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Echipa Japoniei, la sosire pe aeroportul Băneasa

Fotoj THEO MACARSCHI

Primii oaspeți ai C.M. de hochei grupa B
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HOCHflȘTII IUGOSLAVI Șl JAPONEZI AU SOSIT IERI ÎN CAPITALĂ

In turneul internațional de volei

u.s.c. monster a Întrecut cu 3-0 (!)
PE J. S. K. SLAVIA SOFIA

Aseară, în sala Giulești, a 
luat sfîrșit turneul interna
țional feminin de volei dotat 
cu „Cupa 16 Februarie" la 
care au participat formațiile 
I.E.F.S., Lokomotiv Praga și 
Rapid. în ultima partidă, e- 
ehipa giuleșteană a dispus cu 
3—0 (10, 5, 11) de Lokomotiv 
și a cucerit trofeul pus în 
joc. Pe locul al doilea s-a cla
sat I.E.F.S., iar pe al treilea 
Lokomotiv Praga. în conti
nuare, s-a desfășurat partida 
din cadrul turneului mascu
lin dintre Universităts S. C. 
Miinster și J.S.K. Slavia So
fia, lidera 
gar. Spre 
ror celor 
campionii

partidă excelentă, au învins 
cu 3—0 (10, 7, 14). Blocajul 
prompt și atacurile formida
bile ale lui Herman și Zi- 
transki au determinat, în 
principal, succesul. Slavia a 
avut, însă, o evoluție sub po
sibilități, datorată în special 
lipsei de formă a dirijorului 
Metodev și a trăgătorului Sto- 
ianov.

Turneul masculin se încheie 
astăzi cu meciul Rapid — 
J.S.K. Slavia, ce va începe la 
ora 17, în sala Giulești.

(A. B.)

PATRU
TENISMANI

ROMÂNI
EVOLUEAZĂ

LA LYON
Duminică vor pleca în 

Franța patru tenismani ro
mâni : Petre Mărmureanu, 
Sever Dron, Sever Mureșanu 
și Ion Santeiu. Jucătorii noș
tri vor lua parte la turneul 
open pe teren acoperit de la 
Lyon, după care vor concura 
la o suită de competiții pe 
Coasta de Azur.

campionatului bul- 
surprinderea tutu- 
prezenți în sală,
R.F.G., făcîrid

ÎNCEP campionatele
REPUBLICANE DE TENIS

ÎN SALĂ
Nu am ieșit tncă din atmosfera 

întrecerilor grupei C a campio
natului mondial și, de ieri, am 
început să trăim febra apropia
telor dispute ale eșalonului valo
ric superior al hocheiului. Pe 
aeroportul internațional Băneasa 
un Boeing al Lufthansei a adus 
ieri după amiază pe primii oas
peți ai competiției care va începe 
marți în Capitală. Este vorba de 
hochelștii reprezentativelor Iugo
slaviei șl Japoniei.

In legătură cu apropiatul eve
niment sportiv am cerut părerea 
antrenorilor celor două echipe :

KLINAR (Iugoslavia) : — „Par
ticipăm la cea mai grea dintre 
edițiile de pînă acum ale grupei 
secunde a campionatului lumii,

care reunește echipe, In general, 
de forțe apropiate. Este poate 
pentru prima oară eînd la această 
competiție nu mai sînt echipe 
foarte puternice și echipe slabe. 
De aceea, nici nu îndrăznesc să 
fac vreun pronostic. Băieții se 
prezintă intr-o stare de sănătate 
bună și dacă am fi avut, în prea
labil, mai muite zile pentru o 
pregătire în comun, echipa ar fi 
putut atinge un nivel de antre
nament cu mult superior. Oricum, 
aștept jocurile cu emoție, dar și 
cu încredere"...

TANABU (Japonia) — „Echipa 
noastră vine din grupa C, urma
rea succesului de anul trecut din 
Iugoslavia. De aceea, cu excepția 
Elveției și Bulgariei, cu care am LA ATLETISM
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București 
fi desem-

„CUPA STEAUA"

„CUPA POIANA

Sîmbătă și duminică în sala „23 August

La antrenamentele de

ieri, oaspeții au subli

niat calitatea pîrtiei

Lupului

AUSTRIA SAU ITALIA ?

Valerio CHIOSE

(Gontinuare In pag. a 4-a)

ȘEDINȚA ANUALĂ A COMITETULUI

FEDERAȚIEI DE HANDBAL

Singurul lucru care merită 
să fie adăugat la întîlnirea 
Italia — Olanda este doar 
recordul trist al eliminărilor 
stabilit cu prilejul ei. Suma

în timp ce luni la 
(sala Steaua, ora S) vor 
nate campioanele de senioare și 
junioare, băieții îșl vor disputa 
întîietatea în sala Constructorul 
din Hunedoara

Mtine, tnceptnd de la ora 9 va avea loc Ia sediul Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și Sport, în sala de ședințe de la etajul 
VIU, conferința anuală a Comitetului Federației de handbal. Vor par
ticipa delegați ai comisiilor județene, antrenori, arbitri și numeroși 
activiști din provincie șl din Capitală. Cu acest prilej vor fi discutate 
Raportul de activitate pe anul 1969, proiectele planului de măsuri și 
a bugetului pe anul 1970, precum șl unele măsuri organizatorice.

Dlnamo, Constructorul, 
Școlarul, Metalul, Cuteză
torii, Rapid, Progresul, 
C.A.U., Școala sportivă Vi
itorul și Școala sportivă de 
atletism din București, Pe
trolul și Școala sportivă 
din Ploiești și clubul or
ganizator, Steaua.

Simbătă (de la ora 15.30) 
și duminică (de la ora 9), 
in sala „23 August" se va 
desfășura concursul ,de a- 
tletlsm „Cupa Steaua”, 
deschis (tuturor categoriilor 
de vîrstă : seniori, juniori 
I șl II, copii.

Și-au anunțat participa
rea atlețl de la cluburile

♦ Jdpohld do- 
rcșic *d jiidcc in

B Mdnuhiiior, 
in rhctid

Luptă dirză pentru 
puc, din meciul Dane
marca — Olanda, singu
rul încheiat la egalitate. 

i 
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Am început pînă acum co
mentariile noastre prin a a- 
corda un spațiu larg ultimu
lui joc al serii anterioare, 
de la care — datorită orei 
târzii de încheiere — nu pu
tem oferi cititorilor decît 
scorul final și, pe fugă, cî- 
teva amănunte. De data a-

ceasta vom proceda altfel; 
si nu pentru a plăti tradi
ționalul bir nonconformis- 
mului. în reuniunea de joi 
a grupei C, „vedeta" n-a 
constituit-o meciul care a 
început după căderea nopții. 
Partida „clou“ a fost aceea 
a după-amiezii, dintre echi
pele Franței si Ungariei.

„PROBA DE CINTAR“,
IERI, LA DINAMO
Iată-l pe rapidistul Gh. 

Bădoi (mulțumit că este în 

limitele admise) care va 

încrucișa mănușile cu fostul 

său coleg de club, dinamo- 

vistul Antoniu Vasile.

BOB 2 PERSOANE

15 echipaje în concursurile 
de la

SINAIA, 20 (prin telefon). 15 
echipaje au luat parte la con
cursul de bob 2 persoane dotat 
cu „Cupa clubului sportiv Si
naia". Printre participa-iți s-au 
aflat și boberii înapoiați de la 
Kănigsee, unde s-au desfășu
rat campionatele europene de 
tineret. Rezultate — seniori : 
1. Stoica—F xpadopol (CI. sp. 
Sinaia) 1:43,61 2. Vulpe—Han- 
caș (As. sp. Voința) 1:45,40 3. 
Dragomir—Moiceanu (As. sp.. 
Carpați) 1:46,08 ; tineret: ' 
Stoian—Panaitescu (CI. r.j. 
maia) 1:41,18, 2. Bogdan-Mii- 
nea (CI. sp. Sinaia) 1:41,60 3. 
Stavarache—Gurgui 
Voința Buc.) 1:44,04.

Plrtia excelentă și 
propice au favorizat 
rarea în bune condiții 
cerilor, urmărite de un mare 
număr de spectatori.

în continuarea concursuri
lor, sîmbătă și duminică se va 
disputa, în patru manșe, cam
pionatul național de seniori, la 
care și-au anunțat participa
rea peste 40 de boberi.

ȘÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ

CAMPIONATUL NATIONAL,
ÎN 4 MANȘE

i. 
Si-

(CI. sp.
vremea 

desfășu- 
a între-

Relatările trimișilor noștri speciali

la mondialele de biatlon și schi-probe nordice
In pagina a 4-a

jucat în 1969 la Skopje, pe cele
lalte participante la grupa B nu 
le cunoaștem iar cu unele dintre 
acestea n-am jucat niciodată 
(S.U.A., Norvegia ș.a.). Ml-e greu 
deci să spun pe ce loc vom ter
mina întrecerea. în orice caz, do
rim să răminem și anul viitor in 
grupa B. Am adus la București 
o echipă tinără, pe care o pregă
tim pentru Jocurile Olimpice de 
la Sapporo”.

INTR-O DECLARAȚIE făcută 
reprezentanților presei america
ne, Murray Williamson, antreno
rul echipei de hochei a S.U.A. a 
declarat că la București elevii săi 
vor încerca să ocupe primul loc 
pentru a juca anul viitor în gru
pa A a C.M. Antrenorul american 
a subliniat că în România va de
plasa o formație tinără (media 
vîrstei 24 de ani), alcătuită din 
jucători, rapizi, hotăriți, dornici 
de afirmare.

ASEARA, in fața constructorilor 
patinoarului „23 August", au evo
luat într-un meci demonstrativ e- 
chipele Selecționata divizionară A 
— Selecționata de tineret. Scor : 
9—2 (3—0, 3—2, 3—0) pentru pri
ma reprezentativă.

POIANA BRAȘOV, 20 (prin te
lefon). Vineri dimineață, schiorii 
francezi, austrieci, sovietici și iu
goslavi se aflau, împreună cu 
sportivii români, pe pîrtiile Postă
varului, efectuind primele antre
namente de acomodare cu pistele 
pe care vor concura simbătă și 
duminică, in cadrul competiției 
internaționale dotată cu „Cupa 
Poiana". De fapt, trebuie să spu
nem despre oaspeți că doar pri
ma coborire pe plrtia Lupului a 
fost de tatonare propriu-zisă. Du
pă ce au parcurs traseul „la pas", 
memorind punctele chele, ei au 
urcat din nou la locul de start 
și au pornit la vale într-o cobo
rire foarte apropiată de cea do 
concurs, lucru care dovedește 
Înalta pregătire a oaspeților șl, 
implicit, valoarea lor. Referitor 
la cei ce s-au aflat pe pîrtla Lu
pului, trebuie să consemnăm a- 
precierea lor pentru gradul da 
dificultate a coboririi și modul 
Ireproșabil în care a fost amena
jată această pistă.

Sportivii români, mal precis cel 
Inapolați recent de la campiona
tele mondiale din Italia (Cristea, 
Vulpe, Brenci), absentînd destul 
de mult din țară, au fost și e! 
nevoiți să facă antrenamente da 
acomodare cu pîrtla „Lupului", 
Ceilalți, in schimb, în frunte eu 
Dorin Munteanu (în care vedem 
unul din favoriții coboririi, dato
rită calităților sale fizice și încli
nației spre această probă), și-au 
continuat pregătirile și siut deciși 
să atace cu tot curajul locurile 
fruntașilor.

Vineri a fost stabilit și progra
mul : simbătă se va desfășura 
slalomul special, pe porțiunea cu
prinsă între ultima parte a „Su- 
linarului", pe sub teleferic, pînă 
in apropierea stației viitoarei teie- 
cablne. Startul se va da la ora 
9.30, iar după încheierea probei, 
mai precis Ia ora 15, va 
non-stopul in vederea 
de duminică (pe ptrtta 
Ia ora 11.30).

Mircea Ene (Dinamo) specialist la „special", 
proba de azi a „Cupei Poiana"

Foto l N. DRAGOȘ

avea Ion 
coboririi 
Lupului.

i ROCA LUNARA
ineva, privind roca lunarâ 
expusă la București, exclama 
pentru sine și, în același timp, 
pentru nimeni : „Ce banal l 
O piatră oarecare, cenușie, 
atît de... terestră I"

Se întîmpla în acel moment, cu per
soana respectivă, un transfer ciudat de 
gîndire, o amnezie care adeseori ne 
încearcă după ce am obținut ceva, 
fie chiar foarte prețios. Aflîndu-ne deja 
în posesia acelui ceva, începem să 
uităm efortul uman care l-a precedat, 
adeseori inestimabil, încordarea, îndîr- 
jirea, îndoiala și căutarea care, nu de 
puție ori, l-au creat, l-au scos la lu
mină. Sîntem tentați să dăm uitării 
pînă și entuziasmul momentelor fier
binți ale realizării. Și să depreciem 
astfel, din obișnuință, prin coborire în 
banal, chiar și performanța cea mai 
înaltă.

Este adevărat că timpul, inexorabil, 
modifică scara valorilor, dar niciodată 
treapta de mîine n-a putut fi construită 
sărindu-se peste cea de astăzi. De 
aceea, ni s-au părut total deplasate 
exclamațiile necunoscutului de lîncjâ 
noi pentru că, printr-o impietate, în
cerca să transforme în scrum un dia
mant, nu prin intermediul unor magice 
creuzete, ci printr-o blamabilă amenzie 
care voia să-i răpească strălucirea. 
Mima, individul, obișnuința noastră 
mult prea terestră, cu marile și pașni
cele cuceriri ale omului care, chipu
rile, nu ne-ar mai putea emoționa 
decît pe laturile lor spectaculare, deci 
momentane. Este acesta un fenomen 
care își găsește cîmp de manifestare 
și în sport. Se veștejesc astfel, înainte 
ae vreme, recorduri și performanțe nu
mai pentru că retina a constituit sin
gurul aparat înregistrator. Memoria 
unora nu le înregistrează și ceața 
uitării le răpește culoarea, substanța, 
relieful, nuanța afectivă. Iar perfor
manța, recordul, actul sportiv în sine, 
devin simple elemente de statistică, 
forme fără fond, atunci cînd nu mai 
sînt asociate 
tul conștient 
mite, a unor 
țin realității 
subiective a

Acest efort, ________ _ __
fizice, ascunde adeseori vibrația morală

esenței lor umane : efor- 
de depășire a unor li- 
bariere virtuale, ce apar- 
înconjurătoare sau sferei 
sportivului.
rt, circumscris activității 

" ., a morală 
a omului, angajat într-o luptă titanică 
cu condiția sa efemeră. Numai eludînd 
acest resort intim putem să credem 
că și adevărata performanță, dincolo 
de rezultatul în sine, durează, cum 
spunea Malherbe: „l’espace d'un 
matin". Pentru că, de fapt, ea are re
zistența 
simbol.

rocii lunare, valoare de

I-----
Paul SLAVESCU
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Serviciul Prevederi de scurtă durată, din cadrul Institu
tului meteorologic, ne-a comunicat că ieri dimineață stratul 
de zăpadă avea următoarea grosime în zonele de munte: 
Predeal 62 cm, Brașov 10 cm, Sinaia—Cota 1500 50 cm, 
Vf. Omul 90 cm, Cîmpeni 30 cm, Vlădeasa 25 cm, Băișoara 
60 cm, Semenic 106 cm, Vf. Cuntu 79 cm, Paring 54 cm, 
Păltiniș 53 cm, Ceahlău 54 cm, Rarău 60 cm, Rodnei 40 cm.

în acest sfîrșit de săptămînă, vremea se va încălzi, 
influențînd și starea zăpezii care va deveni umedă. Cerul 
va fi mai mult acoperit, vor cădea precipitații temporare, 
iar vîntul va suflaBIRA potrivit.Mihai

A FOST ALCĂTUITĂ COMISIA 
DE CULTURISM DIN CADRUL

FEDERAȚIEI DE HALTERE
luat ființă comisia de cultu- 
de pe lingă Federația română 

haltere. Cu acest prilej, s-a
rism 
de 
hotărit ca denumirea federației de 
haltere să fie schimbată în Fede
rația română de haltere și cultu
rism. Președinte al comisiei de cul
turism a fost ales Ștefan Petrescu 
iar secretar, Dumitru Hîtru.

O primă acțiune a noii comisii 
de culturism este înființarea unul 
centru de inițiere în Capitală, ca- 
re-și va deschide porțile de la 2 
martie a.c. Lecțiile de antrenament 
vor avea loc la „Ateneul tineretu
lui" din str. Aleea Alexandru nr. 36, 
in fiecare zi, în patru serii, dimi
neața de la ora 9 și după amiază 
de ia ora 17.
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ITINERARUL MORALITĂȚII

P
reocuparea față de profilul 
moral al sportivilor apare, 
la nivelul forurilor de dirijare 
a acestui gen de activitate, 
în funcție de evenimente și 
— maî cu seamă — de 

cele neplăcute, din care ne vedem 
constrînși să tragem concluzia că bu
nele moravuri au fost ultragiate. Că 
situația se prezintă așa și nu altfel, 
avem prilejul, nedorit, să ne convin
gem adeseori, dar sîntem convinși că 
la urechi ne ajung doar foarte puține 
informajii, cele mai grave și petrecuta 
în public, față de numărul celor reale.

Principala carență, în materie de 
etică sportivă, este, după părerea mea, 
lipsa de continuitate în efortul de 
influențare a tineretului care frecven
tează stadionul. Mediile din care se 
recrutează viitorii prieteni ai discipli
nelor fizice sînt extrem de diverse, 
iar cei ce vin în contact cu noua lor 
viață aduc cu ei carențele educației 
din familie, ale unor caractere încă 
neșlefuite ori molformate, serioase lip
suri de cultură, manifestări, adeseori, 
antisociale, inadaptabilități de naturi 
diferite. Pentru fiecare element în 
parte se impun metode adecvate de 
educare sau de reeducare și, tocmai 
de aceea, sportul este considerat drept 
un factor extrem de activ și plural 
prin posibilitățile sale de a înlesni 
realizarea dezideratelor țintind profilul 
moral al unor largi mase de cetățeni 
ai țării, comandament depășind, evi
dent, aria interesului limitat doar la 
activitate sportivă propriu-zisă. De 
altfel, mobilurile care-i apropie pe 
oameni de templul culturii fizice sînt, 
la rîndul lor, foarte diferențiate și nu 

^puținiajungpesțadioan^dințr-odo^

rinjă nu prea clarâ pentru ei chiar, 
de a se descătușa de unele incapaci
tăți afective de care sînt veștejiți: do
rința de luptă nu totdeauna funda
mentată etic, de răzbunare, aceea de 
a lovi sau de a fi iovii, de a domina, 
de a simți inferioritatea celuilalt, de 
mirajul gloriei ori chiar (adeseori) de 
o sete sanguină. în general, domeniul 
complexelor omenești (de inferioritate 
sau de superioritate) prezintă aspecte 
cu o- gamă bogată și de sensibilă 
labilitate, punînd, tocmai de aceea, 
pentru fiecare caz în parte, probleme 
cu multe necunoscute. Desigur, nu vreau 
să se înțeleagă, din cele scrise, că 
lumea sportului este populată de anor
mali, deoarece nu acesta ar fi ade
vărul, însă acum ne ocupăm de acele 
laturi mai puțin luate în considerare 
de cei ce au de răspuns, în fața socie
tății, pentru profilul tinerilor ce li se 
încredințează în vederea șlefuirii lor 
ca sportivi, dar și ca membri ai socie
tății noastre. Considerăm drept bun 
obiceiul de a se da exemple în dimen
siuni mărite, spre a obține justa pro
porție a realității, de fapt.

Atrăgînd luarea aminte asupra mo
zaicului uman care compune lumea 
sportului nu doresc altceva decît a 
aecide declanșarea unui tir cu obiectiv 
îndepărtat în acțiunile privind mora
litatea în sport.

Prima condiție mi se pare aceea ca 
mediul oficial, către care se îndreaptă 
un viitor sportiv, să fie pur și echili
brat, din punct de vedere etic. Atîta 
vreme cît, în cluburi și asociații (mai 
ales în cele școlare), în federații cu 
osebire, va domni o atmosferă infes
tată moral, nu se pot aștepta rezul
tate pozitive la capitolul etică. Cît

NOTE

JUBILEE SUITĂ
NEDORITE DE NEGLIJENTE...

CAMPIONATUL MONDIALtimp profesorii se vor război între 
ei pentru a obține adeziunea unui elev 
la secția de care se ocupă, forțînd 
asentimentul acestuia prin manevre de 
culise, oferind avantaje de orice fel, 
atîta vreme cît un tînăr va fi recrutai 
grație unor acțiuni neprincipiale, nu 
există nici o șansă de a se realiza, 
mai tîrziu, o redresare morală a celui 
o dată corupt. Cînd o echipă știe că 
victoria din teren se datorează treceri 
pe la casieria clubului lor a arbitrulu 
sau a unora dintre adversari, care tre 
buiau să-și apere corect șansa, nu 
se mai poate pretinde acestuia nic 
măcar un procent de minimă morali 
tate, cu un alt prilej. Cînd jucătorii 
unei formații sînt îndemnați să cedeze, 
fără luptă, o partidă spre o face 
jocul meschin al unor interese sau spre 
a se „achita" de un serviciu asemă
nător, morala este asasinată în colec
tivul respectiv, ca și în conștiința fie
cărui sportiv, în parte.

Scriu astăzi aceste rînduri deoarece 
înțr-o ședință, de altfel plicticoasă 
prin lipsa ae participare afectivă și 
intelectuală a unora din cei prezenfi, 
la care am asistat recent, am reținut 
o scurtă declarație — diamant de sin
ceritate, adevăr și putere incisivă. Unul 
dintre cei prezenti, încă netocit de 
rutină și automulfumire (și al cărui 
nume nu-l fac public tocmai spre a-i 
respecta deplin frumusețea morală do
vedită) afirma, referindu-se la fotbal 
(de care nu este tocmai străin) : „Edu
cația jucătorilor decurge, de fapt, din 
moralitatea fotbalului nostru".

Realizați, acum, desigur mai bine, cîtă 
dreptate conține afirmația anonimului 
citat. Doresc s-o poată realiza inte
gral și cei care, la diferite nivele, 
răspund de sinuosul drum al sportului 
românesc, drum ce se impune a de
veni perfect rectangular, spre a răs
punde total multiplelor sale misiuni de 
interes național.

Emanuel VALERIU

Ca 120 m adincime

au Început naționalele
DE MICROMODELE

-jpANCf^
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HANDBAL MASCULIN

ISTORIE* DIN TADARA
TRICOLORILORniel, calificată din oficiu, a fă

cut parte din cea mai grea gru
pă preliminară, alături de repre
zentativele R.D. Germane, Uniu
nii Sovietice șl Canadei. Ca șl 
la ediția precedentă jucătorii ro
mâni au început nesigur ți... au 
remizat cu R.D.G. : 14—14 (7—7). 
după care au învins comod Ca
nada cu 27—3 (9—1), iar în ulti
mul meci, decisiv, au t
reprezentativa Uniunii Sovietice 
cu 15—13 (7—9), fâcînd vădite
eforturi în repriza secundă. Așa 
că din această serie s-au califi
cat In sferturi de finală Româ
nia șl U.R.S.S. (invingătoarea a- 
supra echipei R D.G.). Iată șl cla
samentele din celelalte serii: 
SERIA A : 1. Iugoslavia, 2. Sue
dia. 3. Polonia, 4. Elveția ; SE
RIA B : 1. R.F.G., 2. Ungaria, 3. 
Japonia, 4. Norvegia ; SERIA D : 
I. Cehoslovacia, 2. Danemarca, 3. 
Franța, 4. Tunisia.

In sferturi de finală, echipa 
română a depășit — din nou 
greu — selecționata Ungariei cu 
20—19 (13—12), urmînd să intil- 
nească în semifinale selecționata 
Cehoslovaciei. De această dată 
victoria a revenit handbaliștilor 
cehoslovaci cu scorul de 19—17 
(11—10), după un joc în care for
mația noastră a ratat 4 aruncări 
de la 7 m ! în finala C.M. repre
zentativa Cehoslovaciei a ciștigat 
în fața Danemarcei (calificată 
surprinzător în dauna echipei 
U.R.S.S.) cu scorul de 14—11 
(8—8). Pentru locurile 3—4 Ro
mânia a învins Uniunea Sovieti
că, după prelungiri cu 21—19 
(3—11, 18—18), cucerind medaliile 
de bronz.

Așadar, cea de a Vl-a ediție a 
C.M. avea ca loc de desfășurare 
mal multe orașe din Ceho
slovacia, evenimentul fiind aștep
tat cu un deosebit interes. Și a- 
coasta din mal multe motive. în 
primul rînd, toți amatorii de 
handbal erau dornici să vadă 
dacă jucătorii echipei gazdă, cla
sați de două ori pe locul secund 
șl o dată pe locul III, vor reuși 
acum să-și vadă Încununate nă
zuințele de a cuceri laurii învin
gătorilor. In al doilea rînd, se 
sconta pe replica țărilor nordice 
deoarece atît Suedia, de două ori 
campioană a lumii, cît și Dane
marca, socotită pe drept cuvînt 
una din cele mai valoroase for
mații europene, nu se mulțu
meau cu poziția de „outsider!", 
în sfîrșit, era așteptată, cu o fi
rească curiozitate, evoluția echi
pei României, toată lumea între- 
bîndu-se dacă această formație 
va confirma sau nu excelenta 
performanță de la ediția anteri
oară. Cu alte cuvinte, se 
in primirea unui răspuns la 
trebarea : a fost un accident 
nu ?

Selecționata României era 
partizată în seria D (Ioc de des
fășurare orașul Pardubice) ală
turi de reprezentativele Uniunii 
Sovietice, Norvegiei și Japoniei. 
Celelalte serii erau astfel alcătui
te (echipele sînt in ordinea cla
samentului) : SERIA A : 1. R. F. 
a Germaniei, 2. Iugoslavia, 3. 
R. D. Germană, 4. S.U.A. ; SE
RIA B : 1. Suedia, 2. Ungaria, 3. 
Islanda, 4. R.A.U. ; SERIA C : 1. 
Cehoslovacia, 2 Danemarca, 3. 
Norvegia, 4. Japonia. După cum 
se vede, campionatul devenise 
într-adevăr mondial, la turneul 
final participînd și selecționate 
de pe alte trei continente în 
afară de Europa.

în seria de la Pardubice, jucă
torii români s-au „încălzit" mal 
greu și in primul meci au cîștl- 
gat. nu fără oarecare dificultăți, 
întâlnirea cu redutabila selecțio
nată a U.R.S.S., carța condusese 
la pauză. Scor final : 16—14 (7—8). 
In partida următoare echipa Și-a 
revenit și a trecut ușor de Nor
vegia : 18—10 (11—7), iar în ultima 
confruntare preliminară a învins 
categoric Japonia cu 
(16-7).

Din flecare serie s-au 
în grupele semifinale 
două clasate. Aceste grupe semi
finale aveau următoarea alcătui
re : GRUPA I (clasament final) : 
1. Suedia, 2. R.F. a Germaniei, 3. 
Iugoslavia, 4. Ungaria ; GRUPA 
A II-A : I. România, 2. Ceho
slovacia, 3. Uniunea Sovietică, 4. 
Danemarca. în această grupă ju
cătorii români au învins in pri
mul meci, reprezentativa Dane
marcei cu 25—15 (10—7), iar apoi 
au avut în față pe cea mai au
torizată pretendentă la titlu, se
lecționata Cehoslovaciei. Meciul a 
fost extrem de îndîrjlt, la înce
putul reprizei secunde echipa ro
mână detașîndu-se net (12—7, 
16—10). A urmat o infernală 
cursă de urmărire, dar hadbaliș- 
tii cehoslovaci au... ajuns prea 
tîrzlu A învins România cu 
16—15 (9—7).

In meciul final, echipa noastră 
a făcut din plin dovada calități
lor sale tehnice și mai ales tac
tice, invingînd după un joc care 
a rămas în istoria handbalului, 
ca frumusețe, corectitudine, ritm 
și evoluție a scorului, celebra 
formația „Tre Kronor". Cînd ar
bitrul H. Schneider (R.F.G.) a 
fluierat sfîrșitul meciului se în
registra scorul de 25—22 (14—13)
pentru România, care cucerea a 
doua oară cfinsecutiv medaliile 
de aur. în celelalte partide fi
nale s-au înregistrat rezultatele : 
(locurile 3—4) Cehoslovacia — 
R.F.G. 22—15 (8—7) ; (locurile 5—6) 
U.R.S.S. — Iugoslavia 27—18 
(13—9) ; (locurile 7—8) Danemarca 
— Ungaria 23—14 (8—6).

Următoarea ediție a C M. a 
fost găzduită de Suedia, partide
le finale urmlnd să aibă loc în 
orașul Vasteras. Echipa Româ

întrecut

vădite

spera 
în- 
sau

re-

36—12

De la Sibiu, corespondentul 
nostru Ilie Ioncscu ne infor
mează că handbaliștii români 
au susținut în sala Armatei din 
localitate cîteva jocuri de ve
rificare, ultimele înaintea de
plasării la C.M. Astfel, 
miercuri 18 februarie echipa 
reprezentativă a întîlnit o re
priză (scor 18—5) pe A.S.A. 
Sibiu din campionatul jude
țean și două reprize, scor 
29—9 (14—5) pe Independen
ța Sibiu din divizia B. A 
doua zi, selecționata a avut, 
pe durata a trei reprize, trei 
adversari diferiți, în ordine i 
Textila Cisnădie (divizia B) 
scor 18—5, Metalul Copșa Mi
că (divizia B) scor 13—4 și 
Independența Sibiu scor 
16—6.

In cursul zilei de ieri lotul 
s-a deplasat la Predeal. Marți 

24 februarie, va pleca spre 
Paris unde va disputa prima 
partidă din cadrul C.M. (cu 
Franța) în ziua de 26 fe
bruarie.

LA RADIO Șl PE MICUL ECRAN
azi în 
că au

măsură să 
fost perfec- 
de radio și 
vor efectua 

campionatului

TIE, ORA 18,45: România— 
R.F.G. (repriza a doua), trans
misiune directă de la Caen; 
MARTI 3 MARTIE, ORA 
22,15: sferturi de finală (re
priza a doua), transmisiune 
directă de la Orleans sau Pa
ris.

La televiziune: JOI 5 MAR
TIE, ORA 23: semifinala de 
la Bordeaux sau Lyon ; SÎM- 
BATA 7 MARTIE, ORA 23 : 
meciul pentru locurile 3—4, 
transmisiune directă de la 
Paris; DUMINICA 8 MAR
TIE. ORA 17,30: finala cam
pionatului mondial, transmi
siune directă de la Paris.

Toate aceste transmisii vor 
fi comentate de Cristian Țo- 
pescu — trimisul special al 
Radioteleviziunii la această 
competiție.

Sîntem 
anunțăm 
tate transmisiile 
televiziune ce se 
în perioada 
mondial de handbal. Iubito
rii acestui sport pot fi mul
țumiți. Cu ajutorul aparatelor 
de radio și a celor de tele
viziune ei vor putea urmări 
„pas cu pas" evoluția — să 
sperăm bună 1 
române. Iată 
tor emisiuni 
handbal :

La radio :
ARIE, ORA 22,15 : România— 
Franța (repriza a doua), 
transmisiune directă de la 
Paris ; SÎMBATA 28 FE
BRUARIE, ora 22,45 : Româ
nia—Elveția (repriza a doua), 
transmisiune directă de la 
Amiens ; DUMINICA 1 MAR-

calificat 
primele a echipei 

programul aces- 
de la C.M. de

SLĂNIC, 20 
de la trimisul 
mina din localitate a început 
ieri cel de-al 28-lea campio
nat național de micromodele 
(Indoor). Sportivii au coborît 
în subteran la ora 9, aducînd 
în valizele lor uriașe apa

ratele ce vor evolua în con
curs. Ajunși la locul denu
mit „Mina lui Mihai" — un 
splendid palat săpat în. sare 
— competitorii au început o- 
perațiunea dinaintea oricărei 
mari întreceri i centrajul ae- 

' rodinamic. Atmosfera sărbă
torească, modelele de mare 
performantă prezentate în 
concurs ne purtau cu gîndul 
în urmă cu aproape 30 de 
ani. cînd „naționalele" se 
desfășurau în sala unui cine
matograf de cartier, 
micromodelele erau ■ 
în foiță 
între 5 și 
lor fiind 
gram 1

Startul
3 după-amiază, prima zî de 
întrecere programînd doar 
două din cele sase lansări o-

(prin telefon, 
nostru). — în

ficiale ale concursului, 
evoluat, într-adevăr, 
înălțime, „naționalele" din a- 
cest an fiind un ultim test 
înaintea campionatelor mon
diale de micromodele (In
door) pe care le vom găzdui 
la începutul lunii aprilie, aici 
la Slănic.

Cea mai mare „cotă" spe
cialiștii o acordă sportivilor 
din Tg. Mureș. De curînd, la 
un concurs de verificare în 
mina Praid. maestrul emerit 
al sportului, Otto Hintz, și-a 
depășit toți adversarii. Iar 
mai recent, un elev al său... 
elevu] Aurel Popa a realizat 
o excepțională performanță : 
33 minute si 57 secunde — 
nou record național! Vechiul 
record al tării: 27’42". Dar,
ca la orice întrecere sportivă, 
surprizele se pot produce ori- 
cînd.

Alături de seniori. Ieri 
și-au început spectaculoasele 
evoluții și juniorii micromo- 
deliști. Dintre aceștia, rețin 
atenția Vasile Nicoară și Eu
gen Hollier — doi tineri ta- 
lentați care, pentru frumoa
sele lor performanțe, au 1 
distinși cu titlul de maestru 
al sportului.

I JOI 26 FEBRU-

Din punct de vedere teh
nic, cel de al doilea cam
pionat național de sală _al 
atleților s-a situat la înăl
țime. Performanțele exce
lente, subliniate și comen
tate de Iolanda Balaș—So- 
ter 
cut 
„23 
gul 
un — — ------
fortant. Și ne-ar fi plăcut 
ca aceasta să fie singura 
concluzie. Dar, concurenții 
și, îndeosebi, antrenorii lor 
au ținut să fie, în același 
timp, „capul de afiș” al u- 
nor regretabile neglijențe. 
Despre ce este, în fond, 
vorba ?

Printr-o hotărîre mai ve
che, reactualizată de regu
lamentul fiecărui concurs, 
participanții Ia întrecerile 
oficiale sînt obligați să pre
zinte juriului viza medica
lă la zi. Rațiunea acestei

Recent, Administrația ba
zelor sportive 
niversitare a 
Invățămintului 
hotărirea de a 
de box de ia 
neretului — una dintre cele 
mai bune din Capitală — 
pentru pregătirea fizică a 
celor cîteva sute de atleți 
și canotori care nu mai 
reușeau să-și împartă mi
nutele și centimetrii intr-o 
singură sală afectată lor. 
Sub raport numeric, hotă
rirea pare justificată, deși 
două secții de performan
ță — ah, și cită nevoie are 
boxul de ele — sînt con
damnate astfel Ia desfiin
țare. Este vorba de secția 
de box a Clubului sportiv 
școlar și cea a Școlii spor
tive „Energia", singurele 
secții pugilistice școlărești 
din (ară. Mai mult decît 
atît, in condițiile în care 
boxul românesc a ocupat „_
prima treaptă a ierarhiei prevederi, sîntem convinși, 
continentale și în măsura în 
care toți iubitorii ringului 
sînt conștient! de efortu
rile pluridirectionaie ce se 
impun pentru menținerea 
prestigiului cucerit, dispa
riția unei săli de box — 
profilată tocmai pe crește
rea eșalonului de miine — 
produce îngrijorare. Am 
aflat. însă — directorul Ad
ministrației, loan Albon, 
ne-a arătat un dosar care 
confine zeci de memorii 
adresate C.N.E.F.S.-uiui — 
că, de fapt, spațiul pentru 
amenajarea unei noi săli 
de sport, precum și mate
rialele necesare există de 
mult. Sint multi ani de 
cînd in acea încăpere s-au 
depozitat materiale sporti
ve ocazionale care aparțin 
Consiliului Municipal. In- 
cepind din anul 1961, Ad
ministrația solicită elibera
rea magaziei de sub tribuna 
stadionului, în vederea a- 
menajării unei noi săli de 
sport. De atunci, memori
ile au curs timp de 9 ani. 
fără să se primească — 
incredibil — nici un răs
puns. Datorită intervențiilor 
făcute de 
(ămintulul 
proprietar 
dispus ca 
exploatare 
a bazelor sportive să elibe
reze magazia, Indicîndu-î-se 
și spațiul necesar, aflat la 
numai citeva sute de metri, 
in incinta ștrandului Tine
retului. Cu „amabilitate", 
I.E.A.B.S.-ul evaluase ope
rațiunea la două luni. Dar, 
de atunci au mai trecui 
îneă trei ani 1 Oare tre
buie să se aniverseze un 
deceniu — nu mai e deci» 
un an pină atunci — al 
tergiversărilor, cînd s-ar fi 
putut dărui tineretului încă 
o sală de sport, nu cu de- 
vîzuri speciale, nici cu sub
venții voluminoase, nu prin 
eforturi materiale deosebi
te, ci numai cu puțină so- 
liciiitudine ?! De fapt, a- 
cesta ar fi fost prețul unei 
noi săli de sport.

școlare și u- 
Ministerului 
a anunțat 

reprofila sala 
stadionul Ti-

Ministerul învă- 
— în calitate do 
al bazei — s-a 

întreprinderea de 
ți administrare

Gheorghe ILIUȚA

ergem
BOX. Sala Dinamo, ora 18,30: 

Dinamo—Rapid ; sala Casei de 
cultură a Sectorului 5 (cal. 
Șerban Vodă), ora 18,30: gală 
de juniori — faza pe muni
cipiu a campionatului națio
nal (preliminar’’).

RUGBY. Stadionul Construc
torul, ora 15 : Steaua—Dinamo 
și Grivița Roșie—Vulcan, în 
cadrul „Cupei de iarnă", etapa 
a doua (div. A).

BASCHET. Sala Giulești, 
ora 18.45; Rapid-I.C.H.F. (m)

I
I

în ziarul nostru, au fă- 
să adie în sala de la 
August", acum în pra- 
„europenelor” vieneze, 

aer de optimism recon-

nii are nevoie de nici un 
comentariu. Cu toate aces
tea, la campionatele națio
nale, peste 30 de atlete și 
atleți de frunte ai țării 
s-au prezentat fără această 
viză. Printre ei: loan Șer- 
ban, Ligor Nichifor, Alex. 
Munteanu (C.A.U.), Viorica 
Enescu și Aurel Popescu 
(Rapid). Cum este posibil 
ca antrenorii acestor atleți, 
cluburile din care fac par
te să nu fi cunoscut regu
lamentul și să nu fi luat 
din vreme măsuri ? Și, mai 
ales, cum a putut federația 
să dovedească demență în
tr-o situație care redamă 
deplină fermitate în apli
carea hotărîrii C.N.E.F.S. 
și Ministerului Sănătății, 
admițînd participarea spor
tivilor fără viză medicală 
la campionate ?

In suita de neglijențe se 
înscrie și faptul că 56 de 
concurenți nu și-au comu
nicat numerele de concurs 
pentru a fi înscrise pe pro
gramul editat cu atita gri
jă de organizatori. Sfidînd 
munca altora, atleții, antre
norii și conducerile secți
ilor de la Șc. sp. de atle
tism București, Farul Con
stanța, CI. sp. școlar Bucu
rești, Tractorul Brașov, Di
namo București, Șc. sp. 
Craiova, C.S. Oradea, Me
talul București, C.S.M. Iași 
au uitat de această preve
dere regulamentară, bucu- 
rîndu-se de indulgența ar
bitrilor.

în sfîrșit, de mai multă 
vreme iese în evidență la 
concursurile noastre de at
letism un aspect de loc plă
cut : foiala antrenorilor în 
jurul concurenților înainte, 
în timpul și după termina
rea probei. Acest perma
nent du-te-vîno (interzis la 
oricare concurs internațio
nal oficial) ce vrea să de
monstreze de fapt : incapa- 
dtatea atleților de a-și re
zolva problemele puse de 
concurs sau dorința antre
norilor de a se evidenția 
cu orice chip ? Evident 
răspunsurile, oricare ar fi 
ele, nu-i avantajează nici 
pe unii, nici pe alții.

Poate însă că federația 
va găsi soluțiile necesare 
pentru a elimina cauzele 
care declanșează aceste în
trebări.

Hristache NAUM

MIINE
BOX. Sala Clubului Grivița 

Roșie ora 10: gală de ju
niori — faza pe municipiu a 
campionatului național (preli
minarii).

RUGBY. Stadionul Construc
torul, ora 10 : Gloria—Aero
nautica și Olimpia—Steaua 
(tin.), în cadrul „Cupei de iar
nă" (div. B+tin.) ; stadion 
Ghencea, ora 10: Lot R.S.R. 
juntori-Constru eterul.

BASCHET, Sala Floreasca, 
ora 9 c Voința—Comerțul (m) 
I.E.F.S.—Politehnica Galați (m), 
Politehnica Buci, ști—Univer
sitatea Timișoara (m).

ÎNOT. Bazinul Floreasca, 
ora 9 : Concurs pentru seniori 
Și juniori.

FOTBAL. Stadionul Giulești, 
ora 9,30 : Rapid—F. C. Argeș 
(tineret—rezerve), ora 11,30 s

I
I
I

BULETIN C.M.

, CÎnd 
învelite 

de țigară cîntărind 
7 gr. Azi, greutatea 
sub o jumătate de

s-a dat către ora

• „N-avem boxeri de va
loare la categoriile cocoș și 
pană", ne relata deunăzi, cu 
supărare, antrenorul dinamo- 
vist Titi Dumitrescu. „In
trăm în campionate, la aceste 
categorii, cu Găureanu și 
Hîrșu, tineri pe care, deo
camdată, nu putem conta..."

• La 1 martie va avea loc 
la Zagreb turneul^ interna
țional denumit ' 
aur". Au 
doi boxeri 
hoslovacia, 
România, 
și, bineînțeles, din Iugosla
via. Boxul nostru va fi re
prezentat de Antoniu Vasile 
sau Nicolae Păpălău și Ilie 
Dascălu. Ieri a sosit o nouă 
telegramă de la forul de spe
cialitate din Belgrad, în care 
se exprimă dorința ca încă 
doi pugiliști români să parti
cipe la această competiție 
S-a hotărît — în principiu 
— să facă deplasarea Ga
briel Pometcu și, probabil, 
Constantin Stanef. Au fost 
invitați, de asemenea, Ia 
„Ringul de aur", N. Nikifo
rov-Denisov (U.R.S.S.), R. 
Lisovski (Polonia) — vice
președinți ai A.I.B.A., Ed. 
Pospisil (Cehoslovacia), mem
bru în 
A.I.B.A., 
tele F. 
Guriev.

’t „Ringul de 
fost invitați cîte 
din Bulgaria, Ce- 

Italia, 
Ungaria,

Polonia, 
U.R.S.S.

comisia de arbitri 
precum și președin- 
R. Box, Gheorghe

29 martie se va dis- 
țara noastră (într-o

O La 
pută in 
localitate ce urmează a fi 
stabilită) meciul între selec
ționatele de tineret ale Ro
mâniei și Iugoslaviei.

Rapid—F.C. Argeș ; stadionul 
Dinamo, ora 10,30 (terenul 3) : 
Dinamo—București (tineret- 
rezerve) — Mașini Unelte ; 
stadion Progresul (dr. Staico- 
vici), ora 14 : Șc. sp. nr. 2 
București—Șc. sp. Sibiu (ju
niori), ora 15,30 : Progresul— 
Steagul Roșu Brașov.

VOLEI: Sala Dinamo, de Ia 
ora 8 : Viitorul—Lie. M. Ba- 
sarab (m.J), Dinamo—Șc. sp. 1 
(m. J), Dinamo—Farul Constan
ta (f.A), Medicina—Rapid (f.A), 
Dinamo—Șc. sp. Ploiești (f.J) ; 
sala Giulești, de la ora 8 : 
Rapid—Viitorul (f J), C.P.B.— 
C.S.M. Sibiu (f A), I.E.F.S.— 
Penicilina (f A) Rapid—Stea
ua (m J) ; sala Progresul, de 
la ora 8: Șc. sp. 
torii (f J), Șc. sp. 
sarab—Constructorul 
sp. 2—Progresul (m 
3—CI. sp. școlar (m

3—Cuteză- 
2 M. Ba- 
(f J), Șc.

J), Șc. sp.
J).

I
I
I
I

tioa- ■
fost I

Vasile TOFAN
I

• Comisia de 
organizare a a- 
nunțat că peste 
200 de ziariști, 
în afara comen
tatorilor de ra
dio și televiziu
ne, 
partidele din cele 
25 de orașe ale 
Franței. în ziua 
de 25 februa
rie reprezentanții 
presei vor lua 
parte la un cock- 
teil în saloanele 
primăriei aron- 
dismentului XIII 
din Paris, pe te
ritoriul căruia se 
află „Hale de 
Handball",

vor urmări

• Cu ocazia 
turneului final 
al C.M., în Fran
ța va avea loc și 
o reuniune a 
Consiliului Fede
rației internațio
nale de 
Această 
ne este 
mată în 
6 martie, la Pa
ris.

• Nu de mult, 
la Linkbping, în 
Suedia, a avut 
loc o partidă a- 
micală între se
lecționata 
gazdă și repre
zentativa 
mareei.

Sondaj la Fabrica de antibiotice lași

fi PHFIF“ A ^POCTIII III RF MA^Au „unut fl ar un 1UL.UI Dl Mhuh

SA V R E I !
La kilometru) 7 al șoselei Iași 

trăiește un mare aliat industrial 
oamenilor — s-ar putea începe ...... 
renumitei fabrici românești de antibiotice cu
noscută îndeobște in vorbirea curentă a mi
lioane de oameni sub numele de „r ' '
De aici, de la km 7, se expediază 
15 ani, sănătate și viață concentrate 
țe albe, cu care am ajuns să ne 
intr-atit incit aproape că nici nu le 
in seamă.

Cu legitima curiozitate a omului

— Roman 
al sănătății 
prezentarea

«Penicilina*, 
zilnic, de 
în sticlu- 
obișnuim 

mai luăm

_________ __________ .. ______ interesat 
de un asemenea obiectiv industrial, sporită de 
veșnica sete reportericească, am pătruns la 
„Penicilina" și cu ideea unui sondaj în rîndul 
„autorilor industriali de sănătate" vizavi de 
propria lor sănătate. Acceptind adevărul că 
educația fizică, sportul de masă, slnt. de fapt, 
Importante mijloace prin care omul —■’ — 
încearcă consolidarea și păstrarea 
sănătăți, ne-am propus investigarea 
ții care dă viață acestor mijloace.

Mărturisim că, la început, aveam 
fermă de a-i Întreba pe toți cei peste 2 000 
de salariați ai fabricii dacă fac sport, dacă 
acordă o cîtime din bugetul lor de timp, edu
cației fizice. Am renunțat, nu din relativa 
dificultate pe care o reprezenta o asemenea 
investigație, ci din cauza răspunsurilor-șablon 
pe care le-am primit de la majoritatea celor 
50 de persoane cărora ne-am adresat cu în
trebarea : FACEȚI SPORT ?

Un „nu" foarte net am auzit de Ia 38 de 
oameni, care și l-au argumentat, aproape toți, 
prin „n-am timp” și „n-am unde".

modern 
propriei 
activity-

intenția

Nuanțe suplimentare Ia acest NU ne-au ofe
rit următorii :

ALEXANDRINA MATEI (31 de ani — bio
log) : „Știu, toată lumea știe, că educația fi
zică este o necesitate. Știu că ea ne conservă 
sănătatea șl ne prelungește viața... N-am însă 
nici timp, nici unde s-o fac“.

ANGELA COCUz (21 de ani — laborantă) : 
„Nu î'ac nici un fel de sport. Din comodi
tate".

CLAUDIA ȚABARA (22 de ani — laborantă): 
„N-am timp pentru sport. Am început, totuși, 
să fac puțină educație ................

ANA FILON (21 de 
clnd în cînd, rar, fac 
a slăbi..."

Am reprodus aceste __ ____________
doza lor dc umor, ci pentru a ilustra concep
ția despre educația fizică, despre sport în ge
neral. a unor tinere care cunosc binefacerile 
activității sportive dar o ignoră in fapt, pină în 
clipa in care apar mici dezagremente, cum ar 
fi excesul de greutate care le supără ochiul 
(și pe al altora, poate).

S-ar putea, Insă, crede că problema proble
melor — timpul și spațiul — rămîne, judecind 
majoritatea NU-urilor, un prag de netrecut, 
chiar dacă ar exista și oameni animați de o 
concepție s-o numim fericită, sănătoasă, fa
vorabilă.

Tot la „Penicilina" am întîlnit o contraargu- 
montație — foarte solidă — a NU-ului aparent 
greu de zdruncinat. Această contraargumen- 
tație — de fapt soluționarea aceleiași proble-
EHazrxKzzraiBnmraKmroKnaKnnna

fizică pentru slăbire...* 
ani, operatoare) : „Din 
puțină mișcare pentru

răspunsuri nu pentru

a revenit jucăto
rilor suedezi cu 
scorul de 15—12. 
Dar nu acest lu
cru este impor
tant. Dintre toți 
handbaliștii care 
au evoluat cu a- 
cest prilej, o ex
celentă impresie 
a lăsat 
jucăfor 
Andersson. El are 
19 ani, este la al 
treilea joc inter
național și im
presionează prin 
forța și prin ga
baritul său. An
dersson are 2 m 
înălțime și cînlă- 
reșt.e 100 de kg !!!

me de către mai mulți subiecți — ne-au ofe
rit-o, printre alții î

MARIA SABA1DUC (operatoare) :

handbal, 
reuniu- 
progra- 
ziua de tînărul 

suedez

țării

Dane- 
Victoria

, . . .Jn tim
pul lucrului sînt nevoită să am o poziție sta- 

Am început să fac, zil-
‘ mă

simțeam fizic destul de rău, o anumită rigidi
tate și cîte-un junghi supărîndu-mă. De cînd 
fac serios gimnastică, nu-i vorba — bineîn
țeles — de gimnastica de 'performanță, mă 
simt, vă spun sincer, foarte bine“.

— Aveți, deci, timp pentru practicarea ei ? 
—• îmi fac timp pentru ea Am simțit, pe

propria-mi piele, cum se spune, • •
de utilă.

MIHAI GAVRILESCU (inginer, 
țîe) : „Fac și voi i’ace toată viața 
— -patinaj, vara — fotbal, în tot 
lui — gimnastică*.

— Nu vă supărați, tov. inginer, arn auzit 
că, de regulă, venlți la fabrică dimineața, și 
plecați seara. Asta nu înseamnă că pun la 
Îndoială spusele dv...

— Este. într-adevăr. programul meu obiș
nuit, dar fac tot posibilul pentru a-mi găsi 
timp și pentru sport.

TULA LAMBRINI (laborantă) : ,-,îmi place 
sportul. îi simt nevoia. Fac regulat sport. Joc 
chiar șl fotbal...*,

(Fără comentarii).
TATIANA APAVALOA1E (operatoare) î 

„îmi place sportul și-mi găsesc timp pentru 
el. Fac gimnastică zilnic, joc volei...*.

Tuturor acestor oameni „pro-sportM, care 
ne-au spus că reușesc să-și aloce timp pentru 
el. le-am adresat și întrebarea unde-și găsesc 
loc, în ce condiții materiale ?

„Dacă vrei cu adevărat să faci sport, edu
cație fizică, găsești și loc de practicare — 
a fost răspunsul — factor comun pe care l-ani 
primit. într-o pauză de lucru, la sfîrșitul pro
gramului, pe terenul de sport al fabricii, di
mineața chiar, dacă te scoli cu un sfert de 
oră mai devreme. Nu este 
seamă, 
pentru 
tate*.

Dacă 
într-un 
a problemei sportului de masă.

Să vrei 1

tică, puțin comodă.
nic, gimnastică de dimineață. înainte

cit îmi este

șef de sec- 
sport. Iarna 
timpul anu-

___ vorba, de bună 
de sport de performanță. Facem sport 
noi. Pentru divertisment. Pentru sănă-

vrei ! Aceste două cuvinte exprimă, 
mare procent, un început de rezolvare

M. POPESCU

C
ineva, din sală, a lan
sat o părere („lucrurile 
nu sînt chiar așa de 
roz cum Iasă să înțe
leagă raportul"), un al
tul, aflat la tribună, i-a 
răspuns că „nu-i de loc de a- 

cord" și, uite așa, la sfîrșitul 
ședinței comitetului federal, 
în „duelul" pe tema „E sau 
nu înotul în progres ?“ exis
ta... balotaj.

Primul, persoană neutră, se 
străduia să argumenteze cu 
date concrete* celălalt, antre
nor, chiar la 
tativ, invoca 
cifre-record, 
la condițiile 
vitrege ia noi în momentul 
de față" — spunea dînsul; 
așa îneît în cele din urmă 
confuzia era cvasi generală.

Fiind un subiect de interes 
major (progresul sau regresul 
unei ramuri sportive în care 
se investesc, anual, importan
te sume de bani), ne-am pus 
și noi întrebarea: cine are 
dreptate ? Preopinentul din 
sală sau vigurosul său opo
nent ?

Drept care — în dorința de 
a mai lămuri lucrurile — am 
căutat și noi să analizăm și 
să comparăm, raportînd totul 
Ia etalonul internațional, sin 
gurul criteriu în stare să ne 
arate măsura exactă a valo
rii sau a non-valorii. Ce-am 
constatat, așadar 7

Că la sfîrșitul anului 1960 
nici unul din înotătorii ro
mâni nu figura în probele 
individuale pe listele celor 
mai buni zece performeri eu
ropeni ; că doar Costa se află, 
oarecum, mai bine plasat in 
ierarhia europeană (locul 11 
la 100 m bras), în timp, ce 
celelalte vîrfuri ale natației

hai Mitrofan, clasați în 1958 
printre primii 6 din lume, la 
200 m bras, Marica Both și 
Eva Banfi, aflate printre cele 
mai valoroase spatiste euro
pene, Sanda Iordan și Zoe 
Reznicenco, la 100 m și 200 
m bras ș.a m.d.

Dar nici pe planul rezulta
telor de ansamblu, realizate

A

lotul reprezen- 
niște plusuri la 
raportînd totul 
materiale „mai

COMPARING g

Șl ANALIZÎND
• ••

noastre (Marian Slavic, la 100 
m liber și 200 m mixt. Anca 
Andrei, la 100 m spate, și 
Agneta Sterner, la 100 și 200 
m delfin) se află undeva în
tre cei mai buni 20 de spe
cialiști ai probelor respective.

Prin urmare, la acest capi
tol situația nu-i roză de loc, 
dat fiind faptul că, într-un 
trecut nu prea îndepărtat, na- 
tația românească avea o serie 
de performeri bine cotați pe 
plan mondial: Alexandru 
Popescu, finalist olimpic, la 
200 m fluture, în 1956, la Mel
bourne, Adrian Oanță și Mi-

de echipa națională de înot, 
nu prea sînt motive de satis
facție chiar dacă în perioada 
la care ne referim (anul 1969) 
s-a obținut locul 1 la Balca
niadă. în competiția — Cupa 
Europei — în care înotătorii 
și înotătoarele noastre s-au 
întrecut, într-adevăr, cu ad
versari redutabili, n-au reu
șit să se califice în faza fi
nală. în grupa de la Dubrov
nik, fetele noastre au ocupat 
locul 7 (din 8 reprezentative 
participante), clasîndu-se în 
urma Iugoslaviei, Cehoslova
ciei, Italiei, Finlandei și Po-

loniei. Formația masculină, 
este drept, s-a comportat la 
un nivel acceptabil, depășind 
în „seria varșoviană" selec
ționatele Cehoslovaciei. Iugo
slaviei, Italiei, Finlandei și 
Austriei. Insatisfacția apare, 
însă, în momentul în care 
aflăm că — în dauna sporti
vilor noștri — s-a calificat 
echipa Poloniei care — cu 12 
ani în urmă — părăsea în
vinsă la scor (România 169 
— Polonia 99) bazinul de 50 
de metri de la „Tineretului"...

Și atunci, cine are dreptate? 
Preopinentul din sală sau vi
gurosul său oponent ? Primul, 
firește, care, stabilind mai 
exact locul natației noastre 
în ierarhia europeană și mon
dială îi dădea, implicit, și un 
prețios... ajutor.

Tn ceea ce-1 privește pe o- 
ponentul de la tribună, care 
raporta totul la „condițiile 
materiale mai vitrege, la noi, 
în momentul de față", doar 
un lucru ar mai trebui să re
țină. Și anume i în acel an 
(1958) de vîrf al înotăto
rilor noștri, 
nească dispunea numai 
un 
iar 
sul 
piscinelor de iarnă 
cifra 7. După cum se obser
vă, o cifră invers proporțio
nală cu realizările...

G. NICOLAESCU

natația româ-
_. . de

singur bazin acoperit, 
acum cînd 

este evident,
regre- 

numărul 
a atins
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Concluzii la ANCHETA SPORTUL

De ce există un decalaj

GLORIA BISTRIȚA

3-2 (2-1)

joc acum a; avea nevoie de o mai

t, decît cel vechi, pe calitățile jucăto- 
1. ' ztr.:, ' Numai fotba-
pe tot terenul (Bobby Charlton, Di 
complet este, în primul rînd, necesar 
tinde se cere, însă, un efort supra-

Pațj. 3 3-3

vărat • Fotbalul s-a schimbat

COLOROM CODLEA

OLIMPIA ORADEA

SPORTUL

clu-

LA CONCURSUL
PRONOEXPRES

februa-

LOTO

63

lei.

reală 
între

ac-
lip-

fiind convinși 
sale sînt mai 
dovedite pini

Bacău a adus

să 
presei, 
dragă.

ne 
pregătim cit 

două partide, 
credem ci fi 
Dinamo Ba-

cu toate insistențele 
federația nu a găsit 
o soluție pentru per- 
unui turneu peste

în această perioadă,

Tare mi-a plăcut să mai „execut" portarii!

sa joc acum...
atîția ani, emoțiile continuau să-mi muște 
meci. Indiferent de adversari și de impor- 
un punct tracul e chiar util. Te pregătește

valoric al
Este — 

să amin- 
două edi- 
s-a situat

A ADUS SATISFACȚII

U.T.A. - CRISUL ORADEA
2-1 (1-1)

între rezultatele echipei naționale
și valoarea formațiilor de club ?

Primită Ia început cu reținere, 
eu suspiciuni chiar, tocmai acolo 
(numim astfel federația de spe
cialitate) unde se dorea, in pri
mul rînd, eficientă, ancheta noas
tră pe tema : „De ce există un 
decalaj între rezultatele echipei 
naționale și valoarea formațiilor 
de club ?“ s-a bucurat de un real 
Interes în lumea specialiștilor, 
deschizlnd în unele cazuri feres
tre multă vreme Închise și fâcînd 
astfel loc unuia din acele schim
buri de opinii de care fotbalul, 
ea și celelalte sporturi de la noi, 
are atlta nevoie 1

Au răspuns solicitărilor redac
ției, sau din proprie Inițiativă, 
marea majoritate a antrenorilor 
care lucrează în cadrul federației, 
la lotul național șl la formațiile 
de divizia A._xNu vom enumera 
întreaga listă a celor care — răs- 
punzind cu amabilitate temei 
pusă în discuție de ziarul SPOR
TUL — șl-au exprimat punctele 
de vedere ; ne mulțumim doar să 
subliniem faptul că ancheta noas
tră, începută la 29 ianuarie a.c., 
a avut ecoul pe care noi l-am do-

UN LOT,
DOUĂ LOTURI...

Un lot Oe tlnertt, un altul 
olimpic — titulaturi diferite 
dar, tn fond; unul singur, 
cu foarte puține excepții a- 
celeași nume de jucători, a- 
celași antrenor. Totuși, vii
torul sezon internațional so
licită pe planuri diferite acest 
lot: Balcaniada de tinerel
(noua ediție se va desfășura 
Intre 6 și lt Iunie, la Sofia) 
și preliminariile pentru tur
neul olimpic de la MUnchen 
’72, ce vor începe In toamna 
acestui an.

O concluzie logică se im
pune: lotul trebuie diversifi
cat, conform celor două o- 
btectlve competiționale. Pen
tru a afla care este situația 
„la zi“; ca și intențiUe de 
viitor ale forului de resort, In 
acest sens, ne-am adresat an
trenorului federal V. Mărdă- 
rescu. lată răspunsul primit:

„Turneul recent din Austra
lia-, tn cane lotul deplasat a 
constituit o „mixtură", n-a 
constituit un scop tn sine, el 
impunlndu-ne o atenție spe
cială tocmai tn vederea... „de- 
mixtării" ctt mai eficace, pe 
care ne-o solicită cele două 
obiective concrete ale „tine
retului" și „olimptcilor". A- 
ceasta nu înseamnă că acțiu
nea respectivă se va desfă
șura azi-mline, pentru că nu 
urmărim o scindare care să 
răspundă doar numieric nece
sităților de jucători apțl pen
tru confruntări internaționale, 
cu perspective imediate. De 
aceea vom separa cele dopa 
loturi după C.M., atunci cind 
Balcaniada se va fi terminat 
și cind, de asemenea, vom ști 
pe cine putem conta, dintre 
jucătorii nefolosiți la mon 
diale, pentru preliminariile e- 
litnpice.

Intructt ne Interesează, tn 
primul rînd, Balcaniada echi
pelor de tineret, acest lot va 
avea tn viitorul apropiat prio
ritate. Slnt prevăzute In ca
lendar meciuri de verificare 
șl omogenizare In R.F. a Ger
maniei, RD. Germană, Ceho
slovacia, Suedia, precum și 
trei jocuri tn țară, cu repre
zentative străine similare. In 
ceea ce privește componența 
acestui lot, pe lingă cel 8 ju
cători cu vtrstă sub 23 de 
ani care au efectuat turneul 
din Australia: Oprea, Crin- 
gașu, Bădln, Popovicl, Anca, 
Both, Cociș, Tătaru, vor fi in
cluși ctțtva din promoția ju
niorilor U.E.F.A. 169: Ariciu. 
Broșovschi, Beldeanu, Cantaro 
și, probabil, unii din actuala 
echipă națională de juniori: 
Sătmăreanu 11, Hajnal, Gher- 
gheli, Helvel.

Lotul olimpic, al cărui o- 
biectiv este mal îndepărtat, 
n-are un calendar aparte, 
meciurile urmtnd să fie an
gajate pentru perioada post- 
Mexlc C.M. EI va apela la 
serviciile unor jucători din lo
tul de tineret, ale celor din 
prima reprezentativă care 
n-au evoluat la campionatul 
mondial și, desigur, ale fot
baliștilor care vor avea o 
formă foarte bună In perioadi 
respectivă".

rit, opiniile 
partea unor_____________ ___ ___
tentică specialitate și cu o bogata 
experiență în munca de pregătire 
a echipelor la diferite nivele.

Este, de altfel, prima dintre 
concluziile pe care le consemnăm 
la sfîrșitul acestei anchete, subli
niind totodată că, în afara răs
punsurilor publicate, la redacție 
au sosit numeroase alte scrisori 
în care diferiți antrenori, activiști 
din domeniul fotbalului sau chiar 
suporteri își exprimau părerile, 
furnizînd răspunsuri și soluții 
la întrebarea anchetei noastre (le 
mulțumim, asigurîndu-i că ținem 
la dispoziția federației toate opi
niile exprimate).

înainte de a ne opri asupra al
tor concluzii, ni se pare corect să 
facem precizarea că nu toți par- 
ticipanții la acest dialog. în care 
era pusă spre dezbatere una din
tre importantele probleme ale 
fotbalului nostru, au împărtășit 
punctul de vedere al redacției că 
realmente există un decalaj între 
rezultatele echipei naționale și 
valoarea formațiilor de club. Sti
măm aceste păreri și nu negăm 
— chiar după confirmarea majo
ritară a ideii — posibilitatea ca 
pe undeva în negarea temei pusă 
în discuție să existe un sîmbure 
de adevăr. Ceea ce ni se pare lu
crul cel mai important este fap
tul că indiferent de acceptarea 
sau neacceptarea existenței deca
lajului, absolut toți cei care au 
răspuns anchetei noastre au fost 
de acord cu cîteva probleme esen
țiale pentru progresul trainic șl 
de calitate al fotbalului românesc.

Avem, în primul rînd, în vede
re părerea generală (căreia ne 
asociem întru totul) că in majori
tatea cluburilor sportive — dacă 
nu chiar în toate — se muncește 
încă în totală neconcordanță cu 
posibilitățile existente, cu obiec
tivele spre care — din această 
cauză cu puține șanse de reali
zare — țintesc, în special, dirigui
torii acestor organe sportive. In 
ciuda unor îmbunătățiri substan
țiale aduse bazei materiale, calen
darului competițional, a regle
mentării mai judicioase a transfe
rurilor etc., majoritatea cluburi
lor sportive (ne referim la cele 
cu echipe In campionatul diviziei 
A) au continuat să păstreze ele
mente ale unui stil de muncă în
depărtat de spiritul de inițiativă, 
do răspundere, de rezolvare a 
problemelor fundamentale, de 
perspectivă. Se urmărește încă, 
aproape exclusiv, evoluția echi
pelor de la o etapă la alta și pen
tru un probabil rezultat favorabil 
(de multe ori finalul este cu to
tul altul) se fac concesii de tot 
felul, Inceplnd cu cele aparți- 
nînd capitolului pregătire și ter- 
minînd cu cele care țin de dome
niul respectării normelor vieții și 
eticii sportive.

De aici, lungul cortegiu al lip
surilor semnalate de aproape toți 
cei care au răspuns anchetei 
noastre : preocupare insuficientă 
pentru copii și juniori, promovă
rile greoaie — mai mult în ca
zurile de forță majoră — ale ti
nerilor cu talent și posibilități de 
afirmare, numărul redus de ju
cători de certă valoare în forma-

enunțate venind din 
cadre tehnice de au-

țlile divizionare A, comportări 
inconstante In campionat și mai 
ales în competițiile internaționale 
oficiale.

Interesant ni se pare șl faptul 
că majoritatea participanților la 
ancheta noastră și-au exprimat 
părerea că, spre deosebire de lo
tul național, jucătorii nu se simt 
legați sufletește în echipele de 
club în care activează, că nu al
cătuiesc de fapt, decît uneori, 
ceea ce se cheamă O ECHI?A. 
Or, dacă așa stau lucrurile (șl din 
păcate așa stau) este greu de 
presupus că valoarea diferitelor 
formații divizionare poate atinge 
nivelul dorit, spre progresul ge
neral al

O altă 
studierea 
se referă 
îmbracă 
fotbaliștii , 
cu adevărat sentimentul răspun
derii și fac totul — sau în orice 
caz se străduiesc mult mai 
mult decît în alte împrejurări — 
să onoreze prezența lor în echipa 
națională. Adevărul este indiscu
tabil și el face cinste oricăruia 
dintre „tricolori". Nu vedem însă 
în această înțelegere a lucrurilor, 
profundă și bogată în valențe 
morale, o atitudine, o concepție

fotbalului românesc, 
concluzie, desprinsă din 

răspunsurilor primite, 
Ia faptul că, atunci cînd 
tricoul reprezentativei, 
noștri fruntași trăiesc

antrenorii respectivi și-au recu
noscut propriile slăbiciuni, une
ori lipsa de fermitate in instaura
rea unei discipline în pregătirea 
șl conduita jucătorilor. Expunln- 
du-și însă punctele de vedere cri
tice și in bună măsură... autocri
tice, ei ne-au convins că știu 
unde și de ce lucrurile nu merg 
așa cum trebuie. Aceasta ne face 
să credem că, mai ales după o 
discuție publică, antrenorii echi
pelor din divizia A (concluzia vi
zează insă și pe toți tehnicienii 
care pregătesc formațiile din di
viziile B și C) știu ce au de fă
cut și vor încerca mai consecvent 
și mai curajos ca pînă acum să 
lichideze decalajul valoric care a 
constituit laitmotivul anchetei 
noastre.

S-a mai spus (ne menținem tot 
la conținutul părerilor exprimate 
de specialiști), direct sau mai pe o- 
colite, că <a lotul național lucru
rile sînt de o factură deosebită, 
că se face o pregătire cu nuanță 
de laborator, in condițiile unei 
totale concentrări de condiții șl 
eforturi și că aceasta explică In 
marc măsură diferența (in spe
cial din ultima vreme) de rezulta
te. Este in aceasta o mare doză 
de adevăr, ca de altfel și în cazul 
multor altor echipe reprezentative

E£a

p. si.

D Mai întîi să notăm că 
am primit alte cupoane de 
peste hotare. Din BULGA
RIA (10 cupoane), din TO
RONTO — CANADA (8' din 
OHIO — S.U.A. (6).

• Participări 
am înregistrat din 
tov. B. Vass 
poane), Gh. loan
(51), Gr. Prăzaru 
vîștc (56), V. Ardeleanu 
Bacău (68).

consistente 
partea 

(59 cu- 
Brăila 
Tîrgo-

Cluj

• Primul jucător de fot
bal înscris în concurs este 
tînărul A. Beldeanu de la 
Progresul București. Debutul 
lui și al colegilor de sport 
este însă destul de slăbuț — 
două cupoane, dintre care 
(facem o indiscreție) unul 
a fost completat chiar în 
redacție. Poate că fotbaliștii 
pregătesc ceva scheme 1 Alt
fel nu ne explicăm reținerea 
lor. Cel puțin pînă acum!

• Ion Stan — Călărași 
Am mai răspuns 
și altor amatori 
de clasamente... 
senzaționale. Con
cursul continuă 
chiar dacă dv. 
cunoașteți (?) ce 
rezultate se vor 
înregistra în Me
xic. întrebarea a doua nu 
v-a cerut să indicați primele 
patru echipe. Doar cam
pioana !

care n-ar putea fi conjugată ar
monios cu dorln(a jucătorilor de 
a reprezenta cit mal bine și cu
lorile cluburilor din care fac par
te.

A mal fost dezbătută o 
sau presupusă diferență
condițiile de pregătire la lotul 
national și cele de la echipele de 
club. Slnt desigur diferențe, cele 
mai multe vizlnd posibilitățile 
mult mai largi de selecție și de 
verificare a stadiului de pregă
tire In condițiile unor lnttlnlrl in
ternaționale. mal numeroase șl cu 
adversari redutabili. In general, 
Insă, problema diferențelor de 
condiții pare mai mult o Încer
care de a ascunde unele insufi
ciente de conducere, organizare șl 
pregătire a echipelor de club. 
Pentru că. unde dacă nu la club 
se poate crea o omogenizare, su
perioară pc toate planurile, a e- 
chipei 1 Doar aici, in cadrul clu
bului, jucătorii se cunosc cel mal 
bine, se pot apropia mai mult 
dccit oriunde, Învață sau ar tre
bui să Învețe să se ajute unul 
pe celălalt, să lupte Împreună 
pentru obținerea victoriei. Să re
cunoaștem că așa ceva se reali
zează mai greu, și nu întotdeauna 
pe măsura nevoitor, în cele două- 
trei săptâmlni de pregătire cen
tralizată in cadrul lotului națio
nal.

Direct sau indirect, punlnd In 
discuție deficiențe și neajunsuri 
în activitatea echipelor de club,

din diferite țări ale lumii.
Insă binecunoscute atîtea alte 
exemple (pînă nu de mult exis
tente și la noi) cind valoarea u- 
nor echipe de club nu se diferen
ția — și în orice caz nu intr-o 
măsură alarmantă — de aceea a 
unor selecționate. La urma urmei, 
de ce nu se poate să avem con
comitent echipe reprezentative 
(seniori, tineret, juniori) de certă 
valoare și formații de club redu
tabile ? Cu atît mai mult cu cit 
afirmația noastră nu se bazează 
pe o simplă dorință, ci pe reali
tăți. care ne reamintesc faptul că 
unele cluburi dispun de mijloace 
materiale și de excelente condiții 
de pregătire pentru a se putea 
situa în afara unui decalaj valoric 
față de echipa națională.

Ne oprim aici cu cele dteva 
concluzii desprinse din analiza 
punctelor de vedere exprimate în 
ancheta noastră, sugerind Fede
rației române de fotbal studierea 
lor atentă în vederea adoptării 
unor măsuri corespunzătoare, ca
re să ducă la îmbunătățirea sub 
toate aspectele a muncii din ca
drul echipelor de club și, impli
cit, la eliminarea decalajului exis
tent la ora actuală. In așteptarea 
acestor măsuri, ca șl a inițiati
velor pe care le dorim pornite de 
la toate cluburile, considerăm dis
cuția noastră Încheiată doar In- 
tr-o primă etapă.

disputat, în care 
cîteva ocazii de 

a fost deschis de 
, urma autogolului 

lui Pojoni (min. 28). In min. 
41, tabela de marcaj a arătat 
egalitate, datorită tot unui 
autogol: E. Naghi. Spre sfîr
șitul partidei, în min. 80, 
arădenii au marcat golul vic
toriei. Autor: Lereter (11 m).

I. OROSZHEGYI, coresp.

Joc viu 
s-au ratat 
gol. Scorul 
orădeni, în

PETROLUL PLOIEȘTI 
ȘTIINȚA BACĂU 3-1 (0-0)

Cu toate că terenul Co
lumbia din Ploiești a fost 
desfundat, cele două echipe 
au furnizat un joc atractiv, 
iar la sfîrșitul partidei an
trenorii 
miti de 
Golurile 
repriza 
Dineu ță 
Petrolul, 
ța Bacău.

A. VLASCEANU
coresp. principal

«SI NT
GOLGETERUL
ROMÂNIEI»

s-au declarat mulțu- 
evoluția elevilor lor. 
au fost marcate în 

secundă de Cotigă, 
și Grozea pentru 
Telea pentru Știin-

MINERUL BAIA MARE

Echipa Gloria Bistrița, din 
campionatul diviziei C, a 
reușit să întreacă ,într-un 
meci amical pe divizionara B 
Minerul Baia Mare. Scor: 
3—2 (2—1) în favoarea Glo
riei Bistrița.

ION TOMA, coresp.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV
2-4 (1-2)

Elevii 
deplasat 
întîinit 
lorom. Brașovenii au termi
nat învingători cu scorul de 
4—2 (2—1). Golurile au fost 
înscrise de Florescu, Necu- 
la. Gyorfi, Jamaischi pentru 
Steagul roșu, Martin și Lupu 
pentru Colorom.

N. SECELEANU, coresp.

lui V. Stănescu s-au 
la Codlea, unde au 

formația locală Co

Meciul 
stadionul 
dea. Orădenii, 
au dominat, 
să înscrie.

ILIE GHIȘA
coresp. principal

s-a disputat 
Voința din Ora- 

cu toate că 
n-au reușit

♦ N-am ce spune, se price 
peau la psihologie • Am ară 
tat publicului că fotbalul 
nu înseamnă numai luptă, 
ci și fantezie, inteligență, 
invenție > N-am cunoscut de-

I
....... .............. |

cit un singur conducât or ade- J
-

mult in ultimele două decenii 
• Sînt golgeterul campiona
tului românesc • Dacă ar fi

Deși am jucat 
sufletul la fiecare 
tanța lui. Pînă la 
pentru luptă, pentru înfruntarea publicului. Cine susține altfel, 
acela n-a fost sportiv Eram marcat de emoții numai primele 5- 
10 minute. Calitatea jocului meu se hotăra atunci, după cum 
îmi reușeau sau nu cele dinții acțiuni. Dacă la primele contacte 
cu balonul izbuteam să trec de adversar, să pasez, să șutez, 
totul era mai departe O.K. înaintea meciurilor cu miză mare, 
nu dormeam toată noaptea. Pe vremea aceea, conducătorii 
echipei naționale comiteau o mare greșeală, vorbindu-ne pînă 
ne plesnea capul despre importanța fiecărui meci. Parcă noi 
nu știam, trebuia să ne mai spună și ei. Era o dovadă de 
nepricepere. Apoi lăsau să se înțeleagă că va fi tare rău dacă 
vom pierde, de parcă asupra întregii țâri s-ar abate vreo neno
rocire. Firesc, noi ne inhibam, sau deveneam surescitați la 
culme. N-am ce spune, se pricepeau la psihologie... Unul, 
măcar, nu înțelegea că în perioada premergătoare unu» meci 
avem nevoie de bună dispoziție. Unul nu catadixea, măcar, 
să ne spună că are încredere în noi. și că dacă vom pierde 
nu va fi nimic, fiindcă sportul presupune și alternativa infrîn- 
gerii. pe mine, eșecurile mă dureau enorm. De cîte ori 
rămineam să plîng în cabină după ce plecau ceilalți.

Cred că publicul m-a iubit. După 
observat, de multe ori, că era totuși 
pei în care jucam, în caz de victorie

meciuri, mai ales, 
obiectiv. Suporterii echi- 
mă ovaționau. Dacă

Deși rîndurile de față nu-și 
propun a constitui un răspuns 
la ancheta ziarului „Sportul" 
privind decalajul existent în
tre rezultatele echipei naționale 
și valoarea formațiilor de club 
de la noi, ele au fost inspi
rate totuși — în bună măsură 
— de această anchetă. Doresc 
numai să dau glas 
considerații cu 
chipa noastră 
vor contribui 
firmarea ideii 
cluburilor — 
muncește cu 
ozitate — se 
zultate bune.

Clubul Dinamo 
care împlinește 16 
xistență — este mai tinăr 
cit multe alte grupări spor
tive din țară, dar el a devenit 
cunoscut și apreciat atît pe 
plan național, cit și în stră
inătate, datorită, îndeosebi, 
echipei sale de fotbal. Desigur, 
drumul spre afirmare al a- 
cestei echipe, reprezentînd un 
oraș fără o prea mare tradi
ție fotbalistică, n-a fost de loc 
ușor. Au trebuit să treacă ani 
șl ani de muncă intensă pen
tru ca formația din Bacău 
să-și ’ creeze o persona
litate distinctă, să capete ex-

cîtorva 
privire la e- 

din Bacău, care 
— sper — la a- 
că și la nivelul 
acolo unde ie 

pasiune și sert- 
pot obține

Bacău 
ani de

re-

g~
de-

periența și maturitatea nece
sară nu numai pentru a juca 
un rol de frunte în campiona
tul intern, ct și pentru a face 
față onorabil în confruntările 
internaționale în care s-a a- 
flat angajată.

Deși n-am putea spune că a 
atins apogeul, 
că posibilitățile 
mari decît cele 
acum, Dinamo
suporterilor și susținătorilor ei 
— mai ales in ultimii ani — 
reale satisfacții, s-a înscris 
prin performanțele sale — 
fie-mi iertată lipsa de modes
tie — în rîndul formațiilor 
din primul eșalon 
fotbalului românesc, 
cred — convingător 
tim că in ultimele 
ții de campionat ea 
în prima parte a clasamentu
lui (locul 6 în ediția 1967168 
și locul 5 în ediția 1968/69), iar 
în partidele internaționale sus
ținute, — din păcate, încă pu
ține la număr — a obținut 
rezultate remarcabile (0—1 cu 
naționala A a Poloniei și 1—0 
cu reprezentativa B a aceleiași 
țări, ambele in deplasare, 2—1 
cu formația braziliană Bon- 
succeso, victorii pe toată linia 
în recentul turneu din Liban 
etc). Dar cea mai prestigioasă

Numel* si prenumele :

CUPON DE CONCURS

Adresa :

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

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

O

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL’

vom 
dv.

șița

tine seama de dorința

C. Marin, elev din Re-
O muncă inutilă. Cu-

EL MUNDIAL '70

ați trecut doar „El Mundial", 
uitînd că mai trebuie și 
adresa redacției (str. Vasile 
Conta nr. 16). Și nu sînteți 
singurul care procedează așa. 
Numai că oficiul poștal con
tinuă să întîmpine dificul
tăți datorită acestui mod de 
expediere a plicurilor.

POȘTA CONCURSULUI

• Un grup de cititori din 
București : Păstrați cupoane
le. Cînd dispunem de spațiu

poanele confecționate de dv. 
sînt anulate. Costul unui 
cupon de-al nostru ? 30 de 
bani, adică exact contrava
loarea ziarului.

• I. Negulescu — Timi
șoara : E Imposibil să răs
pundem fiecărui participant 
(pînă acum aproape 11 000) 
că am t imit plicul, că a 
completat bine cupoanele, că 
a scris adresa exactă...

• Gh. Găină — București :
Pentru dv. a fost simplu,

• W. Knauka — Sînnico- 
laul Mare : Cupon sau ce alt
ceva ați vrut să ne trimi
teți ? Plicul dv a plecat de 
acasă... gol.

performanță din scurta istorie 
a acestei echipe rămîne, fără 
îndoială, calificarea în sfertu
rile de finală ale „Cupei eu
ropene a tîrgurilor", compe
tiție in care ea n-a cunoscut 
pînă acum înfrîngerea.

Aceste rezultate își au ex
plicațiile lor și asupra cîtor
va doresc să mă opresc foarte 
pe scurt. Mai întîi, ar trebui 
subliniat că echipa a benefi
ciat de serviciile unor valo
roși tehnicieni, cum au fost, 
de pildă, C. Teașcă și D. Ni- 
cușor și cum sînt in prezent V. 
Neagu și C. Rădulescu. Fiecare 
din ei, acționînd într-o de
plină libertate de inițiativă și 
cu sprijinul substanțial din 
partea conducerii clubului șl a 
organelor locale, și-a avut sau 
își are partea sa de contribu
ție la făurirea succeselor echi
pei. Dinamo Bacău a devenit 
un colectiv puternic sudat su
fletește, omogen, aici s-a creat 
și menținut un climat de se 
riozitate și exigență în pregă
tire, de respectare riguroasă a 
disctplinei și a normelor vie
ții sportive. Jucătorii noștri — 
cu puține excepții — au, ca 
urmare a educației ce li se 
face, o mentalitate sănătoasă, 
depun multă străduință la an
trenamente, luptă cu ambiție 
în timpul jocurilor. Mențiuni 
speciale s-ar cuveni lui Ghi- 
ță, Nedelcu, Vătafu, Dembrov- 
schi, Comănescu. Cei ce n-au 
înțeles să facă la fel s-au 
eliminat singuri din lot, sau 
au avut de suportat corectivele 
corespunzătoare, cum s-a In
timplat recent cu Rugiubei, 
suspendat de conducerea 
bului pe timp de un an.

N-aș putea spune eă in 
tivitatea noastră am fost

siți de sprijinul federației, dar, 
ca și alte echipe provinciale, 
simțim, adeseori, că el nu este 
incă la nivelul și proporțiile 
celui oferit formațiilor din Ca
pitală sau care sînt mai aproa
pe de București. Mă refer la 
faptul că echipei noastre l 
s-au dat, de-a lungul anilor, 
mai puține jocuri internațio • 
nale, că in privința transfe
rărilor de jucători nu ne-am 
bucurat de înțelegerea nece
sară, Aș mai putea adăuga 
■aici că, 
noastre, 
incă nici 
fectarea 
hotare
deși echipa băcăuană — pre- 
gătindu-se pentru dubla con
fruntare cu Arsenal — ar fi 
trebuit să aibă prioritate față 
de alte formații cărora li s-au 
înlesnit jocuri amicale în dife
rite țări.

După cum se știe, echipa 
noastră se află acum înaintea 
unui foarte greu examen pe 
care îl va susține (in două 
etape — la lt și 18 martie) 
în fața cunoscutei formații en
gleze Arsenal Londra. Con- 
știenți de răspunderea pe care 
o avem cu toții — jucători, 
antrenori, conducători 
vom strădui si 
mai bine cele 
Avem motive să 
de această dată 
cău se va comporta la nive
lul așteptărilor și dorințelor 
tuturor iubitorilor de fotbal 
din țară.

Aurel llie CALIMANDRIC 
președinte de onoare al clu

bului Dinamo Bacău

AZI, ULTIMA ZI 
EXCEPȚIONAL

Aveți la dispoziție încă o 
zi, cea de astăzi, pentru a 
vă putea procura biletele la 
concursul excepțional Prono- 
expres de mîine 22 februa
rie a.c.

Concursul excepțional Pro- 
noexpres, primul din acest 
an, oferă participanților pre
mii valoroase: autoturisme 
DACIA 1300, DACIA 1100, 
MOSKVICI 408 și SKODA 
1000 M.B. în număr NELI
MITAT ; 100 excursii la
Moscova și Leningrad (circa 
5 zile) prin tragere la sorți ; 
premii în numerar de valoa
re variabilă și premii fixe 
în bani.

Pentru 
premii se 
trageri de 
45. în două faze. în total se 
vor extrage 35 numere.

La acest concurs se poate 
participa pe bilete, seriile 
N = 30 lei, M = 18 lei, 
P = 12 lei.

Rețineți ! Cu biletele de 
30 lei puteți participa la 
toate extragerile cu șanse 
mari de eîșfie

® Tot-, astăzi este și ULTI
MA ZI penrru depunerea

buletinelor la concursul Pro
nosport nr. 8 din 22 
rie 1970.

Programul acestui 
cuprinde 13 meciuri
sânte și echilibrate din cant 
pionatul italian, seria B,

concurs 
intere-

• Amintim participanților 
că marți 24 februarie a.c. 
este ULTIMA ZI de depu
nere a buletinelor 
cursul suplimentar 
sport C.M. „Hochei" 
februarie 1970.

la con
Prono*
din 25

atribuirea acestor 
vor efectua 5 ex
cite 7 numere din 71 75 

pn 
746.341

Il-a :
85

Iei
79

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 
20 FEBRUARIE 1970 

EXTRAGEREA I :
80 37 40 84 64 

Fond de premii : 
EXTRAGEREA A
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3 martie 
1970 in-

patizau cu echipa pe care o învinsesem, aveau deseori puterea 
să spună : „Ne-a bătut Năseî, dar jos pălăria". Publicul a ținut 
Ia mine, fiindcă l-am destins, arătîndu-i că fotbalul nu în
seamnă numai luptă, crispare, ci și fantezie, inteligență, inven
ție. Cu toate acestea, atunci cind jucam, nu mă gîndeam să 
fac ceva anume pentru el. Maniera mea era deseori spectacu
loasă și asta ii plăcea. El adora execuțiile fine. E adevărat- că 
atunci cînd simțeam satisfacția tribunelor față de Jocul meu, 
asta Îmi dădea curaj. Cînd îmi era ostil, nu mă timora însă. 
Este aproape normal ca o parte din public să nu te aprecieze, 
mai ales atunci cind joci împotriva echipei pe care o susține. 
Evoluînd In trei echipe bucureștene (Dinamo, Progresul, Ra
pid), rind pe rînd, aproape toate eșaloanele publicului din Ca
pitală m-au susținut, unele rămînîndu-mi mereu atașate. îmi 
amintesc că, la primul meu meci, după ridicarea suspendării 
(jucam la Rapid, împotriva lui Dinamo București) mi s-a făcut 
o manifestație de simpatie extraordinară. Ce ovații, ce îmbul
zeală, îneît aproape să nu pot intra pe teren. Vedeți, lumea 
simțea, sau știa, că nu fusesem prea vinovat...

Spectatorii au uneori și manifestări de domeniul anecdotei. 
Iată, pe scurt, una (garantez autenticitatea) întîmplată după un 
meci Rapid—Steaua, în care echipa din Giulești învinsese, iar 
eu jucasem foare bine, fiindcă nu s-a intimplat aproape nici
odată să nu fiu in formă împotriva Stelei. La sfirșit, cînd dam 
să ies de pe teren, un spectator s-a repezit la mine și mi-a 
pus în brațe o găină. „Ia-o nea Ozoane, am cumpărat-o din 
piață, în pauza meciului, pentru dumneata, fiindcă ai fost 
grozav", mi-a spus pe un ton Înflăcărat acest anonim, îmbol
năvit de aromele fotbalului.

Trebuie să mă gîndesc și la conducătorii de echipă pe care 
l-am avut. Sau, mai degrabă, nu l-am avut. Adevărul (trist ca 
multe dintre adevăruri) e că n-am cunoscut decît un singur 
conducător adevărat : pe Nae Lucescu, de la Unirea Tricolor. 
Restul (adică foarte nuilți) au fost niște funcționari, incluși 
pe statul de plată ca să îndrume, să înțeleagă și să iubească 
o echipă de fotbal sau alta. Vă închipuiți că dragoste adevărată 
nu poate exista în sport numai în funcție de statul de salarii. 
Nici pasiune, nici pricepere, nici înțelegere. De aceea, poate, 
nu mai avem conducători atașati trup și suflet și la bine și 
Ia rău, care să știe să vorbească la fel (fără accente extreme) 
după un meci ciștigat sau pierdut, oameni în stare să prețu- 
iască un fotbalist atît cit se cuvine șl să fie aspri și refrac
tari la compromisuri, atunci cînd e necesar. Poate nici nu e 
prea ușor să aibă cineva asemenea calități și o astfel de con
duită. Dar, fără ele. nu se poate. Este motivul pentru care am 
intrai, cred, deaeori în eonfliet cu diriguitorii fotbalului nostru.

Am Jucat o perioadă de aproape W de ani. Jocul s-a 
schimbat mult In aceste două decenii. Cînd am început, 
domnia WM-u!ui era focă puternică. Viteza jocului era mai 
mirt, soarta înaintașilor mai bună, apărările mai penetrările 
și nu urmăreau să ne distrugă jocul. Marcajul se făcea lejer, 
nu eram urmăriți de gardieni interesați sft nu ne lase prin 
orice mijloaee să primim mingea. Articulația dintre apărători 
era mai slabă, eu puțină abilitate puteai să găsești si să 
creezi multe culoare printre ei. Cînd reușeai să fentezi apă
rătorul direct, atacul tău se afla, cu siguranță, în superioritate 
numerică. Nu exista rețeaua apărărilor aglomerate unde puteai 
dribla și depăși mulți adversari dar zadarnic, de parcă numă
rul lor era interminabil. Atacanții erau superiori fundașilor, mai 
iuți și mai tehnici. Este curios, dar adevărat, că tocmai in 
perioada cind condițiile jocului erau mai puțin dificile pentru 
ofensivă, aveam înaintași care loveau foarte bine (precis și 
puternic) mingea de Ia 18—20 de metri. Iar, acum, cind șutul 
din afara careului e mult mal recomandabil nu mal apar din 
păcate un Baratkî, un Dobal, un Bodoîa sau Marian. Pe 
vremea aceea se marcau mai multe goluri și spectatorul era 
Incomparabil mai satisfăcut. Eu sînt golgeterul campionatului 
românesc cu 173 de goluri, iar în toate meciurile cred că am 
marcat vreo 7—800. După cum se Joacă azi recordul meu va 
fi greu depășit.

Treptat, tactica fotbalului s-a înăsprit. Rezultatul a devenit 
zeul căruia i se sacrifică totul (fair-play, spectacol etc.). Paza 
Înaintașului bun s-a dublat și triplat. Prin aglomerarea ma
sivă, in faza defensivă, avantajul înaintașilor a dispărut. 
Acum 15—20 de ani un Jucător cu tehnică tună ar ti putut 
să se descurce excelent. Același atu. astăzi, nu mai e 
suficient. Fără mare rezistență, forță și viteză, tehnica devine 
un suport minor. Dacă fotbalul ar fi rămas ca atunci, aș fi 
jucat, probabil pînă azi, fiindcă tehnica mi-ar fi permis, și 
doar ca nu se alterează cu trecerea anilor. Sistemul actual se 
axează mult mai mult, C \ "
rilor : coordonatori, vîrfuri de atac, cărăuși etc. 
liștii mari pot Juca 
Stefano). Azi jucătorul 
la mijlocul terenului, 
omenesc.

Dacă ar trebui să „ _ _ , ____ __________ __  ___
mare capacitate de efort și ar fi necesar să dau drumul min
gii mai repede. Nu m-ar deranja marcajul om la om. dar 
calitățile mele fizice mai slabe ar face improprie utilizarea 
mea ca atacant de primă linie. Ar fi necesar să joc mai 
retras, dar în această postură gîndirea și Intuițiile mele ar face 
minuni, fiindcă adversarul trebuie momit și scos din dispozi
tiv. Eu mă pricepeam foarte bine să pun astfel de capcane

Obsesia rezultatului șl a jocului închis, bazat pe apărări 
ermetice, a cuprins întreaga Europă. Doar unele echipe sud- 
ar erlcane n-au renunțat la ideea fertilă a spectacolului șl, 
de aceea, acolo tribunele sînt pline. Cred că și noi ar trebui 
să fim impacientați de evoluția acestei idei denaturatoare, cu 
rezultat oglindit de scăderea numărului de spectatori. Una 
să joci în fața a 20 000 sau 50 000 de spectatori șl alta s* 
evoluezi în fața cîtorva sute. Renașterea ideii de spectacol 
sportiv ar trebui 
antrenorilor și 
apropiată, mâi

se producă in optica conducătorilor, 
fiindcă marelui public ti este mult mal

CAPITOLUL 
URMĂTOR :

Noroc de pasiunea unor scriitori 
După suspendare — la Rapid 
De ce s-a enervat Țop Voinescu? 
Cînd tot Giulețtiul eru să moară 
inimă rea ! • In spatele cuplului

O

• 
de 
lonescu—Dumitriu



Campionatul mondial de hochei grupa C
(Urmare din pag. 1)

minutelor de penalizare (67) 
a întrecut-o pe aceea a tim
pului efectiv de .joc, acordat 
prin regulament unui meci 
de hochei. Tonul bruta
lităților l-au dat olandezii, 
dar nici italienii — cu tem
peramentul lor meridional, 
latin — nu au găsit de cu
viință să rămînă datori. Fun
dașul Christiaans (altfel, un 
jucător dotat si valoros), 
după ce a efectuat o pe
deapsă de 10 minute, pentru 
rea conduită, s-a răzbunat 
Pe arbitrul FI. Gubernu, a- 
menintîndu-1 cu crosa. Bine
înțeles 
de pe 
vestiar, 
bufetul 
..balon" 
stele...

Franța

că a fost eliminat 
gheată si invitat la
Dar el a preferat 
si consolarea 

de coniac
cu un 

cinci

Ungaria fost, 
care 
am-

a 
orin contrast, un meci 
merita să fie văzut. în 
bele echipe s-a petrecut joi 
o metamorfoză. Francezii, 
caracterizați drept individua
liști (mai mult prin defini
ție), au adoptat un joc co
lectiv. Si au făcut bine. Ho-

cheistii maghiari, după eșe
cul din prima repriză, au re
curs 
duale 
Sozzi, 
rău. Duelul dintre colectiv si 
individ a dat celui dinții un 
strălucit cîștig de cauză. Si 
nici nu putea să fie altfdl 
oentru că hocheiul... este 
prin excelentă un joc de a- 
sociatie. Echipa Ungariei, 
prin driblingurile și pătrun
derile spectaculoase ale unor 
virtuozi, ca Menyhart, Ba- 
lint. Palia sau Gogolak. a 
lăsat tot timpul impresia că 
domina. Echipa Franței, 
schimb, dominată aparent, a 
țesut o pînză savantă de 
pase, prin care a pus în va
loare calitățile individuale 
ale lui Guryca și Lang, ju
cători de o înaltă calificare, 
care îsi găsesc locul în orice 
formație de marcă, 
rul Laliberte, care 
sit cu inteligența, 
du-i si odihnindu-i 
jă, a dat — la începutul ul
timei reprize — frîu liber 
imaginației lor.

Pentru a înțelege pe de
plin secretul acestei surprin
zătoare victorii franceze.

la pătrunderi indivi- 
spie poarta lui 
dar au procedat

în

Antreno- 
i-a folo- 
menajîn- 

cu gri-

MANTINELA
TOTUL 
DEASUPRA 
ORICĂREI 
CRITICI

Conducătorul 
chipei Franței, dl. 
Antoine Faure, 
avea toate moti
vele să fie mul
țumit joi seara. 
Emulii săi obți
nuseră o strălu
cită victorie în 
fața Ungariei, 
ceea ce le asigu
ra locul III în 
clasamentul gru
pei G. Dar nu 
numai succesul 
echipei consti
tuia prilej de 
satisfacție. .Ne 
simțim minunat 
aici, la Galați, 
în mijlocul unor 
oameni deosebit, 
de curtenitori și 
ospitalieri. Orga-

e-

nizatorii — sfi- 
dînd lipsa de ex
periență a unei 
competiții de a- 
semenea anver
gură — își inter
pretează rolul cu 
pricepere, cu mă
iestrie chiar. Se 
cunoaște 
unor 
sportivi 
cați“, a 
ne 
Faure, 
să precizăm — a 
văzut foarte mul
te mari întreceri 
de hochei

mina 
lucrători 

califi- 
ținut să 

declare dl. 
care —

„MAI BINE 
CA ACASA.„-

Elogios 
vorbit 
delegației 
ne, volubilul Er
nesto C r o 11 i ! 
„Galați ? O. K. !

ne-a 
și șeful 

italie-

Lăslnd Ia o par
te organizarea 
ireproșabilă, mă 
voi referi la a- 
cest public cu 
inimă fierbinte, 
ca și a noastră. 
Italienii au aici 
o galerie mai în
focată ca acasă. 
Ce-i drept, In - 
tîmpinăm și con
curența celorlalți 
latini 
peți. 
Dacă 
seară 
afla 
loc 
atunci 
va fi deplin. Ori
cum, vom pleca 
din pitorescul dv. 
oraș cu cele mai 
frumoase amin
tiri și vom re
veni totdeauna 
cu plăcere".

dintre oas- 
francezii. 
duminică 
ne vom 

pe primul 
în grupâ, 

triumful

trebuie să plasăm în contex
tul ei jocul senzațional al lui 
Jean Claude Sozzi, nu nu
mai un portar de mare cla
să, dar si un desăvîrslt stra
teg, un mare organizator de 
joc. _____

Prin subtilitățile sale, ho
cheiul uimește si surprinde, 
mai ales pe cei tentați să-1 
asemuiască cu fotbalul. Aflat 
în împărăția vitezei el are, 
însă, alte legi ale atacului și 
ale 
pe 
bal. 
știi

să-1 
ilu- 
ho- 
este 
un 

: de

apărării, le contrazice 
acelea obișnuite în fot- 
Ca să ataci trebuie să 

să te retragi, să-ti ade
menești adversarul, 
chemi spre tine, să-i dai 
zii. Cineva spunea că în 
chei cel mai bun atac 1 
apărarea ; și nu făcea 
calambur, un simplu joc 
cuvinte. Meciul Franța 
Ungaria a dezvăluit încă o 
dată ' virtuțile concepției co
lective într-un sport care se 
pretează cel mai mult la 
exhibiția individuală.

Ziua de joi a produs, deci, 
o primă clarificare în grupa 
C — pentru primul loc lup
tă acum doar două echipe: 
Austria si Italia, care se vor 
întîlni duminică într-o parti
dă decisivă. Italienii au ne
apărat nevoie de victorie; 
austriecilor le este de ajuns 
si un scor egal.

Regulamentul prevede ca 
în cazul unei egalități 
puncte în clasament să 
cidă rezultatul direct. Asta, 
pentru a scuti echipele de 
calcule complicate si a le 
feri de tentatii pe adversa
rele lor.

CLASAMENT

de
de-

CU 2 ZILE ÎNAINTE 
DE FINAL —

1. Austria
2. Italia
3. Franța
4. Ungaria
5. Danemarca
6. Olanda
7. Belgia

4
5
4
4
4
5
4

o
1
1 
o

o
1
2
2
2
3
4
JUCAT

25— 7
24—11
16— 15
17— 11
18— 14
14—26
7—37

4 0
4 0
2 0
2
1
1
0

AU MAI KAMAS DE
Azi : ora 10, Austria — Olanda; 

ora 17, Belgia — Ungaria; ora 20 
Franța — Danemarca.

Mîlne : ora 10, Franța — Belgia; 
ora 14.30, Ungaria — Danemarca; 
ora 17.30 Austria — Italia.

Tihonov din nou cel mai bun VICTORIE
Gh. RUSSU-ȘIRIANU transmite de la C.M. de biatlon ION MATEI transmite de la C.M. de schi

românii nu au reușit nici de data aceasta sâ sc concentreze 4
USTERSUND 20 (prin tele

fon) — Vineri dimineață, pro
ba individuală de 20 km din 
cadrul campionatelor mondia
le de biatlon a furnizat mi- 
nitragedii și răsturnări de si
tuații cum rareori se pot ve
dea pe pîrtiile de schi. Pînă 
în ultimele clipe nu s-a pu
tut cunoaște învingătorul, a- 
cesta fiind decis de rezulta
tele la trageri. Astfel, Dieter 
Speer (R.D. Germană), care 
a condus mai mult de 19 km 
din cursă, a pierdut titlul 
din cauza celor 3 minute de 
penalizare de la ultima tra
gere. în schimb, sovieticul 
Tihonov, extrem de constant 
și de dîrz, și-a adjudecat din 
nou titlul mondial.

Printre surprizele furnizate 
nu numai de rezultatele fi
nale se numără, desigur, lo
cul V »I francezului Claudon 
și chiar locul XIV al japo
nezului Shibuya. N-a lipsit 
mult ca printre oamenii zilei 
să se numere și românul So- 
iu, care figura în poziție 
splendidă pe tabelul de re
zultate provizorii. Ce păcat 
însă că la ultima tragere, e- 
moționat probabil de apariția 
unei perspective, poate unice 
în cariera sa, 
tras prost și, 
încă șanse, s-a 
mult — am 
chiar nepermis 
greșit traseul la ultima buclă 
(făcînd aproape doi kilometil 
in plus !), fapt care i-a atras 
descalificarea.

Nici ceilalți 
mâni nu 
mult, dar, ce 
tind poate rezultatele sub aș
teptări ale lui Vilmoș, repro
șuri nu am putea face. Epui
zarea care se citea după fi
niș la Carabela și la Fontana 
nu reprezenta decît proba

depunerii tuturor eforturilor, 
omenește posibile, într-o ase
menea întrecere.

Nu același lucru s-ar putea 
spune despre talentatul Soiu. 
El a mers excelent și timpii 
intermediari, ca și rezultatele 
foarte bune de la primele 
trageri (la un moment dat se 
număra printre cei 5—6 con
curenți cu zero penalizări și 
figura pe tabelul provizoriu 
in poziția a Vi-a), îl anunțau 
ca pe un serios pretendent, 
poate chiar la medalie 1 Și 
totuși din nou rezultate me
diocre consființesc cursele e- 
fectuate de reprezentanții 
noștri. Rezultate tehnice:

1. Al. Tihonov (U.R.S.S.) 
1 h. 23 : 42,1 (2) — campion 
mondial, 2. T. Svendsberget. 
(Norvegia) 1 h. 24 : 36,1, 3. V 
Mamatov 
25 : 00,4 (2),
(R.D.G.) 1 h. 25 : 56,1 
D. Claudon 
26:31,7 (1),

A ȘTAFETEI SOVIETICE

au

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Calendarul sportiv inter

național al următoarei 
cnn/nrnîni rl o cisdptdmîni, deși cantita- 

mai sărac ca de obicei, 
compensat prin cite va e-

tiv 
este 
venimente de prim plan. La 
Strbske Pleso, în Cehoslova
cia, vor fi desemnați ultimii 
campioni mondiali în probele 
nordice la schi, iar de la Os- 
tersund (Suedia) vom cunoaș
te pe cei mai buni biatloniști 
ai lumii care, în afară de 
rivalitatea sportivă, au de 
luptat și cu... gerul polar!

Din altă arie sportivă, aș
teptăm — chiar de mîi- 
ne, de la Zolder, în 

Franța — vești despre cam
pionatele mondiale de ciclo- 
cros, rezervate atît amatori
lor cît și profesioniștilor. 
Dacă în prima categorie fa
voritul este greu de indicat, 
la profesioniști prima șansă 
pare că aparține tot vetera
nului specialist în materie — 
italianul Renato Longo.

------ ar, evenimentul central 
i viitoare 

este marcat de o com- 
polarizează aten- 

iubitorilor

sport din țara noastră: „mon
dialele" de handbal din Fran
ța, unde echipa României 
trebuie să aibă un cuvînt ho- 
tărîtor — după cum decre
tează în unanimitate cei mai 
competenți specialiști ai dis
ciplinei. Totuși, trebuie avut 
în vedere că misiunea hand- 
baliștilor noștri este ex
trem de dificilă. Să ne gîn- 
dim la concurența puternică 
a altor favorite, reprezentati
vele Iugoslaviei, R. D. Ger
mane, U.R.S.S., Cehoslovaciei. 
In plus, se anunță redutabilă 
prezența unor outsideri pe
riculoși, printre care handba- 
liștii țării 
ungurii.

dică în fața formațiilor par
ticipante la
Dar, despre acest 
spațiu mai larg 
noastră de astăzi.

„El Mundial'*, 
subiect un 
în rubrica

gazdă, polonezii și

(U.R.S.S.)
4. D.

1 b. 
Soeer 
(4), 5.
1 b.

E. Gjelten 
(Norvegia) 1 h. 26 :33,6 (2)... 
30 C. Carabela 1 h. 33:34.5 
(2),... 42. V. Fontana 1 h. 
35 : 43,1 (5),... 47. G. Vilmoș 
1 h. 36 ; 45,3 (9).

(Franța)
6.

STRBSKE PLESO, 20 (prin 
telefon). înaintea plecării în 
cursa de ștafetă 3x5 km 
fete, favorită era formația 
U.R.S.S'. Schioarele sovietice 
dovediseră în probele de 5 și 10 
km că posedă la ora actuală 
o echipă feminină omogenă, 
de o forță excepțională. Dar 
nu puțini erau și acei care, 
stimulați de succesul suede
zului Aslund din proba de 
15 km băieți, sperau că și la 
fete nordicii își vor lua re
vanșa, cu atît mai mult cu 
cît acum, după scurgerea a 
5 km, prima ștafetă care a 
efectuat schimbul este 
a 
Senja. 
secunde 
țeau de 
Teodorova 
menta un foc de paie. Sovie
ticele restabilesc imediat si
tuația, mergînd impetuos 
spre victorie. Ele reeditea
ză succesul din 1966 de la 
C. M. de la Oslo. Primii 5 
km au fost parcurși în or
dine de Pusula Senja (Fin
landa) 18:46,60, Nina Teodo
rova (U.R.S.S.) 18:48,12, Ga-

Finlandei,
Dar, 

care

prin 
cele 
o 

sovietica 
nu puteau

cea 
Pusula 

două 
despăr- 

Nina 
ali-

în schimbul trei, Kajosmaa 
(Finlanda) a făcut o cursă 
extraordinară în 17:44,01 (cel 
mai bun timp al zilei), dar 
nu a putut urca în clasament 
decît pe locul 3, fiindcă Oliu- 
nina (U.R.S.S.) beneficiind de 
avantajul ou care a pornit 
nu mai forțează în final și 
trece relaxat linia de sosire 
cu un avantaj de 300 de me
tri în 17:46,05, urmată de 
Unger (R.D.G.) 18:17,21, Ka
josmaa (Finlanda) 17:44,01, 
Lamei (Norvegia) 18:50,29 
și Krumova (Cehoslovacia) 
18:55,52.

Specialiștii consideră că 
față de dificultățile traseului 
timpii înregistrați de fete 
eint excepționali. Sovieticele 
și sportivele din R.D.G. își 
explică succesul printr-un 
antrenament foarte bine diri
jat, în timp ce finlandezele 
își motivează poziția 
printr-o insuficientă 
dare cu altitudinea 
cultățile traseului.

în fiecare zi, caruselul 
zborurilor peste 100 de me
tri la trambulina mare ofe
ră un spectacol mult gustat

actuală 
acomo- 

și difi-

Să nu 
Iul,

Dar, evenimentu 
al săptămînii

petiție care 
ția tuturor

omitem nici fotba- 
urmărit și acum 

cu un deosebit interes 
pe toate meridianele. Cu toa
te că iarna nu 
nici în vestul 
pele angrenate 
pentru turneul
din Mexic își respectă progra
mul stabilit. Nici viscolul și 
nici terenurile acoperite de 
zăpadă nu constituie o ple

Sir Alf Ramsey, cu băie
ții săi, va avea o misi
une dificilă miercuri, 

la Bruxelles, în partida de 
verificare, împotriva Belgiei. 
Deși amical, jocul dintre cam
pionii mondiali și „diavolii 
roșii" se anunță foarte atrac
tiv, pentru că orice rezultat 
este posibil. Englezii au ară
tat un evident impas în pri
ma repetiție a anului, în com
pania Olandei, pe Wembley. 
Desigur, acum ei vor căuta 
reabilitarea într-o partidă e- 
vident mai dificilă.

cedează pasul 
Europei, echi- 
în pregătirile 
final al C.M.

Deși mai aproape ca dată 
calendaristică (azi, la
Madrid) meciul dintre 

Spania și Italia se situează, 
oarecum, pe planul al doilea. 
Motivul este lesne de înțe
les. Numai una 
două combatante 
zentă la marea 
din Mexic. Deci,

celedintre
va fi pre- 
confruntare 

jocul acesta

trebuie privit mai mult prin 
prisma comportării italieni
lor, care întîlnesc un adver
sar victorios în ui mă cu cî
teva zile asupra reprezenta
tivei vest-germane. Echipa lui 
Kubala este pusă pe fapte 
mari și parcă vrea să demon
streze că ar fi avut un loc 
printre cele 16 la „El Mun
dial". Rămîne de văzut dacă 
bătrînul Valcareggi, cu suita 
sa, dintre care nu vor lipsi 
Alberiosi, Buignich, Facchetti, 
Riva, Rivera, Mazzolg, De 
Sisti și Anastasi, va putea da 
replica cuvenită ibericilor.

In următoarele zile, în 
America de Sud au loc 
alte teste fotbalistice ale 

formațiilor europene. Echipa 
României își va încheia tur
neul de ~ 
foștilor 
nentali, 
Buenos 
cu un 
în timp 
riei și U.R.S.S. vor juca cu 
Peru și, respectiv, cu Mexic.

In plină iarnă europeană 
și vară 
riențele 
nuă...

concurenți ro- 
realizat prea 

e drept, excep-

s-a grăbit, a 
deși păstrînd 
zăpăcit atîtde 
putea spune 
de mult — a

ștafetei "4 X 16 cătreFeodor Simasov a adus un aport considerabil la ctștigarea 
schiorii sovietici

azi Încep la lausanne
LUCRĂRILE COMITETULUI

Za Rio în compania 
campioni interconti- 
Independiente, din 

Aires — sperăm tot 
rezultat onorabil — 
ce formațiile Bulga-

DE EA

prin neprezenta- 
australianului Tony 
care, suferind de o 
de mușchi la brațul 

a devenit indisponibil 
o perioadă de 3 luni.

Primul sfetnic al 
„bătrînului" Val- 
careggi nu e ni
meni altul decît... 
Helenio Herrera. 
Gel puțin așa 
atestă imaginea 
surprinsă în can
tonamentul fot
baliștilor italieni 
de la (Soverciano

Tur de orizont in baschetul mondial

SE PROFILEAZĂ FINALISTELE IN C.C.E.
Pregătiri intense pentru C.M.

Se profilează grupul fina
listelor în cea de a XII-a e- 
diție a „Cupei campionilor eu
ropeni", competiție ce polari
zează atenția iubitorilor bas
chetului pe toată durata ier
nii. Din cele două plutoane a- 
flate în cursă s-au desprins

ÎN COMPETIȚIILE

CONTINENTALE
în această săptămînă s-au 

desfășurat cîteva partide în 
cadrul competițiilor conti
nentale : TSKA Moscova — 
Villeurbanne Lyon 
109—70 (48—31) ; 
Sofia — Sparta 
60—59 (27—24) ;
drid — Akademik 
97—83 (44—41) ; Racing 
lines — Slavia Praga 
78—70 ; TTT Daugava 
— Vojvodina Novisad 
93—61 (46—26) pentru „Cupa 
campionilor europeni"; Fides 
Neapole — Lokomotiv Zagreb 
102—84 (57—33) și Dinamo 
Tbilisi — Polonia Varșovia 
92—82 (37—39) pentru „Cupa 
cupelor".

(m) 
Akademik 
Praga (f) 
Real
Sofia

Ma- 
(m) 
Ma
im) 

Riga
(f)

sud-americană, expe- 
pre-mexicane conti-

Ion OCHSENFELD

LAUSANNE 20 (Agerpres). — 
De dteva zile se află la Lau
sanne președintele Comitetului 
olimpic internațional, Avery 
Brundage. EI va prezida, între 
21 și 23 februarie, lucrările 
Comitetului executiv al C.I.O. 
Pe ordinea de zi figurează, 
printre altele, prezentarea ra
poartelor privind programele 
Olimpiadelor de iarnă și de 
vară din 1972 de la Sapporo 
și respectiv Miinchen. De a- 
semenea. se vor studia noile 
propuneri de schimbare a re
gulilor amatorismului la că
lărie, hochei pe gheață, schi 
și patinaj.

briele Hau© (R.D.G.) 18:49,14, 
înger Aufles (Norvegia) 
18:56,08, Monica Marklaf 
(R. F. a Germaniei) 19:16,54.

Schimbul doi marchează 
asaltul ștafetei sovietice, ta- 
lonat de reprezentantele 
R. D. G., care predau ștafeta 
ultimului schimb cu un 
avans de 300 m asupra 
Cehoslovaciei, Bulgariei, Nor
vegiei. Timpii înregistrați la 
acest schimb sînt: Kulakova 
(U.R.S.S.) 17:58,01, Fischer
(R.D.G.) 18:03,30, Sikolova
(Cehoslovacia) 18:28,56, Vasi- 
lieva (Bulgaria) 
Aufles (Norvegia)

18:33,65,
18:42,50.

de public. De altfel, săriturile 
realizate la antrenamente sînt 
elocvente t Belousov (U.R.S.S.) 
114 m, Kasaya (Japonia) și 
Grinnl (Norvegia) 102 m. 
Napalkov (U.R.S.S.) și alții 
100 m. Săritorii noștri, în 
continuă acomodare, sar de 
la zi Ia zi mai bine. Biriș 
83 m, Lupu 75 m. Azi vor 
avea loc săriturile de la 
trambulina mare. Rezultatele 
ștafetei de 3x5 km fete: 
1. U.R.S.S. (campioană mon
dială) 54:32,18, 2. R. D. Ger
mană 55:09,65, 3. Finlanda 
55:33,76, 4. Norvegia 55:38,87, 
5. Cehoslovacia 56:45,95, 6.

F. a Germaniei 57:16,02.R.

ILIE NASTASE S-A CALIFICAT
IN SEMIFINALELE

In sferturile de 
campionatelor de tenis pe 
ren acoperit ale S.U.A. 
la Salisbury (Maryland), Hie 
Năstase (România) a obținut 
calificarea 
rea 
Roche 
rupere 
drept, 
pentru 
Ilie Năstase va juca în semi-

finală ale 
te- 
de

SALISBURY
finalele campionatelor. Tot 
pentru semifinale s-a califi
cat și englezul Taylor, care 
l-a învins cu 11—9, 6—1 pe 
Ion Țiriac (România). Cele
lalte două meciuri din cadrul 
sferturilor de finală urmea
ză să se dispute intre Laver 
(Australia)—Shafei (R.A.U.) 
și Richey (S.U.A.)—Osborne 
(S.U.A.).

O NOUĂ REMIZĂ A LUI FLORIN GHEORGHIU

PROGRAMUL TURNEULUI INTERNAȚIONAL
DE HANDBAL FEMININ DIN R.D. GERMANĂ
• Echipa României joacă în grupa A de la Neubran 
dehurg împreună cu reprezentativele Danemarcei, Po 

D. Germaneloniei și R.
Echipa feminină a României, 

care participă la un mare turneu 
internațional de handbal în R.D. 
Germană va juca in grupa A (la 
Neubrandeburg) _

Iată programul acestei grupe :
4 MARTIE — ROMANIA — DA
NEMARCA, Polonia — R.D.G. :
5 MARTIE — R.D.G. — Danemar
ca. ROMANIA — POLONIA ; 6 
MARTIE — R.D.G. — ROMANIA; 
Polonia — Danemarca.

In grupa B (Ia Potsdam) se des
fășoară următoarele întîlniri : 4
MARTIE — Bulgaria — Iugosla
via, Cehoslovacia — U.R.S.S.; 5 
MARTIE — Bulgaria — U.R.S.S. : 
Cehoslovacia — Iugoslavia; 6

MARTIE — Bulgaria — Cehoslo
vacia ; U.R.S.S. — Iugoslavia.

Finalele vor avea Ioc la 8 mar
tie, la Berlin, după următoarea 
formulă : pentru locurile 1—2, e- 
chlpa clasată pe locul 1 tn grupa 
A cu formația de pe locul 1 în 
grupa B, pentru locurile 3—4; 2 A 
cu 2 B; pentru locurile 5—6: 3 A 
cu 3 B; pentru locurils 7—8: 4 A 
cu 4 B.

ACTUALITATEA
LA ATLETISM

MECIURI
INTERNATIONALE

patru formații după al căror 
sprint final vom cunoaște noua 
campioană a continentului.

De reținut că toate cele 4 
echipe dispun de jucători ex- 
celenți, ale căror evoluții re
prezintă autentice recitaluri. 
Luyk, la Real Madrid, mexi
canul Raga la Ignis—Varese 
sau portoricanul Theo Cruz la 
Racing Bell—Malines sînt nu 
numai punctele forte ale for
mațiilor respective, dar de pre
zența lor în teren este legată, 
de cele mai multe ori, reali
zarea unor rețete consistente, 
în această companie, T.S.K.A.— 
Moscova (osatura formației re
prezentative) va încerca să 
păstreze trofeul cucerit anul 
trecut, după finala de la Ma
drid, mărind Ia cinci numărul 
succeselor clubului sovietic în 
această tradițională întrecere.
6 MECIURI

IN
DE VERIFICARE
15 ZILE

Medal iați 
mul turneu 
baliștii iugoslavi vizează acum 
supremația mondială pe care 
vor încerca s-o dobîndească 
în întrecerile C.M. din luna 
mai. Ranko Zeravica a alcătuit 
un lot de 20 de jucători, din. 
care nu lipsesc Daneu, Țvet- 
kovici, Ciosici, Skansi, Cermak

cu argint la ulti- 
olimpic, baschet-

și Solman, pe care l-a verifi
cat într-un șir de 6 întîlniri 
internaționale (Italia, Austria, 
R.F. a Germaniei și Argen
tina) desfășurate în 15 zile.

Și echipele sud-americane, 
competitoare de frunte 
ceasta mare competiție, 
flă într-o fază avansată < 
gătirilor. Argentinienii 
luat un prim contact cu 
din Sarajevo și Ljubljana în 
care vor juca. Team-ul brazi
lian a anunțat un turneu ase
mănător în luna martie și el 
va fi urmat imediat de cel al 
Uruguayului. In schimb, în 
Statele Unite continuă parla- 
mentările. Diriguitorii basche
tului american fac eforturi din 
cele mai mari pentru a integra 
în selecționată și stelele for
mațiilor universitare, fără de 
care se consideră că șansele 
campionilor olimpici vor fi 
mult reduse în turneul de la 
Ljubljana. O decizie definitivă 
va fi luată la 10 martie, după 
încheierea campionatelor (stu
dențesc și sindical) S.U.A.

— a. v. —

în runda a 10-a a turneu
lui internațional de șah de 
la Budapesta, Gheorghiu 
(România) a remizat cu 
Jansa (Cehoslovacia). Keres

Tiparul t I. F. „Informația", str. Btezoiauu or. 23—25, București

în fi
se a- 

a pre- 
au și 

i sălile

LJUBLJANA
AȘTEAPTĂ PE

(U.R.S.S.) a făcut remiză cu 
Adorjan (Ungaria), iar Ivkov 
(Iugoslavia) a întrerupt cu 
Averbach (U.R.S.S.). în cla
sament, pe primul loc se 
află Keres cu 7 p și o parti
dă întreruptă, urmat de 
Szabo (Ungaria) 6’/2 (1) P, 
Portisch (Ungaria)6 p. Sue- 
tin (U.R.S.S.) 5Y2 p etc.
Gheorghiu are 5 puncte.

DE FOTBAL
LA GENOVA : Italia 

Spania (meci între echipe 
tineret) 1—0 (0—0).

LA MULHOUSE : Franța 
— Austria (între echipe de 
amatori) 2—0.

LA SINGAPORE : F. C. 
Magdeburg — Singapore 5—1 
(4-0).

de

• Cu prilejul unul concurs de 
sală, disputat la Briansk, Valen
tin G'avrilov a cîștigat proba de 
săritură tn înălțime cu perfor
manța de 2,13 m. Proba feminină 
de 50 m plat a revenit Ludmilel 
Samotesova cu 6,2.

• Fostul campion olimpic la 
proba de săritură în lungime, en
glezul Lynn Davies, a anunțat că 
nu va participa la campionatele 
europene pe teren acoperit care 
vor avea loc în zilele de 14 șl 15 
martie la Vlena. Davies a sufe
rit,- în cadrul unul concurs dis
putat la Madrid, o luxațle la 
piciorul drept. In locul său la 
Vlena va participa tînărul Ste
wart Atkins, în vîrstă de 18 ani.

CAMPIONII GHEȚII
120 de patinatori și pati

natoare din 15 țări vor fi 
prezenți între 3 și 8 martie 
la campionatele mondiale de 
patinaj artistic găzduite de 
sala ..Tivoli" din Ljubljana. 
Cele mai mari delegații vor 
fi prezentate de U.R.S.S. și 
S U.A. — cîte 16 patinatori. 
Din R. D. Germană sînt aș
teptați 15 participanți, iar alți 
11 vor reprezenta R. F. a 
Germaniei. întrecerile pentru 
titlurile supreme ale patina
jului cuprind probele indi
viduale (masculin și feminin), 
cele de perechi și dansuri.

TOMASSO GALII Sl-A PĂSTRAT TITLUL
Boxerul italian de 

pană Tomasso Galii și-a 
trat titlul de campion al 
ropei, învingîndu-1 la puncte 
pe spaniolul Manuel Calvo.

cat. 
păs-
Eu-

Meciul, care a avut o desfă
șurare interesantă, a fost ur
mărit de peste 5 000 de spec
tatori.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

In „Memorialul Kennedy 7

după două manșe,
Panțuru pe locul patru

LAKE PLACID, 20 (prin tele
fon). Concursul international 
de bob „Memorialul Kennedy" 
nu a început sub cele mai 
bune auspicii pentru sportivii 
romoni. In prima manșă bobul

condus de Panțuru a înregis
trat al 10-lea timp. Se pârea 
câ orice șansă pentru ocupa
rea unui loc fruntaș o fost 
ratată ; dar in manșa a doua 
echipajul nostru a parcurs tra-

seul impecabil, înregistrînd 
cea mai rapidă coborîre, fapt 
care l-a plasat după două 
manșe pe locul patru tn cla
sament. Deocamdată pe pri
mul loc se află echipajul Ita
liei, condus de D'Andrea, ur
mat de cel al S.U.A., condus 
de Lamey.

Pînă la ora cînd închidem 
ediția, nu ne-au parvenit re
zultatele ultimelor două co- 
borîri, care urmează să defi
nitiveze clasamentul probei de 
boblet.

Duminică urmează să se 
dispute proba de bob 4, care 
este programată, în cadrul a- 
cestei competiții comemorati
ve, doar în două manșe.

Hariton PAȘOVSCHI
— antrenor —

40.368


