG"

BABY - HOCHEY
O echipă franceza de hochei pe gheață din 

orașul Charentonle-Pont (Franța) a plecat în 
Canada pentru a întreprinde un turneu sub de
numirea de „Francezii zburători". Particularita
tea acestei formații este că din ea' fac parte copil 
pînă la vîrsta de 14 ani. Primul meci susținut 
în compania echipei canadiene de copil ^Pee 
Wee" din Quebec s-a încheiat cu un rezultat ne- 
decis : 1—1. Cel mai bun de pe teren a fost por
tarul formației franceze, Carol Christini, care nu 
a împlinit Încă 12 ani. Expllcind secretul compor
tării meritorii a băieților săi, conducătorul echi
pei, Phillippe Lacarriere, a declarat că ea se 
datorează, printre altele șl faptului că acești ho- 
cheiști beau numai... lapte I

Varșovia)

IȘI ALEGE ADVERSARUL1

EXEMPLUL LUI PETER BUCHER
La vtrsta de 22 de ani, Peter 

Bucher a jucat de 24 de ori In 
echipa de handbal a R.F. a Ger
maniei. El este una dintre vede
tele reprezentativei vest-germane, 
participantă la apropiatele cam
pionate mondiale din Franța. în
tr-un interviu acordat ziarului 
„Stuttgarter Zeitung", Bucher a 
apreciat că cele mai mari șanse 
de a cuceri titlul mondial Ie are 
echipa României. La Întrebarea 
privind jucătorul pe care-1 admi
ră cel mai mult, Peter Bucher a 
răspuns : .Mai înainte au

Bemhard Kempa, Edwin Vollmer 
șl Horst Singer. Astăzi, românul 
Gruia reprezintă pentru mine un 
exemplu, tntrucît la ora actuală 
el nu are egal".

în cadrul unei conferințe 
de presă, care a avut loc 
la New York, campionul 
mondial de box la categoria 
grea, americanul de culoare 
Joe Frazier, a declarat că 
își va pune titlul în joc pro
babil în cursul lunii septem
brie, în fața lui Foster 
(S.U.A.), Cooper (Anglia) sau 
Patterson (S.U.A.). „Dintre 
ei, a spus campionul, cele 
mai mari șanse de a-mi de
veni challenger le are Mac 
Foster, care a ciștigat prin 
k.o. toate cele 24 de meciuri 
susținute pînă în prezent".

THEY- TELEX- TELEX- TELEX

pri- 
vlitoarei 
U.E.F.A., 
Dubrov-

In proba de dublu bărbați 
a turneului internațional de 
tenis pe teren acoperit de 
Ia Moscova perechea sovie
tică Kakulin—Pescianko a 
învins cu scorul de 3—6, 
6—4, 8—6 pe Mărmureanu— 
Dron (România).

In meci retur pentru „Cupa 
cupelor" la baschet, echipa 
J. A. Vichy a învins cu sco
rul de 78—53 (33—20) echi
pa Standard Liâge șl s-a 
calificat pentru semifinalele 
competiției. în primul meci, 
cele două echipe terminaseră 
la egalitate: 95—95. în semi
finale, Vichy va juca cu în- 
vingătoarea partidei Juven- 
tud Badalon—AEK Atena.

O consultație dentară la marginea pistei de gheață de la lnzell... Patinatorul de viteză 
japonez Keichi Suzuki (dreapta) apelează la cunoștințele medicale ale colegului său de 
întrecere, sprinterul vest-german Erhard Keller, care este student la facultatea de dentistică 
din Frankfurt. O mînă de ajutor între vechi rivali, fapt obișnuit în lumea sportului.

t

După 14 runde, In turneiil 
internațional de șah de la 
Malaga, în frunte continuă 
să se afle Kurajița (Iugo
slavia) și Benko (S.U.A.), care 
totalizează acum cîte 11 
puncte.

Cu prilejul unui concurs de 
patinaj viteză, la Trondheim 
(Norvegia), olandezul Jan 
Bols a stabilit un nou record 
al pistei In proba de 3 000 m 
cu timpul de 4:28. Cursa de 
500 m a revenit norvegianu
lui BJorang în 41,5.

La Alma Ata, In optimile de 
finală ale „C.C.E." la volei 
(masculin), echipa locală Bu- 
revestnik 
franceză 
scorul de 
15—5).

In competiția cicliști „Cursa 
de 6 zile" de la Milano, după 
96 ore, conduce cuplul bel
gian Eddy Merckx—Juliens 
Stevens cu 230 p. Urmează 
Motta (Italia)—Post (Olanda) 
cu 258 p.

a învins formația 
Racing Paris cu 
3—0 (15—5, 15—5,

Selecționata feminină de 
handbal a Danemarcei a în- 
tîlnlt la Copenhaga într-un 
meci amical echipa S.K. Kiev. 
Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 10—9 (6—4),


