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ROMÂNIA-VASCO DA GAMA 2-0 (0-0)
RĂDUCANU A APARAT 0 LOVITURĂ DE LA 11 METRI

RIO de JANEIRO, 19 (prin 
telex, de la trimisul special al 
revistei FOTBAL). In prezența 
a 70.000 de spectatori, pe sta
dionul Marocana, echipa Ro
mâniei a întrecut pe Vasco d» 
Gama cu scorul de 2—0 (0—0), 
în urma unui joc schimbat in 
bine in comparație cu evoluția 
din partida cu Flamengo. De 
astă dată, formația noastră 
șl-a recăpătat personalitatea, 
și-a impus jocul în fața adver
sarilor, a dominat și a acționat 
in partea a doua a meciului cu 
multă dezinvoltură. In prima 
repriză, jocul a fost calm, fot
baliștii români și-au studiat 
adversarii. Totuși, in min. 9. 
Dumitrache a avut o mare o- 
cazie de a deschide scorul, insă 
de la 10 m a șutat pe lingă 
poartă. In min. 24, selecționa
ta română a trecut prin mari 
emoții : Hălmăgeanu a faultat 
in careu pe Kosilek. Tiao a 
executat penaltyul pe jos, în 
stingă, Răducanu a sesizat, a 
plonjat, mingea i-a lovit mina 
și apoi bara, de unde a reve
nit in teren ; a urmat o cen
trare a unui atacant de la 
Vasco, însă de data aceasta 
Răducanu a reținut. După pau
ză, jucătorii noștri au dominat 
net. în min. 47, Dumitrache, 
la 6 m de poartă, se incurcă

1
Lucescu, pe partea dreap

tă. în duel cu Eberval, dri
blează, este faultat, dar ar
bitrul lasă avantaj. Lucescu 
a continuat cursa pînă la 
tușa de poartă, de unde a 
centrat și Neagu, pe fază, 
a marcat.

Meciul a fost condus de ar
bitrul Fose Mario Vinha.

ROMÂNIA : Răducanu — 
Sătmăreanu, Hâlmăgeanu (min. 
46 Lupescul, Dinu, Mocanu, 
Dumitru, Nunweiller, Neagu, 
Dobrin (min. 76 Ghergheli), 
Dumitrache (min. 78 Domide), 
Lucescu. Hălmăgeanu a fost 
schimbat Ia pauză fiind acci
dentat.

VASCO DA GAMA : Andra- 
da — Fidelis, Rossi, Orlando, 
Eberval, Alcir, Villi, Benetti, 
Luis Carlos, Kosilek, Tiao.

In deschidere, Flamengo a 
învins pe Independiente cu 
scorul de 6—1.

AU SOSIT PRIMII OASPEȚI 
IA CONCURSUL INTERNATIONAL 

DE SCHI „CUPA POIANA*
Așteptați ieri la aeropor

tul Băneasa, schiorii anun
țați să participe la cea de 
a VII-a ediție a concursu
lui internațional „Cupa Po
iana" ne-au produs două 
surprize nu prea plăcute: 
Kurt Recher, sportivul aus
triac care ciștigase competi
ția în 1968 și în 1969, nu a
putut face deplasarea (din 
motive personale). în locul 
lui a venii Reinhard Dor- 
ner, însoțit, așa cum sc a- 
nunțase inițial, de Ludwig 
Riml. A doua surpriză a fost 
așteptarea zadarnică a re-

DUMITRACHE

cu balonul, ca apoi peste 3 
minute să înscrie primul gol.

Fundașul Mocanu, pri
mind o pasă de la Dobrin, 
a făcut o cursă pe extremă, 
a centrat in careu, unde 
Dumitrache a sărit la cap, 
împreună cu Orlando și 
Rossi, pe care îi întrece și 
de la 12 m înscrie cu capul 
un gol splendid.

în continuare, jucătorii ro
mâni au acționat eu calm, au 
pasat mult și cu opt minute 
înainte de fluierul final au 
majorat scorul la 2—0 în fa
voarea lor.

ECHIPAJUL DE TINERET C.S.O. 1
SINAIA (Stoian-Panaitcscii) 

CAMPION NATIONAL LA BOB
AZI 0 NOUĂ COMPETIȚIE

TITUS
OZON

NU MI-A
PLĂCUT SĂ-MI

RIDICULIZEZ 
ADVERSARII

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI

I.Lf.S. A MS PE LOKOMOTIV
PRAGA CU 3-1

Ieri, în sala Giulești a continuat turneul internațional feminin de 
volei dotat cu „Cupa 16 februarie". In cea de a doua partidă din cadrul 
competiției s-au întîlnit echipele I.E.F.S. București și Lokomotiv Praga. 
Studentele au confirmai stadiul avansat în care se află în ceea ce pri
vește pregătirea pentru retur ciștigînd meciul cu 3—1 (11, 3, —9,12) To
tuși, bucureștencele au manifestat, ca și în meciul cu Rapid, unele 
deficiențe de ordin tactic, care duc la diminuarea potențialului real al 
echipei.

Au arbitrat bine Em. Costolu șl M. Bolintineanu.
Turneul masculin, care a început ieri, a programat partida Rapid 

București — Unlversităts S.C. MUnster (R.F.G.). Superiori atit în atac, 
cit și ta apărare, gluleștenii au cîștigat ușor, cu 3—0 (8, 4, 6) Bun arbi
trajul cuplului D. MedJtanu — V. Vrăjescu.

Turneul masculin continuă astăzi, cind intră ta concurs și formația 
J.S.K. Slavia Sofia, iar cei feminin se inchcle cu meciul Rapid — Loko
motiv Praga. Jocurile încep la ora 16,30.

SINAIA, 19 (prin telefon).— 
Ultimele două manșe ale 
campionatului național de 
bob rezervat echipajelor de 
tineret s-au bucurat de con
diții și mai bune decît pri
mele, disputate miercuri. Ex
ceptând primul loc, cîștigat 
detașat de echipajul Stoian— 
Panaitescu, reprezentant al 
Clubului sportiv orășenesc 
Sinaia, pentru celelalte s-a 
dat o luptă strînsă, ordinea 
fiind stabilită la diferențe 
minime. O remarcă pentru 
pilotul Mihai Dragomir (fiul 
„veteranului" C. Dragomir) 
care, deși s-a răsturnat du
pă trecerea liniei de sosire 
în manșa a III-a (suferind, 
din fericire, numai ușoare 
contuzii), a insistat să con
cureze și în ultima manșă, 
pe care a parcurs-o în con
diții bune.

Titlul a revenit, așa cum 
spuneam mai sus, echipaju
lui Stoian—Panaitescu, aflat 
în vervă deosebită în toate 
cele patru manșe. Niculescu, 
pilotul echipajului cîștigător 
al titlului în 1969, a fost ne
voit să abandoneze după o 
răsturnare produsă în pri
ma manșă, dar el va concura 
la următoarele competiții.

CLASAMENTUL FINAL : 
1. C.S.O. I SINAIA (Stoian— 
Panaitescu) 2:04,04 (manșa a 
treia 50,79, manșa a patra 
50,80). 2. Bucegi I Sinaia 
(Benghiu — Tătuță) 2:09,47 
(51,50 — 51,47), 3. Bucegi II 
(Burbea — Turea) 2:09,55 
(51,20 — 53,89), 4. Voința I 
Sinaia (Vulpe — Eftimie) 
2:09,80, 5. Carpați Sinaia
(Dragomir II— Iosif) 2:13,11, 
6. Voința II Sinaia (Bîlă — 
Sereș) 2:14,28, 7. C.F.R. Bra

șov (Toader—Depner) 2:18,61.
8. Voința București (Dima — 
Căpitanu) 2:22,75.

Vineri se dispută, în două 
manșe, „Cupa orașului Si
naia"

MIHAI BOTA — coresp.

prezentanților R. F. a Ger
maniei. care sperăm, totuși, 
că-si vor face apariția în 

cursul zilei de azi.
Tot ieri au venit si fran

cezii Arpin Pont și Lucien 
Seigneur. Cei patru sportivi 
s-au îmbarcat imediat in
tr-un microbuz, pierind spre 
Poiana Brașov, unde, după- 
amiază, au venit si repre
zentanții U.R.S.S.: Saso Nas- 
kidașvili și George Cicioev.

Cu toții vor efectua azi 
antrenamente de acomodare 
cu pîrtiile Postăvarului, unde 
vor avea loc întrecerile, sîm- 
bătă si duminică. Desigur, 
confruntarea este așteptată 
cu justificat interes de 
schiorii români, reprezen
tanți ai secțiilor fruntașe Di
namo, A, S. Armata și 
Steagul roșu Brașov si Clu
bul sportiv orășenesc Sinaia, 
în aceste zile, Dan Cristea, 
Gh. Vulpe, V. Brenci, Dorin 
Munteanu. Gh. Bălan, N. 
loviri, M. Focșeneanu și 
ceilalți pretendenți la locu
rile fruntașe au fost nelip
siți de pe pîrtie, mai cu 
seamă că starea timpului și 
a zăpezii i-a ajutat la efec
tuarea in bune condiții a 
antrenamentelor.

Micul grup al 
schiorilor fran
cezi și austrieci 
in fafa microbu
zului cu care 
s-au deplasat la 
Poiana.

Foto :
V. BAGEAC

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI-GRUPA C
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PATINOARUL ACOPERIT „23 AUGUST" ESTE GATA!
• 630000 de ore de muncă — uneori eroică — pentru Palatul de 
gheață > I.C.M. 2 se specializează in lucrări sportive • Astăzi, 

la ora 19,30, In avanpremieră pentru constructori:
Lotul A — Echipa de tineret

Temerile noastre 6-au risi
pit : patinoarul acoperit „23 
August” este gata să-și pri
mească oaspeții. Ieri, la ora 
amiezii, în hala cu pardosea
lă de gheață se consumau ui-

GRUPA B 
PE MICUL 

ECRAN
Studioul de televiziune 

ne-a comunicat datele nu
meroaselor transmisii afec
tate C.M. de hochei — gru
pa B, care va începe săp- 
tămîna viitoare în Capita
lă. Iată datele acestui bo
gat program al emisiunii 
sportive ; marți 24.11. ora 
17,45 R.F. a Germaniei— 
Iugoslavia (reprizele a II 
și a III-a, transmisie direc
tă) ; ora 21,00 : România— 
.Norvegia; joi 26.11. ora 
21,00 : România—Iugoslavia; 
vineri 27.11. ora 18,30 : Sta- 
iele Unite—Iugoslavia ; ora 
21,00 : România—Japonia ; 
sîmbătă 28.11, ora 21,00 : 
Statele Unite—R.F. a Ger
maniei ; luni 2.III. ora 21,00: 
România—Statele Unite ; 
miercuri 4. III. ora 15,30 : 
România—R.F. a Germaniei 
(repriza a III-a, înregistra
rea meciului de dimineață), 
ora 16,30 : Bulgaria—Iugo
slavia ; joi 5.III. ora 16,30: 
R.F. a Germaniei—Norve
gia ; ora 19.00 : România— 
Bulgaria. In afara celor 
două partide menționate, 
transmisiile vor fi efec
tuate în direct și numai de 
la repriza a III-a. Comen
tator : Constantin Diaman- 
topol.

timele minute de forfotă. Se 
finisau interioarele la cabine
le de transmisie radio și tele
viziune, se montau telefoanele 
la centrul de presă și se co
nexa telexul, se revopsea lem
năria ștearsă de... hainele ne- 
glijenților. Dar, chiar și în 
condițiile în care harnicii mun
citori făceau aceste retușuri, 
patinoarul arbora un aer so
lemn, de construcție gata pen
tru o festivitate. Steagurile 
celor 8 țări participante la 
grupa B a campionatului mon
dial de hochei, tabela tele-lux 
cu licuricii săi, jocul înfocat 
al mînuitorilor crosei și gru
purile de spectatori ocazionali 
marcau, de fapt, inaugurarea 
acestei veritabile bijuterii a 
sportului românesc.

Dar, pentru ca noi să ne 
bucurăm că avem gata hala 
cu o săptămînă înainte de în
ceperea întrecerilor, a fost ne
cesar un real eroism din par
tea celor peste 250 de mun
citori, tehnicieni șl ingineri ai

șantierului deschis de I.C.M.
2 — întreprindere prestigioasă 
care „șlefuiește” și alte biju
terii ale Capitalei: Teatrul 
Național și Hotelul Intercon
tinental. Pentru a monta cele 
72 de tone de tablă ale aco
perișului, pentru a întinde cei
3 km de cablu (12 tone) și 
pentru a turna cei 5 000 mc 
de betoane au fost necesare 
630 000 de ore de muncă, des
fășurată uneori în condițiile 
luptei cu frigul necruțător, cu 
ninsoarea și ploaia, cu vîntul 
năpraznic. Poate că unii din
tre muncitori, de pildă mon- 
torii Andrei Veltz, Ștefan 
Bucă, Constantin Chiriac și 
Dumitru Cioacă, au dovedit și 
înalte calități de sportivi. Ce 
părere aveți : lucrul — de fi
nețe evident — executat pe

Hriitache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Fericiți că, în sfîrșit, se pot antrena în voie pe „teren pro
priu", hocheișt.ii noștri au asaltat ieri la amiază dreptunghiul 
de gheafă de la „23 August". Foto ; Vasile BAGEÂG

Fundașul maghiar Gogolak a căzut peste pucul pe care căuta să-l joace 
italianul Savaris. Foto A. NEAGU

ATRACTIVUL CARUSEL AL FAVORITELOR
A doua dintre întâlnirile di

recte ale favoritelor, partida 
Ungaria — Italia, s-a detașat 
-r cum se spune — cu un cap 
peste celelalte meciuri urmă
rite pînă miercuri seara, a- 
vînd sumumul caracteristici
lor unui adevărat derby. S-a 
jucat în mare viteză, dîrz, 
spectaculos, ambele echipe 
făcînd risipă de energie. Pen
tru frumusețea spectacolului 
oferit, un sincer bravo hoche- 
iștilor unguri și italieni. Au 
învins hocheiștil maghiari 
pentru că, spre deosebire de 
partida anterioară, cu Austria, 
au știut să joace la cîștig, ca
litățile individuale ale fiecă
rui component al formației 
fiind bine puse în valoare în- 
tr-un tot omogen, o mașină 
de măcinat rezistența adver
sarilor, care se numește joc 
colectiv.

Ungaria a înscris 6 goluri 
în poarta lui Vlale, fiecare 
dintre ele fiind rezultatul unei 
combinații de atac și nu al 
unor șuturi puternice, dar In- 
tîmplătoare, al unor acțiuni 
Individuale. De pildă, Horvath, 
excelent în acest med, a 
marcat de două ori din ac
țiuni de ansamblu și de alte

două ori s-a marcat din pa
sele sale. In plus, Ungaria a 
avut și avantajul de a fi pre
zentat pe gheață trei linii bine 
sudate, bătăioase, egal pregă
tite fizic și chiar tehnic. Ita-
■■MSMMNnBtawnHKHBHHBa

Cronici, comentarii și in

formații transmise de Ro

meo VILARA și Valeriu 
CHIOSE

lia, care a făcut unul dintre 
cele mai bune jocuri ale sale 
la actuala competiție, a gre
șit totuși destul de grav, după 
părerea noastră, recurglnd (în 
aceeași manieră ca Ungaria in 
meciul cu Austria) la unele 
atacuri stereotipe, orientate 
cu precădere prin centrul te
renului, la acțiuni Individuale, 
bine conduse, ce e drept, de 
Benvenuti sau de Rabanser), 
dar lipsite de consistență, de

gradul dorit de periclitate. Se- 
slzînd această schemă tactică 
a italienilor, ungurii retră
geau, de regulă, o dată cu 
atacantul advers, pe centrul 
liniei lor ofensive, care căuta 
să-1 deposedeze de puc, să-l 
întîrzle în acțiune. In caz de 
nereușită, îl lua în primire alt 
jucător. Atunci cînd „albaștrii" 
au jucat mai combinatlv. fo
losind șl aripile, au izbutit 
cîteva acțiuni de toată fru
musețea, care au pus în în
curcătură defensiva maghiară 
(au și înscris astfel două din 
cele trei goluri), supunînd 
unul tir greu pe portarul Ve- 
dres, excelent. în intervenții 
de ultimă fracțiune de secun
dă Numai că Italienii n-au 
fost consecvenți, sau poate că 
n-au putut să fle, ca să ac
ționeze mal mult pe această 
linie. Oricum, sîntem convinși 
că spectatorii gălățeni, în ciu
da frigului, nu vor uita prea 
repede această atractivă par
tidă din caruselul favoritelor.

Citiți alte amănunte 
în pag, a 2-a

Campionatele

TIRIAC $1

PE TOM
NEW YORK. 19 (Agerpres). — 

Jucătorii români de tenis ILIE 
NASTASE ȘI ION TIRIAC CON
TINUA SA SE AFIRME LA CAM
PIONATELE INTERNATIONALE 
DE TENIS PE TEREN ACOPERIT 
ALE S.U.A. CE SE DESFAȘOARA 
LA SALISBURY (Maryland).

TIRIAC A FURNIZAT UNA 
DIN MARILE SURPRIZE DE 
PLNA ACUM, elimlnînd în 
două seturi 6—3. 7—5 pe olan
dezul Tom Okker, cap de se

ria șl unul din favorițli tur-

de tenis „indoor" ale S.U.A.
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Imare prăpastia, de ordin valoric, ce 

s-a deschis între ultimele generații de
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a început a fost o simplâ im
presie, moi apoi au apărut 
elemente-simptom, după care 

■ în timp — s-a cristalizat, 
dureros, fenomenul : în polo-ul 
nostru nu mai apar — decît 

izolat, fortuit — jucători cu reale per
spective de dezvoltare.

Este drept, un Zahan, un Grințescu, 
un Bădiță, un Kroner nu se nasc în 
fiecare zi, la tot pasul, dar este prea

poloiști pentru ca faptul să nu devină 
îngrijorător.

Ne amintim cît de ușor, cît de im
perceptibil (aproape organic, am zice) 
se efectuaseră, în trecut, __ )_
predări de ștafetă între promoția lui 
Stănescu, lordachi și Tărăk și aceea a 
lui Simon, Novac și Nețu Patrichi, care, 
la fel de lin și de sigur, au transmis 
destinele polo-ului românesc generației 
lui Zahan et comp.

Și, iată, deodată, schimbul a încetat 
să mai funcționeze ca lumea, nevăzutul 
băț de ștafetă rostogolindu-se și dispă- 
rînd undeva pe invizibila pistă ; exact 
în momentul în care pentru polo-ul nos
tru se creaseră condiții mai prielnice 
de progres : bazine acoperite mai 
multe (asigurînd desfășurarea procesu
lui de instruire pe întreg cursul anului), 
competiții mai numeroase, pe plan local 
și național, eșalonate pe o perioadă 
mai mare, antrenori cu o destul de 
bună calificare, proveniți din foști ju
cători, și — în sfîrșit — stimulentul de 
necontestat adus de desele confruntări 
internaționale, în țară și peste hotare.

Ce anume a contribuit la acest evi
dent paradox ? Nimic altceva decît o 
măsură mai veche, de aproximativ 10 
ani, luată de Federația de notație, prin 
care jocul de polo era complet separat 
de înot, apreciindu-se că o strictă spe
cializare (încă de la copii) — de o
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I parte polo-ul, de cealaltă înotul — va 

înlesni performanța la ambele discipli
ne sportive.I

I
I
I
I
I
I
I...LXMIMIH unei (.VHII5II rennice care acti- 

vează pe lîngă federația de specialita
te au căzut de acord să unească din

I
I
I
I.

Dar bunele intenții ale forului de 
specialitate n-au fost validate de prac
tică lipsiți de singurul stimulent con
cret în pregătirea la înot — concursul... 
cronometrat — micii poloiști (orientați 
de antrenorii lor), au neglijat antrena
mentul de bază — înotul, concentrîn- 
du.și atenția spre elementele specifice 
jocului de polo. Și, cum unii dintre 
tinerii poloiști nici n-aveau aptitudini 
pentru jocul de polo (selecției lipsin- 
du-i... criteriile), ei n-au făcut decît 
să-și piardă anii în bazin, ratîndu-se 
pentru ambele ramuri ale notației : 
polo-ul și înotul.

Timpul demonstra tuturor că o sepa
rare netă, de la o fragedă vîrstă, în 
aceste două sporturi surori constituie o 
eroare.

Se pare că, învățînd din greșeli, 
membrii unei comisii tehnice care acti-

nou — prin regulament — jocul de 
polo de sportul înotului.

Ce ne facem, totuși, cu anii pierduti ? 
Așa cum spuneam, un Zahan, un Bă
diță, un Kroner nu se nasc în fiecare 
zi, la tot pasul. Dar în cei 10 ani, 
cîți s-au scurs de la măsura cu pricina, 
vreo trei-patru ca. ei (cel puțin I), mai 
puteau să apară...

G. NICOLAESCU

NASTASE AU ÎNVINS

OKKER Șl A. ASHE
neului. Românul, scrie co
mentatorul agenției UNITED 
PRESS International, care nu 
este cunoscut ca un specialist 
al terenurilor rapide, acoperi
te cu plastic, a jucat excelent 
de data aceasta derutîndu-șl 
adversarul printr-un joc va
riat și servicii cu efect.

A doua victorie a culorilor ro
mânești a fost obținută de ILIE 
NASTASE, care INTR-UN MECI 
DE MARE SPECTACOL L A Hfc

VINS ÎN TREI SETURI 8—6, 5—7, 
6—2 PE AMERICANUL ARTHUR 
ASHE.

Reprezentanții noștri s-au 
calificat astfel în sferturile de 
finală ale probei de simplu.

Alte rezultate : Cliff Richey — 
Manuel Santana 7—5, 6—3 ;
Roger Taylor — Stan Smith 
8—6, 2—6, 6—3; Ismail el Shafei 
— Clark Graebner 12—10, 6—3; 
Tony Roche — Tom Gorman 7—5, 
6—4; Jim Osborne — Peter Curtis 
3—6, 6—2, 6—3; Rod Laver — Tor- 
ben Ulrich <5—4, 6—1.
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MORALITATE
Spartul conferă numeroase 

subiecte de discuție și cred 
că nu există vreun fenomen, 
cît de mărunt, care să nu 
incite la pasionante dueluri 
orale atunci cînd țl aparține 

lumii atît de temperamentale a sta
dionului. Mi se pare firesc să fieașa 
întrucît, pe terenul opiniilor, se întîL 
nesc, în cazul nostru, două pasiuni 
specific omenești : cea a dialogului 
contradictoriu și cea a _ sportului și 
mult mai numeroase slăbiciuni, cu atît 
mai subiective cu cît . „victimele" _ lor 
încearcă să ne convingă că sînt... 
obiective. Totuși, subiectele noastre pot 
fi înscrise într-o ordine preferențială 
(car® suportă orice analiză, statistică 
fără a ne dezice), în primul plan 
situîndu-se cele cu conținut tehnic 
(inclusiv arbitrajele), iar pe poziții in
ferioare cele privind moralitatea spor
tivilor. Curioasă nu mi se pare situa
ția de fapt, ci raportul egal existenr 
între preferințele marelui și diversului 
public sportiv și preocupările forurilor 
tehnice și de specialitate, căci și 
acestea dovedesc o predilecție pentru 
acele subiecte care nu se apropie 
prea mult de etică.

Capitalul educației sportivilor nu con
stituie, din păcate, pentru cele mai 
multe federații, cluburi și asociații un 
permanent și activ punct pe ordinea 
de zi a preocupărilor celor mai con
secvente ce revin forurilor sportive 
citate. Mi se întîmplă, grație profesiei, 
Să vin în contact cu un important 
volum de fapte ce pot fi gradate de 
la simple acte ireverențioase (față de 
arbitru, adversar, coechipier, public etc.) 
pînă la manifestări huliganice pro
duse în limitele spațiului de joc, la 
meciuri oficiale și la antrenamente, în 
viața particulară a vedetelor sportului, 
ca și a celor ce aspiră la postura res
pectivă. De fiecare dată, dar absolut 
de fiecare dată, contactele cu antre
norii, cu președinții cluburilor și aso
ciațiilor, cu reprezentanții federațiilor, 
se desfășoară după un tipic demn de 
cel mai conservator protocol : respec
tivii apar la redacție (de regulă pentru 
prima oară) și, agitați pînă la preci
pitare (sau invers, precipitați pînă la 
agitație), încep să debiteze scuze 
(adică motivări) pentru gestul nesportiv 
al elevilor lor. Din memorie, redau 
cîteva clișee. Un șef de club, serios, 
respectabil, cu muncă importantă în 
viața de toate zilele, este gata să se 

i jure (și o și face, deși la serviciul său

FRACTURATĂ
ar zîmbi dacă i s-ar aduce un astfel 
de argument... mistic) că jucătorul de 
baschet Diaconeseu nu l-a pălmuit pe 
adversarul său gălățean ; la telefon, 
reproșurile sînt și mai lesnicioase : 
„Tovarășe, îți mulțumesc pentru ce 
scrie azi în ziar". Mă gindesc că, în 
sfîrșit, editorialul a fost citit și înțeles, 
dar sînt departe de adevăr. Ministrul 
adjunct care m-a apelat se referă la 
două rînduri și-un sfert din cronica 
de fotbal, în care Dumitrache este 
mustrat că și-a lovit adversarul căzut 
la pămînt și sfătuit să nu repete gestul 
pentru că el, jucător fragil, poate de
veni foarte ușor victimă. „Nu puteați 
trece peste asta pînă după ședința 
Comisiei de disciplină ? Nu știați că 
duminică jucăm cu Steaua, ori ați fă
cut-o special Cînd boxerii din lot 
se bat într-o circiumă deochiată ni se 
argumentează : „Ce vroiai dom'le, să 
se lase ciopîrțiți ?", dar „avocații" res
pectivi nu se întreabă ce căutau oa
menii lor în mediul infestat al unei 
astfel de „bombe" ?

Recent, am auzit (și nu numai pe 
culoarele sediului C.N.E.F.S., ci chiar 
prin birouri bine mobilate, în care mai 
erou însă și oameni), strecurîndu-se 
o idee ce se vroia „umană" : „Stau 
băieții, cine știe cît, departe de casă 
si de araș și cînd revin vor și ei să 
bea un pahar, să meargă la un lo
cal, să iasă cu o fată... Oameni sînt, 
ce dracu 1"

Așa este, numai că respectivii sînt 
un anume gen de oameni : sportivi ri
dică și care s-ar cuveni să știe că 
viața pe care și-au ales-o (de bună 
voie ori — ur,ii — de... nevoie) impune 
unele obligații deosebite față de cele 
ale oamenilor de rînd. Desigur că ei 
pot frecventa localurile, cu prieteni 
sau prietene, dar nu trebuie ș-o facă 
la ore tîrzii, în plină perioadă de an
trenamente sau competițională, abuzînd 
de alcool și stîrnind scandaluri.

Să zicem că ei, tineri fiind, mai au 
lipsuri. Insă cei care-i conduc, antreno
rii lor, președinții, activiștii federa
țiilor, nu pot uza de asemenea moti
vări. lată, recent, tînorul Gh. Hutanu 
a provocat un incident, regretabil, la 
un bar. Nu doresc să reiau discuția 
în ceea ce-l privește, înțelegînd unele 
comandamente ale momentului (imi
nența turneului seriei B a C.M. de 
hochei), însă nu pot trece cu vederea 
o situație de care am luat cunoștință. 
Primind vizita (așteptată de qltfel în 
qstfej de situații, după cum v-am in

format în debutul articolului de față) 
aflu, de la șefii sportivi ai lui Hu- 
țanu, că de fapt el n-a aparținut clu
bului, în acest an, timp de 9 luni, 
perioadă în care a stat la dispoziția 
lotului național. Cum să se poată lu
cra asupra moralității sale? în plus, 
băiatul a fost bătut măr de cei trei 
adversari din bar și și-a luat o bine
meritată lecție. Și încă ceva : în omul 
acesta s-a investit muncă, și nu nu
mai muncă, de cînd a fost promovat 
la lot, așa că, știți... eficiența ne 
obligă I

Toate sînt adevărate și altele multe, 
la fei, dar ce -căuta subiectul nostru 
la ă dimineața la bar pare să nu se 
întrebe nimeni. Un test amuzant a efec
tuat colegul Valeriu Chiose, în ziua 
următoare, (mergînd, să verifice întîm- 
plgrea cu Huțanu), cu Gh. Suteu, antre
norul campionului mondial de lupte 
Gh. Berceanu pe care redactorul nos
tru îl întîlnise la bar, tot la o oră 
cam deochiată. întrebat unde fusese 
elevul său în noaptea cu pricina (a 
doua după situația cu Huțanu) antre
norul l-a asigurat că dormise în patul 
lui și că el îl controlase personal I

Toate aceste fapte readuc în discu
ție preocuparea față a'e moralitatea 
sportivilor, căreia nu i se pot conferi 
decît calificativele : insuficientă, for
mală, nesinceră, atît la nivelul clu
burilor (interesate doar de rezultatele 
seci ale membrilor săi, indiferent de 
calea obținerii lor), cît și la cel al lo
turilor. Conferințele plicticoase, înve
chite, subiectele infantile, s-au dove
dit falimentare. Doar exemplul per
sonal al tuturor activiștilor sportivi, 
frontul comun al celor de la club și 
federație, pot opri ofensiva imorali
tății care-i amenință, din păcate, chiar 
pe unii dintre cei mai buni sportivi 
ai țării. îngăduința, în astfel de situații, 
coincide cu infiltrarea unui dușman în 
propriile linii ale celor obligați să a- 
pere reduta moralei. Cînd cineva poate 
afirma (și s-o dovedească cu fapte) 
că odată ajunși în lotul național, spor
tivii ies din zona lor de influență po
zitivă, neprimind, probabil, altceva în 
schimb, înseamnă că moralitatea este 
fracturată.

Așa ceva însă nu se poate accepta I 
Nefiind primul caz, se impune sesiza
rea și activizarea forurilor celor mai 
responsabile ale sportului, nu neapărat 
pentru pedepsirea unui tînăr de 19 
ani cum este Gh. Huțanu, ci pentru 
evitarea perpetuării unei stări nefirești 
de fapte.

Emanuel VALERIU
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în box, ca în multe alte 
discipline sportive, stîngacii 
sînt considerați întotdeauna 
adversari incomozi. Lovitu
rile acestora pornesc din cu 
totul alte poziții ale corpu
lui fată de cele cu care ești 
obișnuit, iar tintele. pentru 
care, — prin antrenamente — 
ti-ai format reflexe în apli
carea anumitor procedee teh
nice, nu le mai găsesti „la 
locul lor". Mișcarea în ring 
și — în general — tactica 
într-un meci împotriva unui 
boxer cu gardă inversă, di
feră esențial de cea adop
tată în mod frecvent la me
ciurile cu adversari a căror 
gardă este normală. în plus, 
datele statistice confirmă că 
majoritajea , stîrigacilor sînt 
în același timp și pun- 
cheuri redutabili. S-ar pu
tea ca această calitate să 
fie întrucîtva favorizată și 
de faptul că punctele vulne
rabile sînt atinse de stîn
gaci din alte poziții decît 
cele „obișnuite", iar efectul 
să fie legat și de acest lu
cru (medicii noștri sportivi 
îsi pot propune „subiectul" 
spre cercetare), dar cert este 
că N. Linca, V. Mariuțan, 
Puiu Nicplae, Virgil Badea, 
Mihal Stoian, Ștefan Cojan. 
Gh. Chivăr (ca să vorbim 
numai de cîtiva) au cîstigat 
înainte de limită o mare par
te din meciurile susținute.

Pe plan internațional, în 
ultima vreme, se manifestă 
un aflux de boxeri cu gardă

inversă. La J.O. din Mexic 
stîngacii au reprezentat un 
procent de 33 la sută din nu
mărul boxerilor participanți, 
la campionatele europene de 
la București 36 la sută, iar 
în turneul întreprins de se
lecționata României în Fran
ța, Irlanda și Scoția, din 31 
de adversari întîlniți, boxerii 
noștri au avut în față nici 
mai rhult nici mai puțin de
cît 17... gărzi inverse.

„Fenomenul" nu este străin 
nici ringurilor noastre. Co- 
mentînd în ziarul „Informația 
Bucureștiului" una din re
centele competiții pugilistice 
municipale. D. Porumbacu 
semnala faptul că ea a fost 
marcată de prezenta unui nu
măr foarte mare de boxeri 
stîngaci și în același timp 
ridica unele probleme de 
pregătire pentru ei și... îm
potriva lor. Aceasta este rea
litatea ! Ceva se întîmplă 
prin sălile de antrenament, 
ca urmare a preocupărilor 
antrenorilor și selecționeri
lor. Ce anume, nu este greu 
de sesizat : crearea unor di
ficultăți în plus adversari
lor. cu nuanțe de surpriză, 
îndeosebi pe plan internatio
nal.

Această „armă", însă, pre
zintă mai multe „tăișuri". 
Cei ce intenționează a o fo
losi trebuie să tină seama că 
o mînuire mai puțin dibace 
o transformă sigur într-un... 
bumerang !

A impune unui boxer înce

pător sau avansat o gardă 
inversă atîta vreme cît el 
„nu mănîncă și nu bate cu 
ciocanul cu stingă" — cum 
spunea regretatul antrenor 
Zamfir Popazu — înseamnă 
a-i diminua calitățile pugilis
tice si posibilitățile. A miza 
prea mult pe surpriza ce o 
produce un stîngaci adversa
rului si a-1 pregăti numai în 
acest scop. înseamnă a uita 
că adversarul poate să nu Ce 
chiar atît de „sensibil" la 
surprize si a nu lua în seg- 
mă faptul că și alții pot 
avea... gardă inversă !

A crede, în momentul de 
fată, că în sălile de antrena
ment o mare parte din tim
pul de pregătire a boxerilor 
nu este destinat însușirii pro
cedeelor de „luptă" împotriva 
stîngacilor, este ca și cum nu 
ai cunoaște că Pometcu l-a 
învins pe Gîju, că Monea nu 
se mai „intimidează" în fata 
unor adversari ca Șchultz, că 
la cele patru medalii de aur 
cucerite de pugiliștii români 
la „europenele" 1969 au con
curat si vreo 22 de boxeri 
cu... gardă inversă !

Ceea ce credem, însă, este 
că evoluția boxului amator, 
îmbunătățirea continuă a 
conținutului lui, pretind as
tăzi preocupări la un nivel 
mult mai înalt. diferitele 
speculații privind surprizele 
produse de stîngaci aparți- 
nînd astăzi doar trecutului.

Constantin CHIRIAC

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI-GRUPA C

Gata. Am intrat în horă 
trebuie să jucăm pînă la sfîr
șit, pînă la ultima notă a 
muzicii pe care ne-am făcu
t-o, pe care ne-au făcut-o 
și alții, indiferent dacă sin
cronizarea nu este, perfectă. 
Important este să jucăm și 

. să cîntăin bine pînă. la ur
mă, ca să nu mai apucăm 
a fluiera în van. Timpul este 
drămuit, iar treaba, pe care. o. 
mai avem de făcut ne soli
cită din plin.

Se lucrează 
se lucrează în 
Gheorghiu-Dej, 
peste tot unde s-a stabilit 
ideea. că gimnastica trebuie 
și poate să revină pe. linia 
de plutire.

Toți ochii sînt îndreptați 
spre cele două loturi din ca
re vor fi alese bele mai bu
ne. Un lot reprezintă, tinere
țea, avîntul, perspectiva, ce
lălalt experiența, ambiția, 
antecedente sportive remar
cate la timpul potrivit; a- 
mîndouă însă vor trebui să 
lupte de la egal la egal pen
tru marea selecție cînd punc
tul pe i va fi pus numai de 
aceie gimnaste care vor do
vedi constanță în rezultate 
bune, exerciții de calitate și 
formă sportivă ideală.

Numeroasele concursuri in
terne și internaționale pre
mergătoare „mondialelor" vor

în EȘ.ucurești, 
Qraș.ul Gh.
se lucrează

fi tot atîtea examene pen
tru candidatele la echipa na
țională. Fiecare concurs va 
reprezenta o trambulină de 
pe care vor sări numai cele 
care vor avea forța și rezis
tența dată de o pregătire su
perioară.

Dacă la ora 
foarte greu să 
aproximație pe 
gimnaste pentru, 
se explică prin 
valorile arătate la concursu
rile anterioare sînt sensibil 
egșle și aproape nici o gim
nastă n-a reușit încă să ne 
convingă că posadă atîta stă- 
pînire. încît să nw ne produ
că surprize neplăcute de 
porții îngrijorătoare.

Fără nici o suțpărare, 
buie să spunem că cele 
locuri ale echipei sînt 
camdată. libere și-și așteaptă 
ocupantele abia de acum în
colo, asta nu pentru că n-ar 
avea cine să le ocupe, ci 
pentru că (în sfîrșit) preten
țiile noastre au crescut.

întrecerea dreaptă și pasio
nantă pentru ocuparea unui 
loc în echipa reprezentativă 
începe de acum. La acest 
start fără titulare autorizate 
se prezintă tot ce are gim
nastica feminină mai bun și. 
slavă domnului, ac.um avem 
de un.de alege.

Favoritele ni le vom pre

măsură ce se vor 
concursurile viitoa-

actuală este 
alegem cu 

cele cîteva 
echipă, asta 
faptul că

p ro

tre- 
șase 
deo-

ciza pe 
consuma 
re, rămînînd ca în toamnă 
disputa să se dea numai în
tre favorite.

Alerta a început și sîntem 
gata să consemnăm fiecare 
realizare demnă de laudă și 
încredere în viitor.

Viitorul gimnasticii noastre 
feminine este legat de acest 
campionat mondial și tocmai 
dtn această cauză ne punem 
în gardă de acum pentru a 
nu lăsa șă se strecoare în 
munca noastră greșeli irepa
rabile.

Gimnastele trebuie să știe 
că, în ultimă instanță, de ele 
depinde realizarea visului 
nostru de acum zece ani — 
un loc pe podium — deci 
interesul lor și al nostru 
este ca cele mai bune, cele 
mai capabile să traducă în 
realitate acest vis și de ce 
să n-o spunem de la început, 
acum cînd pentru noi toate 
gimnastele sînt egale, unicul 
și supremul argument pe 
care-1 vcm alege în desem
narea celor șase va fi supe
rioritatea privită din toate 
punctele de vedere 
că. competițională, 
etc.).

Deci, 
cese în

După o lungă, mult prea 
lungă perioadă de întrerupere, 
Rapid și I.C.H.F. vor asi
gura sîmbătă seara. în fief-ul 
giuleștenilor (ora 18,45), prelu
diul etapei inaugurale a re
turului. celelalte 5 partide fiind 
programate duminică dimineața.

Din program se desprinde 
autoritar confruntarea din pa
latul sporturilor de la_ Cluj, 
unde Universitatea și 
București vor susține 
tidă de mare atracție, 
vor încerca, desigur, să 
streze că victoria lor 
liderului nu a fost întîmplă- 
toare, în timp ce bucureștenii, 
cu suficiente probleme în al
cătuirea formației (Diaconeseu 
este suspendat, iar participarea 
la joc a lui Novac incertă), vor 
jftea o carte decisivă.

• Clasamentul la reluarea

FRANȚA —»
Parcă lipsea acestui turneu al 

grupei C puțină sare. Totul se 
desfășurase pînă acum după un 
ritual prestabilit, favoritele impu- 
nîndu-și superioritatea și a.cumu- 
lînd puncte, cu eforturi mai mari 
sau mai mici. Uneori, chiar, fără 
eforturi. Și după ce două din cele 
trei derbyuri (prezumtive) ale 
competiției se consumaseră, cînd 
nu mai rămăsese, teoretic, decît 
unul singur (programat grijuliu 
de organizatori in ultima zi), 
iată că echipa Franței a furnizat 
marea surpriză a întrecerilor, pe 
care le-a revitalizat.

In întîlnirea cu hocheiștii ma
ghiari, jucătorii francezi au avut 
de la început superioritatea teo
retică a celor care nu au nimic 
de pierdut, ceea ce le-a dat posi
bilitatea să privească meciul cu 
dezinvoltură, dacă nu chiar cu 
oarecare neseriozitate. Dar a- 
ceastă „neseriozitate" s-a dovedit 
a fi foarte... serioasă.

Lovitură de teatru chiar în re
priza I, cînd pe fondul unei do
minări maghiare constante, pe 
alocuri deosebit de insistente, 
„cocoșii** au putut striga de două 
ori „cucuriguu !". Franța conduce 
cu 2—0 ! Nu le vine să creadă 
nici unuia dintre jucători. Cu 
toată maturitatea de care dis
pune, formația Ungariei își pierde

UNGARIA 4-2 (2-0, 0-1, 2-1)!
cumpătul. Iar faptul că, la În
ceputul reprizei a Il-a, reduce 
din handicap, n-o ajută să-șl re
găsească echilibrul Jucătorii un
guri atacă dezordonat, inegal, 
greșesc mult. Nu-1 vorbă că și 
portarul francez, Sozzl, etalează 
măiestrie și o inspirație de zile 
mari. Nu numai că respinge to
tul, dar el dirijează cu o rară 
clarviziune apărarea echipei sale, 
în repriza a IlI-a, cînd tribunele 
socoteau combustibilul francez pe 
terminate, outslderil au un straș
nic reviriment, ridică scorul la 
4—1 șl pecetlulese soarta unul 
meci care a încălzit tribunele în
ghețate. Au marcat Guryca (mln.

4), Francheterre (mln. 10, 48) șl 
Lang (mln. 45) pentru învingă
tori, respectiv Menyhart (mln. 22, 
56) pentru învinși. Au arbitrat : 
Bjerregaard (Danemarca) șl Van 
de Ven (Olanda).

In ultimul meci al reuniunii de 
aseară Italia a Întrecut Olanda cu 
6—1 (3—0, 2—1, 1—0).

Ciștlgătoarea turneului va fi 
decisă de rezultatul medului 
Austria — Italia, prima formație 
fiind avantajată, deoarece deține 
două puncte avans și are un go
laveraj mal bun.

Astăzi, la Galați, a doua ai de 
odihnă.

(tehni- 
psihică

spor la treabă 
concursuri.

și suc-

ElenaLEUȘTEANU

Campionatul mondial: „SCURTĂ ISTORIE"
Și a venit ediția a lV-a I 

Ediție în care. o. forma
ție- ce debutase în întrecere 
doar cu trei ani în urmă, va 
produce — in ciuda acestui fapt 
— una din cele mat mari sur
prize ate disputei. Atunci, In a- 
nul 11)61, ' ' "
nicienllor, 
amatorilor 
tn ce mat 
dreptate spre pregătirile, pe care, 
le efectuau în liniște, cu o dis
creție diplomatică, reprezentati
vele Suediei și Cehoslovaciei. Drau 
reprezentativele ce polarizau în 
jurul lor toate simpatiile, toate-, 
pronosticurile. Cît despre, hand
balistic . români, el nu prea emu 
amintiți clnd se vorbea despre.- 
șanse, nici măcar atunci cînd 
după două meciuri de baraj 
(9—11 si 18—13) au eliminat ser 
lectlonata Uniunii Sovietice/ ca- 
lifteîndu-se la turneul final ce. 
urma să se desfășoare, tn R,F. 
a Germaniei.

In ziua, de 2 martie. 1961, tn 
Pfalzhalte din Hassloch, repre
zentativa României debuta în cea 
de a IV-a ediție a C M., făcînd 
parte din aceeași serie prellmlr 
nară cu selecționatele Japoniei 
si Cehoslovaciei. In această zl 
handbaliștli români au învins e- 
chlpa Javoniel cu 29—11 (14—7) 
Era un început bun, promițător. 
Insă. în partida următoare, ad
versarului fost altul, Mai precis, 
chiar una dintre favoritele Intre- 

: cerii: Cehoslovacia, care s-a., im- 
puș . în cele din urmă, dar mult 
mâl greu, decît se anticipase 
(12—8) Este de menționat,, ca un 
element interesant, că, după 
scurgerea primei reprize scorul' 
era eoal: 3—3. In sfîrșit. acumu- 
llnd două puncte formația Ro
mâniei s-a calificat într-una. din 
cele două grupe semifinale, e.vo- 
luînd alături de Danemarca. Ger
mania (echipa un-ltă). șl. Norve
gia. (n cealaltă grupă semifinală 
ajunseseră, formațiile- Suediei, Ce
hoslovaciei, Franței si Islandei.. 
Lesne de imaginat că „eroinele" 
tuturor comentariilor ce au pre
cedat aceste grupe semifinale au- 
rămas tot Suedia, Cehoslovacia, 
șt Germania (echipa unită). Se
lecționata română a. răsturnat, 
însă toate, pronosticurile. real„- 
zind .o. suită de excelente victorii,, 
adevărate, surprize.. In „seri^ 
handbaliștli români înving, -por
ci mal siguri pe,et de. la uțu 
meci la altul. Danemarca, cu, 
15—13 (6—7), apoi echipa. unită a 
celor două state, gqr.mape (ai că
rei ajitrta9&- cu a

privirile tuturor teh- 
ale ziariștilor și ale 
de handbal — din ce- 
numeroși — erau fn-

ore înaintea jocului': „Fiți liniștiți ! 
Am studiat bine aiseastă echipă a 
surprizelor și nu vom pierde 
partida...") cu 12—9 (7—5) șl, în 
ultima confruntare, Norvegia cu 
16—14- (9—6). Stupoatre în lumea 
tehnicienilor handbalului: „Ro
mânia. în finala campionatului 
mondial" ! Titlurile de acest gen, 
toate speculînd excelenta fi de
loc previzibila performanță a se- 
lecțlonatei române, ocupau spa
ții mart în paginile ziarelor.

In cealaltă grupa 
finală, infernala cursă 
llfloăril 
Ș.i

dintre
Suedia

grupi seml- 
,_ J a ca- 

Cehoslavacia 
revenit hand-

In celelalte partide finale s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
(locurile 3—4) Suedia — Germa
nia 17-.14 (8—9) ; (locurile 5—6) 
Danemarca — Islanda 14-13(7-3): 
(locurile 7—8) (Norvegia—Franța 
13-rll (7—7, 10—10).

După alți trei ani, în 1964, edi
ția a V-a se organiza în Ceho
slovacia, deci pe terenul propriu 
al uneia dintre cele mai bune 
setecțlonate din lume, care fusese 
de cîteva. ori la un pas de titlul 
suprem. Handbaliștii români a- 
veau, așadar, o sarcină dificilă, 
încercînd să-și apere titlul. Dar...

A

Dinamo 
o par- 
Gazdele 
demon- 
asupra

întrecerii arată astfel :
1. Steaua 11 10 1 957—774
2. Dinamo 10 9 1 787—690
3. „U‘‘ Cluj 11 8 3 770—728
4. „U“ Tim. 10 8 2 779—709
5. I.C.H.F. 11 5 S 785—861
a. Rapid 11 5 6 839—815
7. I.E.F.S. 11 5 6 750—767
8. „Poli“ Buc 11 5 6 715—695
9. „Poli" Bv. 11 4 7 750—843

10. Comerțul 11 3 8 731—808
11. „Poli“ Gl. 11 3 8 SI 6—847
12. Voința 11 0 11 713—855

21
19
19
18
16
16
16
16
15
14
14
11

complet al e-• Programul
tapei : Rapid — I.C.H.F. (sîm- 
bătă, de la ora 18.45 în sala 
Giulești) ; Voința — Comerțul, 
I.E.F.S. — Politehnica Galați, 
Politehnica București — Uni
versitatea Timișoara (dumini
că, de la ora 9 în sala Flo- 
reasca) ; Universitatea Cluj — 
Dinamo și Politehnica Brașov 
— Steaua.

• CLASAMENTUL „CUPEI 
SPORTUL", trofeu ce va fi 
atribuit echipei cu cea mai 
mare eficacitate, are următoa
rea formă :

1. Steaua 107 p, 2. Dinamo 
81 p, 3. Universitatea Cluj 81 p,
4. Universitatea Timișoara 74 p.
5. Politehnica Buc. 57 p. 6. Ra
pid 56 p, 7. I.E.F.S. 53 p, 8. 
I.C.H.F. 44 p, 9. Politehnica 
Galați 40 p. 10. Politehnica 
Brașov 36 p. 11. Comerțul 33 p, 
12. Voința 16 p.

• Restanța dintre Dinamo și 
Universitatea Timișoara este 
programată marți 24 februarie, 
la ora 18, în sala Dinamo.

DANEMARCA - BELGIA
Un meci de slabă factură 

tehnică desfășurat aproape la 
o singură poartă, cu rare con
traatacuri — dar foarte pericu
loase — ale belgienilor .

Autorii punctelor: Laurit- 
sen (min. 1, 40 și 59), C. Niel
sen (min. 4, și 57), T. Nieisen 
(min. 54), Maltănsen (min. 5),

11-4 (4-1, 2-1, 5-2)
Kikkenborg (min. 10), Jensen 
(min. 31), Gerber (min. 44), 
Eriksen (min. 48) pentru Da
nemarca, respectiv, Pluym 
(min. 19), Moris (min. 22 ți 
58), Hanrez (min. 53).

Au condus i Pianfetti (Fran
ța) și Rancz (Ungaria)

• Sînt cițiva oameni care tre- 
băluiesc activ pentru buna, orga
nizare a acestei competiții ho- 
chelstice șl care, din toate me
ciurile desfășurate pini acum, 
abia de au. putut urmări cîteva fa
ze. Doar atît. Și asta, in came
rele d« sub tribună, ascultlnd 
printre picături, voce.a crainicu
lui, care anunța schimbările de 
scor sau fiecare pedeapsă dic
tată de arbitru. El Insă 
cunqsc pulsul jocului după 
sumedeniile de însemnări fă
cute in tot felul de fișe, 
de către oficialii partide
lor, le centralizează și, la ctteva 
minute după încheierea unei re
prize sau a unei zile de compe
tiții, prezintă directoratului teh
nic, delegațiilor sportive, ziariș
tilor, fel de fel de buletine In
formative, unul mai interesant 
decît celălalt. De aceea, amintim 
aici, cu plăeere și cu recunoștin
ță, numele acestor anonimi : 
ing. Gh. Mih-ale, Viorel Piunes- 
cu,' ing. Petre Nicolae, de la

La mantinelă
centrul de calcul, dactilografele 
Anișoara Tcacl, Tanța Ceapragă, 
Smaranda Birzieru șl Gh. lo- 
nescu. — specialist în utilizarea 
mașinii.

• Miercuri seara, la ora cînd 
sportivii tși făceau primul somn, 
s-au adunat in jurul unei mese 
cițiva dintre veteranii camplona 
tulul mondial de hochei : Jeț 
Lekens (Belgia), Antoine Faure șl 
Callxte Pianfetti (Franța), Jan 
Van der Belden, Antonius Van 
den Ven (Olanda), Costi Tico, 
Bob Petrovlci, Vivi Petrescu, Ni
colae Turceanu (România), Gyor- 
gy Pasztor (Ungaria), foști jucă
tori, conducători sau arbitri la 
C.M. A fost o discuție foarte an
trenantă, „rubiniul" de Bujoru 
dezlegând mal repede balerelf

sacilor cu amintiri. Van der Hel- 
den, de pildă, Ișl amintea Se 
,,mondialele" din 1938, cînd echi
pa Olandei a terminat competi
ția pe locul secund (o tempera I) 
șl de turneul in „țara lalelelor" 
al echipei României, clnd a tre
buit sd faci fațd pe teren, la 
doi dintre comesenii de miercuri, 
Petrovlci șl Petrescu. „La Baga 
v-am învins Intri cu 7—5, am 
pierdut la Amsterdem cu 6—7, și 
din nou la Haga“. „Nu, a inter
venit Bob Petrovlci, în al treilea 
meci a fost 5—5“. „Da, dar cu 
un arbitru roman", a completat 
dl. Van der Heiden, în hohotele 
de rls ale celor prezenți. Secre
tarul federației de hochei din 
Belgia, dl. Jef Lekens, își amin
tea că In 1950, la Londra, echipa 
sa — pornită fără nici o șansă 
— a întrecut Franța și Olanda, 
ultima venind pregătită ca pen
tru expediție la Pol (cu lapte, 
unt, șuncă, sardele aduse de a- 
casâ). Amintiri, amintiri...

PATINOARUL ACOPERIT „23 AUGUST" ESTE GATA!
(Urmare din pag. II

cablurile suspendate la 16 m 
înălțime nu este, în fond, și o 
performanță sportivă (sau a 
sportului) ?

Firește, totul se exprimă a- 
cum la timpul trecut, în afara 
bucuriei prezentă plenar. Se 
respiră liniștit, se poate zîm- 
bi (chiar și aparatului fotogra
fic), se poate privi înapoi cu 
mîndrie (și nu cu... mînie). Și 
fiindcă toate sînt bune și la 
locul lor, ne permitem să-l o- 
prim pe șeful șantierului, ing. 
Pantelimon Păsdîrcă, pentru 
a-1 ruga să ne răspundă la o 
întrebare :

— Dacă i-ar veni cuiva 
ideea să alcătuiască un ta
blou de onoare al construc
torilor, ce nume credeți că 
ar trebui să figureze pe el?

— In primul rind cele ale pro- 
iectanților — iiig. Nicolae Las- 
zio, șef de proiect și ing. Do
rin Lazăr, ale dulgherilor Aurel 
Ungureanu și Ion Manolacbe, 
ale montorilor Andrei Veltz, 
Ștefan Bucă, Constantin Chi- 
riac. Dumitru Cioacă, ale mai
ștrilor Gabriel Arniășel. Sandu 
Cristea, Anghel Nuțu, Ion An
tonescu, al ing. Nicolae Geor
gescu — care s-a ocupat de 
partea metalică, al directoru
lui tehnic de la LC.M. 2, ing. 
Octavian Hărăguș, ale nenu- 
măraților muncitori și tehnici
eni de la I.E.A.B.S.

I.C.M. 2 a realizat acum pri
ma lucrare de amploare pen
tru sport. S-o socotim exa
men de specializare și să spe
răm că le va realiza la fel de 
bine (și în același ritm) și pe

celelalte din vastul plan pre
văzut de stat pentru dotarea 
sportului.

Sportivii, antrenorii și ac
tivul C.N.E.F.S. își îndreaptă 
cu respect recunoștința față de 
anonimii muncitori care prin 
munca lor entuziastă au con
solidat prestigiul sportului ro
mânesc — ca gazdă și organi
zator al marilor manifestații 
— și în lumea pucului și cro- 
sei. Și o primă manifestare, 
emoționantă, va avea loc as
tăzi : începînd de la ora 19.30. 
Lotul A și Echipa de tineret 
a României vor juca pe pati
noarul „23 August" o partidă 
in onoarea constructorilor. 
Inaugurarea, avanpremiera 
campionatului mondial, aparți
ne celor ce n-au precupețit 
nici un efort pentru a realiza 
Palatul de gheață !

baliștilor cehoslovaci, care erau 
astfel viitorii pretendenți la titlu, 
alături de- noile stele ale hand
balului mondial, jucătorii români.

Finala, disputată In ziua de 
15 martie la Dortmund a fost li
nul dintre cele mai echilibrate, 
ntal aprig disputate jocuri de 
handbal. Cele două echipe au fost 
tot. timpul egale, avantajul in
fim de un gol alternînd, pasio
nant, clnd de o parte, cînd de 
cealaltă, fxi pauză: 4—4, iar la 
încheierea timpului regulamen
tar de joc : 7—7. Au urmat pre
lungirile. Două reprize a cile 
5 minute, care însă nu au Re
zolvat nimic, deoarece nici una 
dintre formații nu a reușit să în
scrie vreun gol! Deci... din nou 
prelungiri. Jucătorii, cu nervii 
întinși gata să plesnească și cu 
resursele fizice epuizate, au în
cercat tn cele 10 minute hotări- 
toare să facă totul. Au învins 
jucătorii români cu 9—8 (4—4, 
7—7). Golul victoriei, a fost în
scris de COstacha 11, doar cu 
ctteva secunde înainte de final. 
Și gsțfel Romania și-a înscr,s 
pentru prima — dar nu și pentru 
ultima oară — numele pe soclul 
cupei campionilor mondiali, lată 
și pe. cei 15 jucători care au rea
lizat această mare performanți: 
Redl, Bogolea, Bulgarii căpitanul 
echipei), Telman, Bădulescu, Co
vaci, Hnat, fvănescu, Nodea, Mo- 
ser; Costache II, Cuman, Costa- 
che I și Qțelea. AzitreAprii echi
pei au fost QHrea Vlasa ăi Nl-

m fi dorit ea unul 
dintre cele mal im
portante teste dina
intea europenelor 

de la Moscova, de fapt 
antepenultimul (vor urma 
campionatele Internaționa
le ale Angliei șl campio
natele țârii noastre), in
ternaționalele de tenis de 
masă ale României, să ne 
fl oferit evoluții convin
gătoare din partea unui 
număr cît mal mare de 
concurenți români. lată 
însă că rezultatele Înscri
se, comportarea majorită
ții sportivilor 
obligă să ne 
cu mult 
pozitive, 
doar la 
maestra 
lui Maria Alexandru, ma
estra sportului Carmen 
Crișan și Magdalena Lesal.

Priiha s-a dovedit ace
eași competitoare valo
roasă șl dîrză, posesoare 
a unul amplu bagaj teh
nic și tactic. Cele două 
victorii realizate în dau
na actualei campioane 
continentale, cehoslovaca 
Ilona Vostova, ca și c-m- 
portarea generală a 
rlei Alexandru 
monstral 
ei clasă, 
mine o 
dutabllă 
re Internațională.

Fără a străluci ca altă 
dată, ttoăra Carmen Cri
șan, a arătat, totuși, ma
rile el posibilități care au 
situat-o In eșalonul supe
rior al Ierarhiei tenisului 
de masă internațional fe-

noștri ne 
restrîngem 

aprecierilor 
oprindu-s? 
jucătoare :

sfera
ele 
trei 
emerită a sportu-

.. lu
au de

dic nou înalta 
faptul că ea ră- 
protagonistă re

in orice întrece-

IN DRUMUL SPRE AUR - DOUA VALORI CERTE 
MARIA ALEXANDRU SI CARMEN CRIȘAN

♦ Participarea la europene a Eleonorei Mihaka sub semnul incertitudinii
• Clnd va lua sfîrșit „toboganul" paletelor

minin. Cu loviturile ei o- 
fensive, în cane încheie
rile decisive trebuie să 
capete preponderență, Car
men Crișan trezește justi
ficate speranțe, iar unele 
scăderi din Jocul ei de 
acum își au o singură ex
plicație : 1970 reprezintă 
pentru eleva antrenorului 
emerit Farkaș Paheth nu 
numai anul europenelor 
de 1-enis de masă,, ci și 
anul bacalaureatului și al 
examenului de admitere 
la universitate. Cartnen 
Crișan este o școlăriță e- 
minentă și dacă ea nu acor
dă întotdeauna prioritate 
pregătirii sportive față de 
cea școlară, nu trebuie 
dojenită. Crișan este o fa
tă inteligentă și conștiin
cioasă și toată lumea știe 
că întregul ei 
pendulează între 
tură și sport, orice 
pectare de ușurință 
avînd vreun temei, 
altfel, rezultatele de 
școală și sport ale 
Carmen crișan reprezintă 
expresia deplină a corelă
rii între cele două activi’

travaliu 
învăță- 

sus- 
ne- 
Be 
la 

lui.

tăți. Titulara echipei na
ționale de tenis de masă 
a României este o demnă 
succesoare a foștilor tri
colori, Radu Negulescu și 
Gheorghe Cobîrzan, azi. 
unul medic, iar celălalt 
inginer, care au reușit la 
timpul lor să îmbine atît 
de armonios activitatea 
școlară cu cea sportivă.

Cu modestie și perseve
rență, arădeanca Magda
lena Lesai și-a făcut loc 
In reprezentativa țării. 
Deși privită de unii eu 
neîncredere, sportiva an
trenorului Emil Procopeț 
s-a Impus prin frecvența 
rezultatelor bune ca, de 
pildă șl cele de la inter
naționalele de la Bucu
rești. Magdalena Lesal nu 
este un talent excepțional, 
dar prin strădaniile cu ca
re se pregătește, ca și prin 
ardoarea cu care își apă
ră șansele, ea dă celor 
care o urmăresc siguranța 
că nimic nu este precupe
țit pentru reușită, 
ce, să recunoaștem, 
este puțin lucru, 
aceste calități au fost lua-

Ceea 
nu 

Toate

noastre masculine ?
pro- 

șl de biroul fe- 
de specialitate 

inelus-o. îndreptă- 
Magdalena Lesal 

vizat pentru Mas-

te In considerare 
babil — 
derațlel 
care a 
țit, pe 
in lotul 
co va.

Din formația de 
jucătoare, din care 
vor evalua la campiona
tele continentale, face 
parte șl Eleonora Mihal- 
ca. Fiind bolnavă, ea n-a 
putut juca la Floreasca. 
Gindindu-ne că pînă la 
europene, mai sînt doar 
cinci săptămîni, că die la 
Mtinchen șl pînă în pre
zent volumul șl Intensi
tatea antrenamentelor el 
n-au avut procentajul cu
venit. prezența Eleonorei 
Mihalca la Moscova apa
re Incertă.

La băieți, 
de-a dreptul 
Din 
Giurglucă și Rethi au a- 
juns simpli figuranțl. iar 
dintre juniori, nici unul 
nu justifică încă selecțio
narea, pentru a lua star
tul la vreun concurs, fie 
șl de valoare medie. Bine

patru 
trei

situația este 
dezolantă, 

vechea garnitura.

s-a orientat forul de re- 
sprt cînd a decis neîn- 
scrierea echipei masculine 
la europene. Cu atît mai 
puțin probabilă va fi par
ticiparea la mondialele din 
anul viitor, de la Nagoya, 
în îndepărtata Japonie.

Este sigur că tenisul 
nostru de masă masculin 
trece prin cel mai greu 
impas din ultimii ani. Și, 
din păcate, nici o licărire, 
de nicăieri Oare cu ce 
s-or fi acupînd antreno
rii ? Că de pregătirile 
sportivilor. în nici un caz. 
A fost suficient ca mașina 
de campioni a lui Farkaș 
Paneth să aibă cîteva ra- 
leuri și, gata, băieții nu 
mai contează în eșichierul 
internațional. Dar ceilalți 
tehnicieni ce fac ? Doar 
își ridică chenzinele ? A, 
un mare campion se creș
te greu ! Refrenul acesta 
îl auzim de ani de z’le. 
Și apoi nici nu se pretin
de fiecărui antnenor să 
producă un supercampion. 
Dar, din cînd în cînd, un 
jucător — nu doi — de 
talia lui Giurglucă, Negu
lescu, Cobîrzan, e posibil ? 
Credem că da. Și unde 
sînt aceștia pentru că în 
sala Floreasca n-am văzut 
nici urmă.

în definitiv, cine în
drumă și controlează pro
cesul de instruire, dacă 
se poate numi astfel ceea 
ce (nu) fac antrenorii de 
tenis de masă : biroul fe
deral. colegiul central de 
antrenori, antrenorul fe
deral etc. Avem impresia 
că nimeni, pentru câ alt

fel, dacă n-am avea spor
tivi, măcar să fi luat cu 
noștință de unele sancțiuni 
(retrogradări, amenzi etc.) 
aplicate celor care se com
plac în inactivitate. De 
ce nu intră în funcțiune 
prevederile Codului Mun
cii, ca în orice alt sector 
de activitate.

Cît privește atribuții]-* 
antrenorului federal Ella 
Constantinescu, se pare că 
ele sînt confuze și dificil 
de îndeplinit. Edla Con- 
stantinescu pregătește e* 
fectiv lotul republican, 
activitate care îi răpește 
tot timpul. Apoi, ea este 
solicitată și cu niște tre
buri administrative și e 
de-a dreptul imposibil ca 
ea să facă față și obliga
țiilor ce-i incumbă func^ 
ția de antrenor federal 
De altfel, această dualita
te de sarcini care revin 
unei singure persoane (an
trenor federal — antrenor 
de lot) nu este de bun 
augur nici la alte spor
turi.

Dacă nu se va găsi ci
neva care să facă ordine 
printre antrenori, actuala 
penurie de jucători va' 
persista Și atunci, pentru 
a se opri, în continuare, 
căderea pe toboganul ce
lor mai precare înfrîngeri. 
se vor găsi poate unii să 
apeleze la soluția distru
gerii... toboganului ! ? Un 
de va duce însă o ase
menea ,.rezolvare", este 
lesne de înțeles.

Constantin 
COMARNISCHI

un.de
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(de la 
de pre- 
Petrică

paranteză, înainte 
1954, mai departe, 

unele

in 1955 rezultate excelente. Daca in anifcl 
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departe 

mă 
ale
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clubului 
suspen- 
a jucâ-

pune 
însă, 
reuși

Dan GARLEȘTEANU

zile, la domiciliu, să ne 
cum a fost prima pllm-

— lector 
Am prl- 
lntitulat 

eforturile 
ne lisați

Iar Codruța 
fetifei cabanieru-

șl jucâto- 
a adoptat

transfer 
de la

articolului 3 din Regulamentul de 
transferări. In acest fel, Țară
lungă va avea drept de joc la 
Universitatea Craiova incepind cu 
data de 14 ianuarie 1971.

intr-una să fiu un bun coechipier. Ii apostro 
dar..........................
om

CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPKES DIN 22 PEER. 

1970

Ia sfîrșit îmi ceream scuze și ei simțeau 
rău și că furia mea fusese doar o ploaie

George N. GHERGHE 
președinte al Colegiului central 

al arbitrilor

cu toate implicațiile

Să punem, deci, punct șt să 
așteptăm... returul 1

Brașov, 
nici nu 
comen- 
dispută 
săritorii

„TELEGRAME"...

ziîeje trecute 
avut loc, la Paris, 
ședința comisiei de 
arbitri F.I.F.A., care 
s-a întrunit cu 
scopul de a desem
na pe cei 30 de 
arbitri internațio

nali ce urmează sil conducă par
tidele din cadrul turneului final 
al campionatului mondial de fot
bal din Mexic.

Printre arbitrii aleși, a căror 
triere s-a făcut in trei etape, 
este — după cum s-a anunțat 
in presă — șl arbitrul român 
Andrei Râdulescu. Participarea 
pentru prima oară a unui ar
bitru român la turneul final 
marchează un moment remarca
bil țK drumul afirmării arbitri
lor noștri. Ridicarea prestigiu
lui arbitrilor șl păstrarea lui la 
un nivel corespunzător consti
tuia una din preocupările de bază 
ale Colegiului central. De aceea 
succesele obținute pe plan in
ternațional le dorim, extinse și 
pe plan intern.

Aceste succese trebuie să con
stituie un imbold pentru munca 
de pregătire, a arbitrilor, pentru 
prestarea de arbitraje de bună 
calitate, imparțiale șl curajoase. 
Nu trebuite să uităm nici un mo
ment că in timpul jocului arbi
trul este personajul asupra căruia 
sînt. ațintite toate privirile.

Majoritatea spectatorilor nu 
vor contesta niciodată fap
tul că cel mai autorizat șl com
petent „judecător* in joc este 
arbitrul. Lui trebuie să i se a- 
corde tn primul rînd credit, pen
tru că este competent șl cel mal 
apropiat de fază, vede cel mai 
bine o infracțiune. Sînt aspecte 
de interpretare, de fapt cele 
care dau naștere la discuții.

Returul campionatului, care va 
începe la 8. martie, trebuie să-i 
găsească pe arbitri bine pregă
tiți sub raport fizic și tehnic. 
Jocul nu trebuie să sufere din 
cauza arbitrajului.

Desigur, vom mal tnttlnl greșeli 
tn arbitra) și de-acum înainte. 
Sperăm însă că vor fi cit mai 
puține ca număr și cit mal ne
însemnate ca importanță.

Observațiile pozitive șl nega
tive făcute de către diferiți 
tehnicieni șl de către presa de 
specialitate ne-au fost de un real 
folos In munca noastră.

Dorim ca „momentul 1970“ să 
constituie, tntr-adevăr, un imbold 
in plus pentru arbitri pe calea 
consolidării unul prestigiu din 
plin meritat-

Jucătorii Progresului București au susținut ieri o nouă partidă amicală compania
formqției T. U. G. București. Fotoreporterul nostru V. Bageac vă prezintă un aspect din 

. acest meci, terminat cu rezultatul de 1—1 (0—0)

CRAIOVA, 19 (prin tele
fon). Desfășurat pe un teren 
acoperiț cu zăpadă, înghețat, 
meciul amical dintre Uni
versitatea Craiova 
Reșița s-a încheiat 
de 1—0 (1—0) în 
echipei gazdă.

Singurul gol al partidei a 
fost realizat de Bălan, c8re 
a 
o

și C.S.M. 
cu scorul 
favoarea

transformat, în minutul 4, 
lovitură liberă de la 25 m.
Echipa reșițeană, antrena

tă de Ion Bălănescu, a jucat 
bine, făcînd dovada unei 
bune pregătiri fizice.

ȘTEFAN GURGUI-coresp. 
principal

STEAGUL ROȘU

Joc frumos, terminat cu vic
toria la limită a echipei A.S. 
Armata. In prima’ repriză, si- 
bienii au reușit 
scorul (Stoicescu,

să deschidă 
min.

pauză, mureșenii au acționat 
mai hotărît și au înscris de 
două ori.j Autori : Siko (min. 
70 din 11 m) și Dodu (min. 75).

Antrenorul Bone folosit34) și

Echipa de fotbal Steagul 
roșu Brașov, 
invitație din 
Homenetmen 
susține trei 
la Beirut.

Fotbaliștii 
întreprinde 
tre 23 februarie și 3 martie.

a primit 
partea clubului 
Beirut de a 

partide amicale

brașoveni 
acest turneu în-

apoi, după ce au tost egalați 
(Siko, min. 39), să reia condu
cerea (Laufceag, min. 44). După

următorii jucători :
Sleam, Dondoș, Toth (Szolosi), 
Hainal, Siko, Ciutac (Dodu), 
Caniaro, Naghi, Dodu (Trăz- 
nea), Trăsnea (Macai).

Duminică, la Tg. Mureș, A.S. 
Armata va intilni pe Steagul 
roșu Brașov.

C. ALBU —- coresp.

în amicalul 
miercuri, la Bacău, dinamo- 
viștii au controlat jocul în 
cea mai mare parte a tim
pului, au creat numeroase 
ocazii de a marca, însă 
înaintașii au fructificat doar 
două dintre ele. Jucătorii 
ambelor formații au arătat 
o bună pregătire fizică. Go
lurile au fost înscrise de 
D. Ene (min. 16) și Tr. Po
pescu (min. 45).

Duminică, Dinamo Bacău 
va evolua la Ișiși, în. com
pania formației Politehnica.

V. NENFTA, coresp.
In ședința ținută aseară, la se

diul Federații române de fotbal, 
comisia * centrală? de competiții și 
disciplină a analizat cazul fotba
listului Țarălungă. După ce au 
fost ascultați delegații cluburilor 
Progresul București șl Universi
tatea Craiova, precum ' ' 
rul- în cauză, comisia 
următoarele măsuri :

— a respins cererea 
Progresul de ratificare- , a 
dării pe timp de doi ani 
torului Țarălungă ;

— a aprobat cererea de 
a Jucătorului Țarâlungâ 
clubul Progresul București la clu
bul Universitatea Craiova In baza

In aceeași ședință, Co
misia centrală de com
petiții și disciplină a 

aprobat cererea de transfer 
a jucătorului Lieă Nunweil- 
ler de la clubul Besiktas Is
tanbul Ia clubul Dinamo 
București.

Comisia nu a luat nici o

hotărire'în cazurile jucăto
rilor lancu (Foresta Fălti
ceni), Guran și Iliescu (am
bii de la Petrolul Berea), 
pentru care asociațiile spor
tive respective ceruseră rati
ficarea suspendării pe cite 
doi ani, deoarece aceștia nu 
s-au prezentat în ședința de 
aseară. Cele trei cazuri 
fi analizate in ședința 
28 februarie a comisiei.

CUPON DE CONCURS
Numela ți prenumele :

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1. CE I-___  _ _________________ _
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) 7

Â stăzi — zi de odihnă pe
ZI patinoarul gălățean. A- 

poi, finișul grupei C, eu 
ultimele șase partide pe 

care le urmărim cu interes, dar 
fără emoții, în așteptarea star
tului bucureștean al „secunzi- 
lOT,(t printre ei numărîndu-se 
și reprezentanții hocheiului 
nostru.

Firească, din multe motive 
— inclusiv brusca revenire a 
iernii — prezența bogată a 
sporturilor de sezon în pano
ramicul acestui sfirșit de săp- 
tămînă.

De pildă, schiul...
Pe pîrtiile Postăvarului este 

programat un important (l-am 
dori și foarte util) concurs 
internațional la probele alpine, 
cu participarea reprezentanți
lor unor cluburi din Austria, 
Franța, Uniunea Sovietică, Iu
goslavia, R.F. a Germaniei, 
Cehoslovacia și, bineînțeles, 
România (Dinamo, A.S.A. Bra
șov, Steagul roșu 
C.S.O. Sinaia). Parcă 
mai sînt necesare alte 
tarii! Fondiștii își 
„Cupa Tractorul", iar 
vor fi prezenți la ultimul con
curs dinaintea campionatelor 
naționale.

Sînt principalele competiții, 
dacă avem in vedere criteriul 
valoric și al performanțelor. 
Dar, poate mai puțin cu adre
să la obișnuiții spectatori ai 
întrecerilor de schi, aflăm că 
la sfirșitul săptămînii, pe pir-

tiile din jurul cabanei Bunloc 
se va disputa și cea de a 7-a 
ediție a „Cupei Codruța“. Este, 
poate, cea mai intimă compe
tiție a schiului nostru, expri- 
mind inițiativa și pasiunea ca
banierului Gh. Iacob, fost schior 
de performanță.
este numele 
lui...

ocheiul 
sumă", 
agendei competiționale. 
Rămin, deci, destule al

tele în care (fără a mai amin
ti „amicalele" de fotbal) ama
torii de sport pot găsi intere
sante puncte pentru... progra
mul de simbătă și duminică.

Se reia campionatul național 
de baschet ! Cursa Steaua — 
Dinamo, echipe aflate pe pri
mele două locuri ale clasamen
tului și direct angajate in lup
ta pentru titlu, continuă. Pen
tru binele baschetului nostru 
s-ar cere — încă din prima 
etapă a returului — ca această 
dispută să nu rămînă singurul 
punct de atracție al campiona
tului.

La popice — etapă întrerup
tă. în schimb, loturile națio
nale (feminin și masculin) au, 
la Teleajen, un dificil examen 
pentru obținerea unor rezul
tate valoroase care să mărească 
optimismul înaintea apropiate
lor concursuri internaționale 
și — fără îndoială — înaintea 
mondialelor de la Bolzano.

și schiul nu „con- 
însă, toate filele

• ••
De săptămîna trecută amato

rii de rugby și-au reocupat 
locurile în tribune, urmărind 
tradiționalele competiții de... 
primăvară. In ultimele zile a 
nins mult, dar rugbyștii — 
chiar și cel tineri — nu 
se prea sperie de acest obsta
col, așa incit „Cupa de iarnă" 
și „Cupa tinereții" continuă. 
Din program, reține atenția 
derbyul (cu tot caracterul ami
cal, de pregătire a meciului) 
Steaua — Dinamo, echipe în
vingătoare în prima etapă.

Boxului i-a fost greu, cum 
se vede, începutul. De cîteva 
săptâmîni consemnăm cu plă
cere o anumită consecvență in 
programarea săptămînală a di
feritelor gaie. Simbătă, la Di
namo, gazdele primesc repli
ca pugiliștilor de la Rapid, în- 
tr-un meci (programat la ora 
18,30) care se anunță deosebit 
de atractiv. Desigur și pentru 
că printre „vedete" se numătă 
Gabriel Pometcu, Vasile Anto- 
niu, Gheorghe Ene, Ion Ol- 
teanu.

In alte două gale (simbătă 
și duminică) juniorii bucureș- 
teni își dispută, în continuare, 
calificarea pentru campionatele 
naționale.

Deci, nu numai hochei și 
schi. Și, în plus, mai este atit 
de puțin pînă începe și fotba
lul oficial...

PRONOSPORT

PRONOSTICUL FOSTULUI INTERNAȚIONAL 
DORIN DRON PENTRU CONCURSUL SUPLIMENTAR 

PRONOSPORT C.M. HOCHEI 
DIN 25 FEBRUARIE 1970

începînd de marți 24 februarie 
a.c. pe patinoarul „23 August* din 
București se vor desfășura me
ciurile din grupa B a campiona
telor mondiale de hochei pe 
gheață.

Dupâ cum se știe, în grupa B. 
concurează și reprezentativa țării 
noastre.

Pentru a marca acest eveni
ment, Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează cu acest 
prilej, un concurs suplimentar 
Pronosport „HOCHEI“ cu cele 
mai atractive partide din grupa B.

Pentru a veni în sprijinul par- 
ticipanților în ceea ce privește 
fixarea pronosticurilor am cerut 
părerea fostului internațional de 
hochei, Dorin Dron actualmente 
actor la Teatrul Municipal, care 
ne-a dat următorul pronostic : I. 
România — Iugoslavia i; Ii. Ja
ponia — R.F. a Germaniei 2; III:

Elveția — Norvegia X; IV : SUA
— Iugoslavia 1 : V : R.F. a Ger 
maniei — Elveția 1: VI : Româ
nia — Japonia 1. X ; VII : R.F 
a Germaniei — S.U.A. ] ; VIII ; 
Norvegia — Iugoslavia 1 ; IX ? 
România — Elveția 1 ; X : Elve
ția — Iugoslavia 2 : XI : România
— S.U.A. X, 2; XII : Iugoslavia
— Japonia X, 2 ; XIII : România
— R.F. a Germaniei 2.

• Astăzi și mîlne sînt ULTIME
LE ZILE în care vă mai puteți 
procura biletele pentru concursul 
excepțional Pronoexpres de du
minică 22 februarie 1970.

După cum am mai anunțat, 
acest concurs atribuie autoturis
me Dacia 1300, Dacia 1100, Moșii 
viei 408. Skoda 1000 M.B. in nu
măr NELIMITAT ; 100 excursii pe 
ruta Moscova — Leningrad (5 
zile) prin tragere la sorți Și nu
meroase premii In bani.

Cu 30 lei puteți participa la 
toate extragerile cu șanse mari 
de cîștig.

Tnregistrăm cu satisfacție ' faptul că, după numai cîteva 
apariții, noua noastră rubrică a început să rețină atenția a 
numeroși cititori, care se adresează redacției cu diferite pro 
bleme, solicitînd — de Ja caz la caz — răspunsuri, precizări 
sau soluționări

De-aici și rugămintea pe care o adresăm corespondenților 
noștri ca în viitor să menționeze pe plicurile trimise redac
ției : PENTRU RUBRICA „ÎNTRE NOI, SPORTIVII"...

La 18 octombrie 1969 „SPOR
TUL" publica — sub semnătura 
trimisului său special — un co
mentariu critic pe marginea e- 
voluțlel (și, in general, a com
portării) voleibalistelor la cam
pionatul european de junioare 
de la Riga și Tallin. S-au spus, 
atunci, multor lucruri pe nume, 
poate în cuvinte grele, dar gre
le erau șl faptele : nerespecta- 
nea intenționată a indicațiilor 
antrenorului, a normelor vieții 
sportive, a cerințelor impuse de 
prezența și participarea, sub cu
lorile reprezentativei, la o com
petiție internațională. Atunci și 
acolo unde se simțea nevoia u- 
nor exemple au fost amintite 
numele jucătoarelor Rodica Popa, 
Venera Zaharescu, Eva Kleln, 
Mariana baga, Ana lambric.

N-a fost, desigur, plăcut pen
tru nici una din voleibaliste (nici 
pentru noi), dar cititorii aveau 
dreptul la explicații reale, com
plete. In sfîrșlt — mal ales că 
biroul federației de speclalitat» 
a luat și măsurile corespunză
toare — „cazul" a fost conside
rat îhchis, redacția nutrind cor>-

vingerea că observațiile critice 
amintite vor pune pe gînduri, in 
primul rînd, pe jucătoarele vi
zate. Poate că așa s-a șl întlm- 
plat.

Dar, iată că la un moment dat 
intervine mahalaua...

Primim la redacție vizita părin
telui uneia dintre tinerele volei
baliste — tov. Sigismund Klein, 
om cu remarcabilă înțelegere a 
lucrurilor, care ne face, însă, 
cunoscut și un alt ecou, impre
vizibil șl nedorit de nimeni

„Eva a privit, poate surprinsă 
la început, dar apoi cu tot mai 
multă automustrare, in oglinda 
faptelor șl întîmplărllor. A re
nunțat șl la scuza exagerării, a 
lipsei de preclzlune, în cazul ei. Șl. 
cred că a înțeles că a greșit, «fit 
și așa cum ea știa cel mai bine.

Alții au înțeles, însă, altceva. 
Și au reținut numai acest alt
ceva care, în situația unei fete 
de 18 ani, înseamnă lucrul cel 
mai dureros : acuzația de imo
ralitate (!?). De-atuncl, în dife
rite împrejurări, abundă trlvlali- 
tățile, insinuările, categorisirile

josnice 
lor**.

Elevă, în ultimul an, la un 
liceu bucureștean, Eva Klein a 
intrat în gura mahalalei, a ace
lei lumi minoritare pentru care 
hrana cea mai rîvnită este hir
ta, a acelei lumi căreia nu-i pa
să niciodată de rănile morale pe 
care le provoacă, de altfel cu 
bună știință.

O tînără sportivă este astfel 
stigmatizată, fără motive reale și 
care depășesc reproșurile pe 
care le merita (am avut, de alt
fel, în față certificatele medicale 
legale de specialitate — de dată 
recentă — eliberate la cererea 
Evei Klein și Venerei Zaharescu) 
și, firesc îngrijorat, tatăl ne în
treabă ce este de făcut ?

Se spune că nu te poți 
cu gura «ahalalei. Poate, 
rîndurile fliserate azi vor 
cite ceva...

Din Tg. Mureș, cititorul Ar
pad Csatlos ne scrie cu sin
ceritate că, după ce a jucat 
fotbal... fără prea mare suc
ces, !
Și că, 
tineri 
serve 
foarte 
sport, 
îndrumarea cui ? 
trebări fără răspunsuri (so- 
licitate forurilor sportive 10-

cale de mai bine de două 
luni).

Ce să vă spunem, tovarășe 
Csatloș ? Clubul „Medicina" 
nu poate fi făcut vinovat. 
Sîntem convinși că nu poate 
satisface 
denților, 
De altfel 
federația 
registrat 
licitări din'rîndul studenților 
din diferite centre universi
tare și rezolvarea lor — din 
motive care țin, mai ales, de 
baza materială — merge des
tul de încet.

Dar, dv. — și colegii de 
fabrică — aveți dreptate. în- 
tr-un fel, trebuie să găsiți 
posibilitatea de a practica 
judo-ul. Noi credem că posi
bilitățile locale n-au fost e- 
puizate. Poate cu un cadru 
tehnic îndrumat spre dv. de 
organele sportive, poate cu 
o sală amenajată în incinta 
fabricii sau închiriată (am 
înțeles că doriți și o aseme
nea rezolvare) se va putea 
face, totuși, începutul. Ne-ar 
bucura.

nici cerințele stu- 
membri ai clubului.
— reamintim — că 
de specialitate a în- 
peste 32 000 de so-

• Nicolae Godeanu 
universitar, Timișoara : 
mit. ieri articolul dv. 
,,Să nu ne jucăm cu 
mari !“. Vă rugăm șâ .. 
puțin timp pentru verificarea u- 
nor date.

s-a îndrăgostit de judo 
, împreună cu .mai mulți 
i de la fabrica de con- 

„Mureșeni" dorește 
mult să practice acest 
Dar unde, cum, sub 

iată in-

• Paul Tăcu — București : 
..Am primit și alte ecouri la 
materialul publicat sub semnă
tura arbitrului Șt. Constantines- 
cu. Recent, a apărut și un ar
ticol cuprinzînd aprecieri mai 
largi asupra Colegiului central al 
arbitrilor (semnat de I. Alexan- 
drescu, secretar al F.R.F.),

• Z. Moldovan (Timișoara), 
V. Sovîrneanu (Arad), dr. M. 
Vucea (Mehedinți), M. Mak&ai. 
asistent universitar, antrenor al 
echipei ,,Sportul studențesc** 
(București) etc. Vă mulțumim 
pentru opiniile exprimate cu pri
vire la cauzele decalajului exis
tent între rezultatele echipei na
ționale și valoarea formațiilor de 
club. Ele 
cînd — și 
returul — 
răspunsuri 
pe această 
principale pentru concluzii, 
poate că vom mai 
să discutăm despre 
lorie dintre echipa 
formațiile de club.

• Iosif Gere — __________ _
Vă numărați printre câștigătorii 
concursului nostru pentru de
semnarea celor mai buni 10 
sportivi al anului 1963 și v-ați 
pierdut speranța că veți intra în 
posesia premiului cuvenit (!?).

Ce ne facem însă. tov. Gere, 
pentru că premiul dv — o foarte 
frumoasă bicicletă (a admirat-o 
și autorul rubricii) vă așteaptă, 
cu o etichetă care vă poartă nu
mele ! Deci, totul este în regulă 
Dacă nu aveți drum prin Bucu
rești, o veți primi prin poștă în 
cîteva 
scrieți 
bare...

ne-au parvenit, insă, 
pentru că ne zorește 
am publicat ultimele 
ale anchetei noastre 
temă Reținem ideile 

' ' ■ - Și.
avea prilejul 
raportul va- 
națională șl

♦ Arbitrul Grill îmi anul ea 
zâ un gol prin care ne-am fi 
calificat la mondiale • Pro 
greșul — echipa în care am 
jucat cel mai bine ® Antre 
norii pe care i-am stimat cel 
mai mult • Nu mi-a plăcut 
să-mi ridiculizez adversarii 
® în jurul meu au crescut în
totdeauna jucători tineri 
® Adversarul meu preferat 

echipa C.C.A.
Particip, mai departe, la pregătirile pentru meciul cu Gre

cia, programat la Atena, în preliminariile campionatului mon
dial. Cu linia de înaintare : V. Anghel, Constantin, Ene, Ozon, 
Tătaru îi învingem la ei acasă, prin golurite înscrise de Ene 
și de subsemnatul. Șansele noastre se desellid și urmează să 
fie probate in două partide împotriva Iugoslaviei, care avea, 
la vremea aceea, o echipă cu nume mari de» tot. Primul meci, 
la București. Nu știu dacă stadionul „23 Aligust1* va mai fi 
vreodată plin ca în ziua aceea. Ni s-a spus că de la 7 dimi
neața oamenii dădeau tircoale porților și cusm nu exista tele
viziunea mulți au rămas, veniți poate de lai Baia Mare sau 
Suceava, fără să vadă partida. O echipă cu Beara, Belin, Ze- 
bec, Baskov, Baikov, Miliutinovici, Mitic, Mujic .și Pasic nu putea 
fi decit mare, iar atacul nostru Petschovschi, Ețne II, Ozon și V. 
Anghel, evident cam timorat, n-a reușit să o învingă. Au 
deschis scorul prin Mujic, iar noi am egalat prin Ene IL La 
scorul de 1—1, eu am marcat un gol, dar arbitral austriac 
Grill l-a anulat pe motiv că oprisem o fracțiune de secundă 
mingea între genunchi. Poate o fi avut dreptate, poate nu. 
Știu, însă, că dacă am fi cîștigat atunci, noi. am fi jners în 
Suedia, chiar dacă iugoslavii ne-ar fi învins <’in partidța retur, 
pe care de altfel au și cîștigat-o cu 2—0. După meciull de la 
București, am fost scos din lot pentru „comportare tehnică 
și tactică necorespunzătoare4’. E și ăsta un pfunct de yedere...

Progresii] se va afla la sfîrșîtul turului pw locul 6, cu 12 
puncte,/ tot atîtea cit și C.C.A., în timp ce, ttn fruntea' clasa
mentului, apare un nume nou, Petrolul Ploiești.

In fotbalul nostru începe să devină evidentă și nteliniști- 
toare lipsa unor înaintași de clasă și presa subliniază această 
carență incipientă, subliniind că doar Petschovschi, Ozon, Ni- 
cușor și Constantin mai fac excepție.

Vom termina campionatul pe locul 4, dar in Cupă avea 
să urmeze un mare pocinog. Ultima etapă a campionUUilui 
1957—1958 jucam cu Știința Timișoara la București, iar pitete o 
săptămină aveam de disputat tot cu echipa bănățeană, finala 
Cupei. Dacă ei ar fi cîștigat meciul aveau șar^se să cueeileaseă 
campionatul. Vine meciul și le administrăm timișorenikMr o 
bătaie soră cu moartea 7—0

Peste șapte zile ne prezentăm în finala Clipei. în fața ace
luiași adversar, pe un tron de optimism. Meciul s-a juc; U ia 
o singură poartă, a lor, iar noi am tras cîteva bare, dar n-ă 
ieșit nimic. Ei au echilibrat jocul doar vreo 10 minute și» au 
avut o singură acțiune, în cursul ei Cădariu avea să însfcrie 
unicul gol al partidei. Și astfel, ne-au luat Cupa, lăsîndu|-ne 
nouă amarul. Ce să mat zici ?

Dacă o să mă. gîndese bine la cei trei ani (1955—1957) rCVt 
am jucat la Progresul ar trebui să spun că ei au reprezentat 
anii mei de randament maxim. E bizar, poate, că apog eul 
carierei mele avea să apară în echipa cea mai puțin valoroasă 
din cite am jucat. Explicația ar putea ti găsită, totuși, na 
faptul că în această echipă toți jucătorii mă ascultau, se sub
ordonau Într-un fel jocului nt^u, atitudine, care departe de .a 
fi dăunătoare a dat în 1955 rezultate excelente. Dacă în ani|d 
următor nu s-ar ti __ „ , . .
necesară, sint convins că succesul imediat nu ne-ar fi ocolii»

Din august 1958, pînă în iunie 1959 voi fi suspendat, îm •* 
preur.ă cu alți jucători. Desigur, că purtam o vină, dar credț 
că a fost la mijloc și multă invidie, denigrare și exagerări. 
Atîta mi s-a reproșat că aveam mașină, de parcă îmi cumpă- 
rasem un avion de bombardament. Bine că ulterior s-au lim-rasem un avion de bombardament. Bine că 
pezit lucrurile.

Voi deschide in relatarea mea o mare 
de a continua pe tirul timpului, din iunie 
Vreau să însemnez acum o serie de impresii despre 
aspecte care conrpua existența fotbalistului.

Am avut rnulți antrenori. Cred că n-arn fost un om prea 
comod pentru el. Mai ales pentru faptul că vorbeam mult In 
teren și fiindcă nu mi-a plăcut niciodată să mă las încorsetat 
in scheme tactice. Dar, sper că toti și-au dat seama cit de. 
mult am iubit fotbalul. N-am dat nici unuia prilej să fie în
grijorat ea nu mă pregătesc sau că duc o viață boemă. Am 
fost întotdeauna cumpătat, am știut cum să mă odihnesc, să 
mi hrănesc și să iijii relaxez ca să-nii pot face, cum trebuie, 
meseria. Multi dintre ei m-au onorat cu o încredere totală, 
oferindu-mi libertate, aceeptînd să nu stau prea mult in can
tonamente (mod de viață pe cate nu-1 suportam mai mult de 
7 zile), și să-mi fac, singur, un program aparte. Această 
încredere nu le-am dezamăgit-o niciodată. Din lungul șir al 
tehnicienilor care m-au pregătit, am rămas eu aprecieri exce
lente pentru Cirjan, Braun, Konay, Roșculeț, Baratki 
care am învățat arta executării loviturilor libere, atit 
zentă, precum vă amintiți in cursul carierei mele) și 
Răduleseu.

S-a spus și s-a scris deseori că îmi plăcea să-mi 
lizez adversarii. Nu-i adevărat. Jocul meu putea să ducă Ia 
această concluzie falsă, deoarece se baza mult pe mișcări 
înșelătoare și abilitate tehnică. Eu n-am fost un fotbalist 
robust și asta era singura soluție pentru mine. Cu excepții, 
fiindcă aproape nu există fotbalist care in cariera lui să im 
ii avut și atitudini nesportive față de partenerii de întreceri, 
eu m-am purtat corect, fără durități, și fără ranchiună cu ei. 
Ani primit destule lovituri din partea unor jucători care uzau 
de forța ca să mă anihileze (Covaci, Szaloki, Melan și alții). 
In țară am avut de luptat cu mulți apărători exeelenți. De 
Apolzan am mai vorbit, dar și Ritter, și Covaci și Androvicl 
au fost mari jucători în fața cărora mă descurcam greu și îl 
respectam mult pentru asta. Dintre fotbaliștii străini, împo
triva cărora am jucat, cei mai mari mi s-au părut Boțkov 
«le la sirbi și de la bulgari), Krîjevski, Lorant (deși era 
foarte dur) și Manolov.

Am avut multi prieteni buni printre băieții alături de care 
jucam. Ca să enumăr numai o parte dintre ei, vai aminti pe 
Nleușor, Bartha. Ene I, frații Băiuț, Surit și Neagu de la 
Dinamo, pe Mișu Smărăndescu, Clocea, știrbei și Mateianu de 
la Progresul, pc Georgescu, Ene II, Greavu. Dau Coc. Dunii- 
triu și lonescu. din perioada cit am jucat la Rapid. Lingă 
mine au crescut și s-au impus întotdeauna fotbaliștii tineri. 
N-am lost unul dintre cei care au făcut vreodată obstrucții 
fățișe sau subtile celor ce încercau să se consacre. Ba. cred 
că i-ani și ajutat, dindu-le încredere și ajiuindu-i iu meciu
rile atit de grele din perioada debutului*. Sper ca in sinea lor, 
să nil fi uitai sprijiniți moral pe care l-au primit din partea 
lui „nea Titus". La „națională” am legat strinse prietenii cu 
Petschovschi, eu V. Zavoda, care în ciuda faptului că a fost 
un jucător nesimpatizat de public, era un om cu un suflet 
minunat, cu Voinescu și Apolzan, marele meu adversar, dar 
bunul meu amic.

Retrospectiv, m-am mai gîndit la ceva : împotriva cărei 
echipe am jucat eu aproape întotdeauna excelent ? Cred că 
in țața C.C.A.-ului, Steaua de azi. Indiferent că eram la
Dinamo, Progresul sau Rapid, cu Steaua jucam aproape întot
deauna excelent. E greu să explic acest fapt. Și cind 
juca Apolzan (atunci evoluam pe alt post, mai 
de el) șl după retragerea lui, împotriva acestei echipe 
simțeam cel niai bine. Printre cele mai reușite partide 
mele, aș cita meciurile cu Rapid (Viena) șl Admira in depla
sare, cu U.R.S.S. și cu R. D. Germană (cind am învins cu 
1—o în deplasare) și cu formația Belgiei, la București. Tn 
genere, in toate meciurile internaționale intre echipe de club, 
disputate la București, jucam foarte bine. Probabil. fiindcă 
adversarii nu-mi cunoșteau jocul, iar publicul era foarte gene
ros eu mine. In schimb, trebuie să recunosc, că în cel puțin 
80*1» din toate partidele jucate in deplasare (de campionat, sau 
internaționale) evoluam slab. N-am fost un fotbalist bun in 
deplasare. Jocul meu era, In sine, iritant pentru adversari, 
se enervau, nu eram atit dc solid incit să mă lupt eu ei corp 
la corp și gata, nu mai realizam mare lucru. In echipa națio
nală am făcut rareori partide mari. Fiindcă pe vremea aceea 
se făceau puține meciuri pregătitoare de omogenizare, iar for
mula de echipă se modifica fără întrerupere. De aici proveneau 
nesincronizările dintre coechipieri și. implicit, randamentul slab.

Pe seama mea au circulat multe opinii false. Printre care 
și aceea despre așa-zisul egoism al lui Ozon. Dacă ar aduna 
cineva cite sute de ocazii excelente am creat coechipierilor 
mei, numărul celor ce au marcat goluri după ce cu ii ajutam 
să rămînă în poziții Ideale, ar deveni ultraevidcnt că, iu fond, 
jucam pentru echipă. Mi-au plăcut enorm contactul cu balonul 
și cascadele de fente. De aceea cădeam uneori intr-un soi de 
transă cu mingea la picior, nu fiindcă aș fi urmărit să mă
remarc in detrimentul ecliipei, așa cum se scria deseori, fără
discernămint. In realitate, nu resimțeam nici un fe! de satis
facție cind jucam excelent, dar echipa mea pierdea. Se crease,
e drept, o lozincă In care credeau unii ziariști și fotbaliști :
„joacă bine Ozon, merge echipa". Sau invers. Nu era înteme
iată decit pe observații superficiale. A avea un niare rol intr-6 
echipa e cu totul altceva decît a substitui o echipă printr-un

m-am străduit 
fam pe teren, 
că nu sint un 
de vară.

CAPITOLUL 
URMĂTOR :

• N-am ce spune, se pricepeau la 
psihologie ! • Am arătat publicu
lui că fotbalul nu înseamnă numai 
luptă, ci și fantezie, inteligență, in
venție ® N-am cunoscut decît un 
singur conducător adevărat ® Fot
balul s-a schimbat mult în ultimele 
două decenii © Sînt golgeterul cam
pionatului românesc tt Dacă ar fi 
să joc acum
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Locuri modeste

Pentru fotbaliștii suedezi, aclima tizarea

EL MUNDIAL«9

pentru concurenții romani,
după o dispută dramatică

altitudinea începe cu teste efectuate în barocamerâ

probe nordice :

Ancheta internațională a ziarului «sportul» 
PRELUDIU LA

SUEDIA
PRIMA ACLIMATIZARE ÎN „BAROCAMERÂ" 
CAMPIONATUL FĂRĂ INTERNAȚIONALI

DIN „LEGIUNEA STRĂINĂ"CINCI SUEDEZI
SELECȚIONAȚI ÎN NAȚIONALĂ

1 Problema aclimatizării stă 
în centrul atenției spe
cialiștilor suedezi. S-ar 

putea spune că pentru rezol
vare au fost mobilizate forțe 
remarcabile. Oameni de știință, 
profesori, medici și antrenori 
au studiat metodele cele mai 
eficiente de aclimatizare. Jucă
torii din lotul național au fost 
supuși unor teste eficiente. Ei 
s-au antrenat în condiții de 
efort într-o cameră de presiu
ne, iar, pe de altă parte, un 
creier electronic a stabilit, cu 
mare exactitate, scăderea for
ței fizice și a rezistenței spor
tivului în condițiile unui efort 
la altitudine. Această primă ex
periență cu computerul a fost 
făcută la o .mare intensitate 
de efort, ca și cea a schiorului 
fondist Sixten Jemberg. Dar. 
pentru că s-a constatat că un 
fotbalist, în decurs de 90 de 
minute, nu depune un efort 
atît de mare ca un schior fon
dist. intensitatea antrenamen
tului în barocamerâ a fost mai 
mică și. ca, urmare, creierul 
electronic a înregistrat o obo
seală fizfică mai redusă decît 
în cazul unei activități intense. 
După primul antrenament, or
ganismul fotbaliștilor nu a ma
nifestat decît o foarte mică 
oboseală/. De aici și o primă 
concluziE trasă de specialiștii 
suedezi': ' “ _____
Mexic s-ar face pentru un sin
gur meci, nu ar ii nevoie de 
nici o, aclimatizare. Dar. pen
tru ca turneul este de mai 
lungă durată, aclimatizarea la 
altitudine este necesară, fant 
care la reieșit după experiențele 
reperate făcute în camera de 
presiune, cînd organismul a 
dat semne de oboseală după 
primele 3—4 zile de pregătire. 
Apoi, după cîteva săptâmîni de 
antrenament în barocamerâ, or
ganismul și-a revenit (s-a aco- 
r/iodat). avînd funcțiuni nor
male. Așadar, aclimatizarea s-a 
făcut abia după cel puțin două 
săptămîni — timp pe care-1 
consideră acum necesar spe
cialiștii suedezi.

Lotul Suediei va pleca în 
Mexic pînă la 15 mai. deci 
cu aproape trei săptămîni 
înainte de primul joc, perioa
dă pe care oamenii de specia
litate o consideră suficientă 
perțtru o bună adaptare a or
ganismului la altitudine.

?Tn Suedia, sistemul de 
desfășurare a campiona
tului este specific celui 
din țările nordice. Turul cam- 

nionatului începe la sfîrșitul 
lunii aprilie și se încheie în 
iulie, iar returul începe în au
gust și se încheie în noiembrie. 
Din cauza climei (ierni lungi), 
nici în acest an nu se pot face 
excepții. Campionatul va începe 
deci, ca de obicei, la finele 
lunii aprilie, dar de data aceas
ta jucătorii din Iot nu vor pu
tea juca în echipele lor de 
club decît, cel mult, două eta
pe. El va continua fără titu
larii naționalei și acest lucru

nu a produs nici un fel de pă
reri contradictorii din partea 
cluburilor, care au înțeles că 
o altă ’ "

3
soluție nu există.
Pregătirile pentru tur
neul final au început 
mai de mult. Antrenorul 
Bergmark, secondat deOwe 

profesorul Arne Vye, au pus 
un accent deosebit pe pregă
tirea fizică a fotbaliștilor, aceș
tia antrenîndu-se mai mult în 
săli, făcînd exerciții de gim-

L

dacă deplasarea în

Înainte de a pleca pes
te Ocean, asemeni al
tor tenismeni valoroși 
ai Europei, pentru a 

participa ta marile turnee 
găzduite în această perioadă • 
de diferite orașe nord-ameri- 
cane, jucătorul nr. 1 al te
nisului spaniol MANUEL SAN
TANA, a acordat ziarului de 
specialitate „AS“ din Madrid 
un interviu în care exprimă 
o serie de opinii pe marginea 
noii ediții a „Cupei Davis". 
Reproducem, aici, pe cele ce 
prezintă interes pentru ci
titorii noștri.

— Ce părere ai despre primul 
meci al echipei Spaniei ?

— Cred că va > fi destul de di
ficil, mal ales dacă Lundquist 
va face parte din echipa Suediei. 
Ultima ' “ 
cu el, 
6—4 în
- Si 

juca ?
— Fără el nu vom mai 

probleme. Dar, după cîte 
va juca șl el.

— Punctul slab al echipei 
niole este, ca și în ediția 
cută, dublul. Vezi vreo soluție ?

— Juan Gisbert mi-a spus că 
va evolua în Circuitul Caraibi
lor, dar eu am căutat să-l con
ving să vină și el în S.U.A. ca 
să jucăm împreună, măcar în 
trei turnee. La Richmond, Salis
bury și Macon. Ar fi o 
pentru viitoarea T _. 
Orantes va rămîne să joace 
mai la simplu

— Dar cu cine te înțelegi 
bine, în dublu ?

— Cu Jose Luis Arilla. 
jucat mult timp împreună și ne

dată cînd m-am întilnit 
l-am întrecut greu 
setul al cincilea.

dacă Lundquist nu

cu

va

avea 
știu.

spa- 
tre-

soluție
Cupă Davis.

nu-

mal

Am

ISRAEL
♦ Aclimatizarea este imperios necesară I

1 Pentru reprezentativa Is
raelului, debutantă în tur
neul final al C.M., aclima- 

con- 
ab- 
de- 
na-

tizarea la altitudine este 
siderată, îndeobște, ca 
solut necesară. Aceasta 
oarece, în primul rînd, 
ționalii noștri vor evolua în
localitățile cu cele mai mari 
înălțimi, Toluca (2650 m) și 
Pueblo (2140 m). Apoi, știm 
prea bine că avem adversari 
foarte puternici în grupă, în 
special cele două foste cam
pioane mondiale. Italia 
Uruguay.

La noi, se consideră că 
daptarea la un joc de 90

■f ESTE NECESARĂ ACLIMATIZAREA? CE MÂ-
1 SURI LUATI PENTRU A O REALIZA TN CELE 

MAI BUNE CONDIȚII?

2 IN VEDEREA PARTICIPĂRII LA TURNEUL FI
NAL, VEȚI ÎNTRERUPE CAMPIONATUL?

3 ATI PREVĂZUT UN PLAN SPECIAL DE PRE
GĂTIRE PENTRU JUCĂTORII DIN LOT?

nastică, haltere și ușoare aler
gări. îndată ce timpul va per
mite, jucătorii vor ieși pe te
ren și vor susține cîte două 
meciuri de antrenament pe 
săptămînă. Sînt prevăzute mai 
multe jocuri internaționale, 
printre care ultimul, și cel 
mai important, este cel de la 
Budapesta, înaintea plecării e- 
chipei spre Mexic, unde repre
zentativa Suediei o va întîlni 
pe cea a Ungariei.

O dată ajunși în 
baliștii suedezi vor 
tă ca acasă. Spun 
pentru că medicii 
care s-au deplasat la Puebla și 
la Toluca, au fost însărcinați 
să caute pensiuni particulare 
„pe specific suedez”, cunoscut 
fiind faptul că temperamentul 
nordicilor nu se acomodează cu 
forfota și aglomerația marilor 
hoteluri. Dar, o singură pensi
une care să găzduiască întreg 
Iotul nu a fost găsită, incit s-a 
ajuns la soluția să se închirie
ze mai multe locuințe particu
lare (gen vile) din apropierea 
orașului Toluca.

Federația de specialitate din 
Suedia a primit acordul clubu
rilor din străinătate in care 
activează jucători suedezi pen
tru ca aceștia să fie cedați, pe 
perioada campionatului mon
dial, naționalei Suediei. Este 
vorba de Kurt Hamrin (în pre
zent jucător la F.C. Napoli), 
care, în ciuda vîrstei (37 de 
ani), va fi foarte util echipei 
„Tre Kronors", de Kindvall 
(Feijenoord), de Magnusson 
(Marseille), Grahn (Grassho- 
pers) și Persson (Glasgow Ran
gers). Prin urmare, cinci oa
meni noi (față de preliminarii) 
extrem de valoroși, care, ală
turi de cei de acasă, pot avea 
un cuvînt de spus la marea 
întrecere din Mexic.

Mexic, fot- 
să se sim- 
acest lucru 

federației.

Ingemar MARKUSSEN

si

a- 
de

minute,. în condiții de mare 
altitudine, nu va fi o treabă 
ușoară. Iată de ce, antreno
rul federal Schăffer a cerut 
(și obținut) un program spe
cial de pregătire în „regim 
mexican". în martie, națio
nala va efectua un stagiu de 
antrenamente în capitala E- 
tiopiei, dat fiind că Addis 
Abeba se află la o altitudine 
de peste 2000 m. Aci, Israe
lul va susține două jocuri 
de verificare cu reprezenta
tiva țării gazdă. Un al doilea 
stagiu de pregătire este pro
gramat în preajma întrece
rilor din Mexic, naționalii 
israeliți urmind să se depla
seze la Denver (Colorado. 
S.U.A.), tot în decor montan. 
IN URMA ACESTOR DOUA 
ETAPE DE PREGĂTIRE SE 
VA FACE SELECȚIA DEFI
NITIVA PENTRU C.M., fiind 
reținuți în lot doar cei care 
prezintă garanții de rezisten
ță in jocurile la altitudine.

2 încă nimic precis în pri
vința desfășurării cam

pionatului. E drept, după 
programul tradițional al în
trecerii noastre interne, o 
suprapunere propriu zisă cu 
C.M. nu poate surveni, noi 
încheind de obicei jocurile 
la începutul lui mai. Dar 
și așa, pentru a asigura o 
mai bună pregătire pentru 
echipa națională, este posibil 
că programul campionatului 
se va comprima — cu două 
etape pe săptămînă — ast
fel ca în loc de 9 mai, data 
terminus a actualei ediții, să 
putem încheia mai devreme,

trecerii noastre interne,

Santana: ROMÂNIA

chiar 25 apri-la 2 mai sau 
lie.

în general, 
predominantă 
tul dăunează 
lot și invers, 
guitorii noștri au căzut de 
acord ca să separe, pe cît 
posibil, cele două activități, 
pentru a putea ridica valoa
rea naționalei. Mai 
lupta foarte strînsă 
dă pentru locurile 
ale campionatului, 
sînt angajate tocmai 
ce dau majoritatea 
Iilor (pe locurile 4—8 sînt 
5 echipe cu același număr 
de puncte), obligă la aceasta.

Toate acestea sînt motiva
te și de slaba evoluție a na
ționalei în ultimele sale a- 
naritii. JOCURILE NESA- 
TISFACATOARE CU .,OLIM
PICII" ROMÂNIEI ȘI CU 
ECHIPA OLANDEI SÎNT 
MOTIVATE ÎN PARTE DE 
NUMEROASELE INDISPO
NIBILITĂȚI DIN FORMA
ȚIA NOASTRA. E de spe
rat că împotriva Etiopiei si a 
formației vest-germane Bo
russia Moenchengladbach, 
11-le israelit să se arate mai 
aproape de forma cerută 
pentru o competiție de an
vergura ccleia din Mexic. 
Se mai vorbește de jocuri cu 
o echipă engleză de club și 
apoi cu reprezentativa Ar
gentinei.

3

după opinia 
aci, campiona- 
pregătirilor de

Așa că diri-

ales că 
care se 
fruntașe 
în care 
echipele 
naționa-

Cu cele de mai sus am 
intrat și în domeniul ulti
mei dv întrebări. în afara 

jocurilor de verificare, echi
pa noastră urmează mai de 
multă vreme un program 
special de pregătire. El fu
sese conceput inițial sub for
ma unor cantonamente săp
tămânale, durind de dumini
că (Ia noi etapele au loc 
simbăta) șl pînă joi. 
protestele conducătorilor
cluburi, ca și numeroasele ac
cidentări care au pretins o 
relaxare a pregătirilor, au 
modificat acest program. A- 
cum naționalii noștri se reu
nesc de două ori pe 
mină sub conducerea 
norului Schăffer.

El lucrează numai
namente individuale cu 10— 
14 jucători din totalul de 
26, cîți sînt pentru moment 
reținuți în lot. Numărul a- 
cestora se va micșora pe mă
sură ce echipa trece de im
portantul test al jocurilor de 
verificare, susținute la alti
tudine.

Dar 
de

săptă- 
antre*

antre■

Moshe AGMON 
redactor sportiv la ziarul 

„Viața noastră"

SPANIA
O FINALA POSIBILĂ

cunoaștem bine rolul fiecare din 
noi,

— Care ar fi principalii favo- 
rtți ai zonei europene ?

— România va fi una din
tre finalistele grupei A, a zo
nei, pentru că, in semifina
le, va trebui să treacă. în 
mod normal de echipa iugo
slaviei, care nu mai contea
ză decit pe Franulovicl.

— Va fi Spania cealaltă fina
listă ?

— E posibil. Dar numai dacă 
îi învingem pe suedezi. Apoi vom 
juca cu învingătoarea dintre Tur
cia și Bulgaria, pe terenul nos
tru, ceea ce nu ne va crea pro-

bleme și, în semifinale, cu Fran
ța, la Roland Garros, ceea ce va 
fi mal greu, căci francezii 
acum superiori englezilor 
mal contează pe Cox și 
deveniți profesioniști.

— Pînă unde ar putea 
echipa Spaniei ?

— Dacă vom cîștiga „. . 
A, putem ajunge pînă în fi
nala zonei europene. Șansele 
sînt însă, minime. ROMANIA 
VA FI CA UN URS IN BÎR- 
LOGUL LUI. Acum doi ani 
AM REUȘIT SA CIȘTIGAM 
ABIA CU 3—2, dar atunci 
Năstase nu avea valoarea de 
azi...

sînt 
care nu 
Stilwell.

ajunge

grupa

— Folosești anul acesta o ra
chetă metalică ?

— Da. M-a sfătuit un 
că ar fi mai potrivită 
mine. Am auzit, însă, 
S.U.A. a apărut o rachetă făcu
tă dlntr-un material special, care 
respinge mingea cu multă putere. 
O voi încerca și pe aceea..

— Ce preocupări mai ai in mo
mentul de față 1

— M-am apucat să scriu. Lu
crez la o carte, în mare , parte 
autobiografică, pe care o va 
edita foarte luxos redacția re
vistei ;,Life“. Titlul els «Caca ce 
știu eu despre tenis"...

prieten 
pentru 

că în

GRANDOARE Șl DECADENTĂ

Ziarul „SPORT" din Ham
burg publică un articol pri- 
vid destinul unui mare fotba
list : Lenart „Nacka" Skoglund, 
fost internațional suedez, care 
a avut o carieră strălucită în 
țara sa și apoi în Italia și Da
nemarca.

„L-ați văzut jucînd vreodată 
pe Nacka Skoglund ? Orice su
porter al sportului cu balonul 
rotund care n-a avut prilejul 
să-i admire talentul poate a- 
vea suficiente motive de re
gret aflindu-i situația actuală, 
înaltul 
balonul 
poseda 
un șut 
natele 
unde echipa țării sale a cuce
rit locul al doilea, Skoglund a 
fost unul din eroii echipei. Des
pre el se spune că este mai 
eficace decît Hamrin, mai so
bru decît Bergmark și mai teh
nic decit Persson, iată de ce 
calificarea Suediei in finala

extrem sting manevra 
cu un deosebit simț, 

o viteză uimitoare și 
debordant. La campio- 
mondiale din Suedia,

C.M. din ’58 se datorează în 
mare parte și aportului 
blondului Nacka Skoglund, a- 
tunci în virstă de 28 de ani.

Poate că succesele repurtate 
de acest mare fotbalist nu au 
fost apreciate întocmai de... 
el. Altfel nu se explică decă
derea sa morală in care s-a 
lăsat atras în ultima vreme. 
Cîștigînd sume fabuloase de 
pe urma talentului său, Skog
lund nu a știut să aprecieze 
valoarea banului, lăsîndu-se 
pradă unor prieteni interesați, 
vieții de noapte, de huzur și 
imoralitate.

Nu de mult, Skoglund, ju
cătorul despre care cu puțini 
ani în urmă ziarele din țara 
sa, din Italia sau din Suedia, 
scriau cu litere majuscule, a 
abandonat complet sportul că
ruia i s-a dedicat și care în 
tinerețe l-a consacrat. Dus de 
virtejul unei vieți imorale, el 
n-a fost, capabil să-și dea exa
menul de antrenor pentru care

era solicitat și nici să-și gă
sească o altă ocupație onora
bilă. In asemenea condiții, 
Skoglund a fost părăsit de așa 
zișii prieteni de odinioară și 
chiar de soție cu cei doi copii 
ai săi.

Acum Nacka Skoglund este 
șomer, suferind, fiind o povară 
pe umerii bătrînilor săi pă
rinți I Grandoare și decaden
ță. .

La Leon

Tiparul i 1. t* „lotormația*. «Ir. Hrezoianu nr 23—25. București

OSTERSUND, 19 (prin telex). — Prima 
zi de concurs a campionatelor mondiale de 
biatlon nu a început sub cele mai bune 
auspicii pentru români. Intr-adevăr, iată că 
frigul, acest neîmpăcat dușman al concu- 
renților de la Ostersund, a numărat prin
tre victime și pe unul dintre cei mai cu 
speranțe concurenți români, anume pe V. 
Papuc. El a suferit încă din prima zi de 
antrenament de dureri acute la degetele 
piciorului ștîng, iar miercuri seara, în urma 
unui consult medical ad-hoc, a trebuit să 
fie internat grabnic în spital : degerăturile 
nu l-au iertat. Se speră, însă, că sportivul 
român se va restabili în cîteva zile.

Desigur că, în aceste condiții, echipa 
noastră nu mai avea pretenții la rezultate 
de marcă, eventual la reeditarea celui cu 
care Gheorghe Cercel făcuse să apară o 
rază de soare în micuța ogradă a biatlonu- 
lui românesc. Dar ca să fim sinceri, nici 
noi, nici antrenorii și desigur nici concu
renții nu se așteptau ca rezultatele să scadă 
chiar într-atît. In orice caz, va trebui să se 
facă ceva pentru ca această contraperfor- 
manță — căci numai așa pot fi socotite 
locurile modeste ocunate de români —• să 
nu mai apară în palmaresul viitor al repre
zentanților noștri.

în ce privește desfășurarea cursei, tre
buie arătat în primul rînd că ea s-a ca
racterizat printr-un succes meritat de asis
tență, de altfel foarte greu de imaginat 
pentru obișnuiții sporturilor de iarnă de la 
noi. Vom arăta, de altfel, că tinerii biatlo- 
niști s-au dovedit la înălțime, furnizînd o 
dispută de un dramatism splendid și de 
un nivel tehnic remarcabil, ba poate chiar 
cu nimic mai prejos decît al seniorilor cei 
mai buni. Ei au fugit excelent la fond și 
— în ce-i privește pe primii clasați — au 
tras excelent. Au ieșit în evidență prin 
valoarea deosebită sovieticii, suedezii și 
norvegienii care au dominat întrecerea.

Rezultatele tehnice: juniori, cursa in
dividuală de 15 km : 1. Gheorghi Bara
nov (U.R.S.S.) — număr de start 18 — 
lh 04:46,8 (penalizare un minut, deci to
tal lh 05:46,8) ; 2. Bengt Stattin (Suedia)—* 
15 — lh 08:41,9 (2 min. penalizare) : 
Tommy Bjoernadal 
09:17,6 (3); 4. Knut 
12 — lh 10:07,7 
(U.R.S.S.) — 20 —
Hacek (Cehoslovacia)
(3)... 21. Nicolae Horga (România) — 8 — 
lh 18:52,6 (6 penalizări, patru la prima 
culcat, două la picioare, zero la a doua 
culcat)... 24. Nicolae Veștea (România) — 
24 — lh 18:52,6 (opt penalizări dintre care 
în ordine una, cinci, două)... 26. C. Șovăială. 
Au luat startul, în total, 27 de concurenți.

3. 
(Norvegia) — 22 — lh 
Loevasen (Norvegia) — 
(4); 5. Ținu Piaesuki 
lh 10:08,0 (4); 6. Lubos

25 — lh 10:16,9

PRAGA, 19. — In cadrul 
turneului pe care îl între
prinde în Europa, reprezen
tativa de hochei pe gheață 
a Japoniei a susținut două 
meciuri în Cehoslovacia cu 
selecționata de juniori a ță
rii gazdă. In primul joc, ti
nerii hocheiști cehoslovaci 
au terminat învingători cu 
scorul de 6—2 (0—1, 3—0.
3—1), punctele echipei japo
neze fiind marcate de Ono- 
tuba. In partida revanșă, ju
niorii cehoslovaci au ciștigat 
cu 5—4 (3—1, 2—2, 0—1).
Cei mai buni jucători ai 
oaspeților in acest meci au 
fost Kurokawa și Homma

SPUI 0 EXClUDtRt

învingătoare la potou!
STRBSKE PLESO, 19 (prin telefon). Mult 

așteptata ștafetă 4x10 km băieți nu s-a 
dezmințit. Trecînd peste momentul star
tului, de o mare spectaculozitate, cursa a 
prilejuit o dispută inedită și nu lipsită de 
dramatism. Ea a stat sub semnul incerti
tudinii pînă pe ultimii 300 rn dinaintea so
sirii, cînd sovieticul Viaceslav Vedenin s-a 
desprins irezistibil de reprezentantul R.D. 
Germane, Dittmar Klause, aducînd o nouă 
victorie U.R.S.S. Locurile doi și trei au fost 
ocupate, în ordine, de R.D. Germană (ceea 
ce constituie o mare surpriză) și Suedia.

întrecerea a început furtunos. In primul 
schimb s-a remarcat un ușor avantaj de 
partea Norvegiei. Astfel, la km 8. ordinea 
concurenților era : Martinsen (Norvegia), 
Lestander (Suedia), Voronkov (U.R.S.S.), Oi- 
karainen (Finlanda), Geesr (Elveția). La 
capătul celor 10 km, primul a schimbat 
ștafeta Martinsen — 31:59,89, urmat de 
Voronkov — 32:00,99, Oikarainen—32:04,42, 
Lestander 52:06,10 și Geesr — 32:39,04. Al 
doilea schimb a marcat 
tei U.R.S.S., în special 
Tarakanov, care a reușit 
mentul dificil intervenit 
S. La km 8, în frunte 
Halvarson, urmat de Groeningen (Norve
gia), Tarakanov (U.R.S.S.), Hatunen (Fin
landa). Tarakanov și-a revenit însă imediat 
și a parcurs ultimii doi kilometri excelent, 
predînd primul ștafeta cu timpul de 
31:31,38. îl urmează Halvarson — 31:36,40, 
Groeningen — 31:56,64, Lesser (R.D.G.) 
31:22,31 (a făcut o cursă excelentă) și Pri
mus (Italia) — 32:22,14. în următorul 
schimb s-a înregistrat lovitura de teatru. 
Norvegienii au pierdut treptat poziția, în 
vreme ce ștafeta R.D. Germane a trecut 
pe primul loc, prin Grimmer, nu însă îna
inte de km 8 și după o luptă aprigă. La 
km 8, ordinea era : Simasov (U.R.S.S.), 
Samstron (Suedia), Grimmer (R.D.G.), Tyl- 
dun (Norvegia), Kalin (Elveția). în conti
nuare, Grimmer a mers din ce în ce mai 
bine și a terminat cei 10 km în 30:46,76 
(cel mai bun timp al zilei). în continuare, 
au schimbat Simasov — 31:56.73, Samstron 
— 31:48,68 m, Tyldun — 31:37,05 și Kalin 
32:11,63. Se părea că victoria nu poate scă
pa ștafetei R.D. Germane, care avea în 
ultimul schimb pe cel mai bun om. Dittmar 
Klause. Acesta a condus pînă la 300 m de 
sosire, dar, nemaiputînd menține ritmul, a 
fost întrecut de Vedenin (campion mondial 
al probei de 30 km) cu aproape 30 m. La 
km 8, ordinea schiorilor era : Klause, As- 
lund (Suedia), Vedenin, Steneide (Norve
gia), Hanser (Elveția). Pînă la urmă, lima 
de sosire a fost trecută în următoarea ordi
ne : Vedenin — 31:07,37, Klause 31:23,37, 
Aslund — 31:25,62, Steneide — 32:42,49, 
Hanser — 32:30,65.

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. 21106:36,47; 
2. R.D. Germană 2h06:50,59; 3. Suedia 2îi 
06:56.60; 4. Norvegia 2h08:16,07; 5. Finlan
da 2h08:58,59; 6. Italia 2h:10,10.

Pînă acum, în fruntea clasamentului, ne
oficial, pe medalii se află reprezentanții 
U.R.S.S.: 5 de aur, 2 de argint și 4 de bronz, 
îi urmează : 2 Suedia 1—0—1; 3. Ceho
slovacia 1—0—0; 4. R.D. Germană 0—2—0; 
5. Norvegia 0—1—2; 6—7. Italia și Japonia 
0—1—0.

ascensiunea ștafe- 
datorită tăriei Iui 
să depășească mo- 
între km 6 și km 
a trecut suedezul

LA PRAGA

HOCHE1ȘTH JAPONIEI

A U.S.A. Dl»
CUPA DAVIS"

MELBOURNE, 19. — Fe
derația de tenis de cîmp 
din Australia a hotărî» să 
susțină o moțiune a fede
rației similare din S.U.A 
prin care se cere exclude
rea din „Cupa Davis" a 
echipei Republicii Sud-Afri- 
cane. După cum se știe, 
recent autoritățile sud-afri- 
cane au refuzat să acorde 
viză de intrare cunoscutu
lui jucător de culoare ame
rican, Arthur Ashe.

„Secvență" surprinsă pe ringul moscovit de la Lujniki, la 
meciul de box dintre reprezentativele Uniunii Sovietice fi 
Statele Unite: pugiliștii ultimei categorii: Aleksandr Va- 
siușkin (în dreapta) și Gerry Daniels... După cîteva secunde 
de la fixarea pe peliculă a acestei imagini — realizată în 
ultima repriză —, arbitrul va ridica mina boxerului sovie
tic, stabilind astfel și scorul final al întîlnirii 9—2 în favoa
rea gazdelor.

Foto i TASS

TERENUL DIN COSENZA (Italia)

SUSPENDAT
Comisia de disciplină a 

Ligii de fotbal italiene a sus
pendat pînă în luna iulie 
1971 terenul echipei Cosenza, 
unde s-au petrecut incidente

grave cu prilejul unul meci 
susținut de echipa locală îm
potriva formației Inter din 
Neapole.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După consumarea a 9 

runde, în turneul interna
țional de șah de Ia Bu
dapesta 
maestru 
res cu 6*/2 (1) puncte.
Șahistul 
Gheorghiu, care în runda 
a 9-a a remizat cu Ador- 
ja., ocupă locul 6 
puncte.

sakaku As ari cu performanța de 
105 m.

conduce marele 
sovietic Paul Ke-

român Florin

cii 4V2

schiurile
desfășu-

Concursul de sărituri cu 
de la Sapporo, locul de 
rare a viitoarei Olimpiade albe, 
a fost cîștigat de japonezul Ma-

MEXIC - BULGARIA 2-0
CIUDAD DE MEXICO, 19 (Agerpres). — Selecționatele de 

fotbal ale Bulgariei și Mexicului s-au intîlnit pe stadionul 
din orașul Leon în prezența a 30 000 de spectatori. Fotbaliștii 
mexicani au prestat un joc remarcabil, obținînd victoria cu 
scorul de 2—0 (0—0) prin golurile marcate de Ftibas și Basa- 
guran. După cum s-a anunțat anterior, prima întilnire dintre 
cele două formații se terminase nedecis : 1—1.

Desfășurat în condiții atmosferice 
vitrege, Raliul automobilistic al 
Suediei s-a încheiat cu victoria 
cunoscutului as al volanului B. 
Waldegaard, care a pilotat 
Șină „Porsche*.■
La Perth, echipa de fotbal 
mo Moscova a învins cu

La Ankara, în Cupa campionilor 
europeni la volei (masculin), Le- 
gia Varșovia a întrecut cu 3—1 
formația Muhaflzgucu. învingă
tori și în primul joc, voleibaliștii 
polonezi s-au calificat pentru tu
rul trei.

o ma

Dlna-
- _____ ____scorul

de 5—0 (1—0) o selecționată aus
traliană, în meciul disputat in 
fata a 10 000 de spectatori.

Echipa poloneză de fotbal Gornik 
Zabrze, a întrecut la Santiago de 
Chile cu 4—1 (1—0) formația Colo 
Colo.

Turneul Internațional de șah de 
la Malaga s-a încheiat cu doi în
vingători : Kurajlța (Iugoslavia) 
șl BenkS (SUA) care au totalizat 
cite ll‘/î puncte din 15 posibile. 
Australianul ------- ---------------
Tatai și-au 
ci cîte lO’/j

Echipa de fotbal a Ce
hoslovaciei, care se află 
intr-un stagiu de aclima* 
tizare la Font Romeu (în 
Munții Pirinei), s-a depla
sat la Sevilla unde a sus
ținut un meci de verifi
care cu echipa 
Fotbaliștii cehoslovaci au 
cîștigat cu scorul de 2—1 
(2-0).

locală.

Browne și italianul 
împărțit locurile 3—4 
P.

competiție ciclistăTraditionala
„Mare'e premiu aî orașului Can
nes", desfășurată în circuit a re
venit în acest an rutierului fran
cez Paul Gutt-'.

■
Disputat la Reggio Calabria, me
ciul amical de fotbal dintre echi
pele de tineret (jucători sub 21 
de ani) ale Poloniei și Italiei s-a 
încheiat la egalitate : o—0.

Selecționata de fotbal (juniori) a 
Austriei a susținut un meci ami
cal în localitatea Las Palmas cu 
o selecționată locală. întîlnirea s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—1

40.368


