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AZI, ULTIMUL MECI
• Iugoslavii și japonezii au luat primul contact cu patinoarul
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RIO DE JANEIRO, 21 (prin 
telex, de la trimisul spe
cial al revistei FOTBAL).— 
Duminică, fotbaliștii români 
vor susține ultima partidă 
din cadrul lungului turneu 
efectuat în America de Sud. 
După cum am mal transmis, 
k,tricolorii" vor avea ca ad
versari pe jucătorii de la 
•Independiente, o echipă bine
cunoscută în lumea întreagă.

mai ales pentru calitățile 
tehnice ale componenților ei, 
unii fiind adevărați jongleri 
ai balonului rotund. Partida 
va avea loc la ora 17, în 
deschiderea cuplajului care 
va avea ca meci-vedetă în- 
tîlnirea Flamengo — Vasco 
da Gama.

In meciul cu Vasco da 
Gama, Hălmăgeanu s-a ac
cidentat (entorsă la gleznă) 
și deci nu va fi folosit, dar 
medicul echipei speră că el 
se va reface pînă la reluarea 
campionatului diviziei A.

Vineri la amiază a avut 
loc o conferință de presă la 
legația României din Rio de 
Janeiro. Au participat un 
mare număr de ziariști și re
porteri de radio și televi
ziune. Printre ziariști s-a 
aflat și... Joao Saldanha, an
trenorul echipei Braziliei, 
comentator al postului de 
radio și televiziune „O glo- 
bo“. Cu acest prilej, Florea 
Tănăsescu, secretar al Fe
derației române de fotbal, a 
împărtășit celor prezenți im
presiile delegației noastre în 
turneul din Brazilia, antre
norul Angelo Niculescu a ex
pus unele considerații tehni
ce, iar jucătorii au răspuns 
la întrebările ziariștilor.

FRANCEZUL RENE
SLALOMUL SPECIAL

POIANA BRAȘOV, 21 (prin 
telefon). încă de la primele 
cristianii de încălzire, cele cîteva 
sute de spectatori și-au dat sea
ma că victoria se va hotărî în
tre cel 3—4 schiori români — 
detașați valoric de ceilalți — și 
tinerii reprezentanți ai schiului 
austriac și francez.

Pîrtla a fost ușoară,- prea puțin 
înclinată șl atunci organizatorii 
au căutat o compensație de difi
cultate în lungimea traseului (400 
m) și aranjamentul porților (57 în 
prima manșă, 61 în a doua). Vre
mea frumoasă, însorită, dar rece, 
a menținut o zăpadă uniformă, 
de o calitate constant bună, ast
fel că ierarhia stabilită în cla
sament nu mal are, ca în alte 
Împrejurări# scuze organizato-

Șl S.U.A., AȘTEPTAȚI ASTĂZI ÎN CAPITALĂ
i EXAMENUL
ii A ÎNCEPUT!

«top:

de orice altă semni- 
anul 1970 rămîne

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE MICROMODELE

NOTAȚII
SLANIC, 21 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Neîndoielnic, 
oamenii care lucrează în adîncurl 
au mare dragoste pentru înălțimi. 
Ne-au convins de acest lucru mi
nerii de la Slănic Prahova, gaz
dele actualei ediții a campiona
telor naționale de micromodele. 
Să ne explicăm. Intr-o veche 
mină, loc de desfășurare a a- 
acestor întreceri, sportivii au găsit 
sala ideală pentru concurs : tem
peratură constantă, înălțime 54 de 
metri, iluminație fluorescentă etc. 
Urmărindu-le evoluțiile, insă, 
primitoarele gazde îșl notau u- 
nele ^observații personale" care, 
la viitoarea întrecere, se vor 
concretiza în Instalarea unor noi 
reflectoare, a unor noi spații de 
antrenament. Ultimele ,-,observa
ții" s-au referit, probabil, la lo
cul propriu-zls de lucru al con- 
curențllor, la atelierele mlcromo- 
deliștilor, unde se încearcă șl se 
montează aparatele înainte de a 
fi lansate.

Notații personale îșl fac și spe
cialiștii prezenți la concurs, cam
pionatul național fiind un util 
prilej de verificare a sportivilor 
care se pregătesc pentru întrece
rea supremă. Notații îșl i’ace șl 
reporterul sportiv, urmărind evo
luția prezumtivului lot care ne 
va reprezenta la viitoarele mon
diale. Criteriul este performanța, 
timpul de zbor realizat de fieca
re competitor. Cel care pînă acum 
s-a detașat de ^pluton” este tînă- 
rul Aurel Popa (Voința Tg. Mu

fei, XII) a 
lansări

împrejurări, 
rlce.

„Ostilitățile- au 
de schiorul ' J 
Ca toți cercetașii, el a studiat 
prea atent terenul (căutînd să 
descopere eventualele capcane) 
și fiind atent la traseu n-a mai 
supravegheat cronometrul. Ade
văratul semnal de luptă l-a dat 
austriacul Ri'ml. Extrem de mo
bil și concepînd slalomul ca un 
atac permanent, Rimi s-a nă
pustit ca un uragan prin pă
durea de fanioane. Pe unele le-a 
doborît# pe altele le-a ocolit, 
cîteva, totuși# s-au răzbunat a- 
șezîndu-l-se în cale și obligîn- 
du-1 să renunțe la cursă.

Au urmat Dan Cristea și Do
rin Munteanu. Coborîrea lor a 
împrumutat ceva din tempera
mentul concurentului precedent. 
Ei au realizat o cursă frumoasă, 
dinamică, plină de vigoare și 
ambiție, concretizată în cei mai 
buni timp ai manșei. Gheorghe 
Vulpe..........................
să se 
rio ară 
Virgil 
celași , .
țe tehnice s-a văzut proiectat în 
afara traseului. A venit rîndul

fost deschise 
iugoslav Kostelic.

i-a Imitat, dar n-a reușit 
ridice la evoluția supe- 

și abilitatea celorlalți. 
Brend, deși și-a impus al 
ritm,- prin cîteva deficien-
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Hocheiștii iugoslavi la antrenamentul de

ARPIN A CÎȘTIGAT

francezului Renă Arpin. Prlntr-o 
strecurare acrobatică și elegan
tă, el și-a fixat tn clasamentul 
primei manșe poziția a 3-a, la 
numai o zecime de timpii lui 
Cristea șl Munteanu.

A venit manșa a II-a. Ordinea 
plecărilor s-a inversat. Ca și în 
prima, tonul luptei l-a dat tot 
un austriac... dar istoria s-a re
petat și a fost descalificat. Cei
lalți concurențl trec aproape 
neobservați în așteptarea france
zului Arpin, care-șl dispută pri
mul loc cu Munteanu și Cristea. 
El a înțeles că luptă cu doi ad
versari și s-a hotărtt să joace 
cartea riscului. A făcut o manșă 
splendidă, decis-ă, impresionantă 
prin precizie și fluiditate. Schio
rul curgea efectiv printre porțl 
șl obstacole, căutînd permanent 
linia ideală. La sosire, avea cel 
mai bun timp. Munteanu, stimu
lat, de prezența străinilor și de 
rivalitatea coechipierilor săi în
torși de la Val Gardena; a găsit 
(in sfirșit) soluția tehnică de a 
încheia cu bine un slalom. Locul 
doi. la diferență de o zecime 
față de primul clasat; este foarte 
merituos. Cristea, gîtuit de emo
ție, împovărat de titlul de cel 
mal bun slalomist român, Inhi
bat de Arpin șl Munteanu, s-a 
mișcat greoi, neinspirat, cu în- 
tîrziere șl căzătura a fost inevi
tabilă. Locul trei obținut de Gh. 
Vulpe răsplătește eforturile unui 
tînăr ce trudește spre suprema
ție. Rezultate tehnice : 1. Arpin 
(Franța) 99,04, 2. Munteanu 99,05, 
3. Vulpe ------- ' ------------
(U.R.S.S.) 
(U.B.S.S.) 

107,01. - . ...
107,05, 8. Davor (Iugoslavia) 108,01, 
9. B. Haidu 108,06, 10. Mlrcea
Ene 113,06.

Duminică, de la ora 11.30, pe 
pîrtla Lupului, va avea loc spec
taculoasa probă de cobortre.

Mihai BTRA

7.

100,08. 4. 
105,09, 

106,08. 6.
Puhak

Naskldașvili
5. Cicioev 
Gh. Bălan 
(Iugoslavia)

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BOBLET
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aseară pe patinoarul „23 August"
Foto : Theo MACARSCHI
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Pulsul apropiatelor 
treceri ale grupei B 
tot mai rapid, tot mai 
ternic. El se simte nu 
mai pe aeroport, în orele
de sosire ale aeronavelor 
care-i aduc pe viitorii com
petitori, la sediul Federației 
române de hochei, unde 
este o agitație continuă de 
dimineață și pînă tîrziu in 
noapte, la hotelul Ambasa
dor, unde sînt cazați oas
peții, în redacția noastră, 
dacă vreți, cît mai ales pe 
patinoarul din parcul spor
tiv ,,23 August".

Scăpați de obsesia acelei 
adevărate curse contra-cro- 
nometru, de 'a încheia în 
timp util amenajarea ba
zei sportive, mulți dintre 
constructorii acestei impu
nătoare hale au luat loc, 
vineri seara, în tribunele 
patinoarului pentru tt-1 Ve
dea la lucru pe cei care, 
începînd de marți, ne vor 
face să gustăm și noi spec
tatorii din cupa cu nectar

a victoriei, ne vor prile
jui, fără doar și poate, e- 
moții, ne vor face să trăim, 
cu repeziciunea 
tică hocheiului, bucuria 
amărăciunea 
însă să fim 
roși !...) și 
plauze au 
gol înscris pe noul pati
noar, de către Iuliu Szabo 
în minutul 1,15 !

La ora aceasta, Ia noul 
„palat al gheții" se pun la 
punct ultimele mărunțișuri 
organizatorice. In acest timp 
însă, au trecut mantinelele 
hocheiștii din Iugoslavia și 
Japonia care au făcut an
trenamentele obișnuite de 
acomodare. Impresiile oas
peților : excelente !

In cursul după amiezii 
de ieri a sosit in Capitală 
dl. Kurt Hauser (Elveția)

caracteris- 
Și 

(am prefera 
mai mult bucu1- 
ropote de a- 
salutat primul

președintele comisiei de ar
bitri din L.I.H.G. care, în 
zilele ' următoare, va avra 
mai multe ședințe de lu
cru cu cavalerii fluierului 
desemnați să conducă cele 
28 de partide ale actualei 
ediții a grupei B. Să spe
răm că arbitrii vor fi și ei 
la înălțimea așteptărilor.

Astăzi sînt așteptate să 
sosească reprezentativele 
Bulgariei, Elveției, Norve
giei și Statelor Unite. Ho- 
cheiștii din R.F. a Germa
niei au anunțat că vor fi 
în București luni Ia amiază.

Printre oaspeții marii 
confruntări hocheistice
bucureștene, se disting cu 
pregnanță ambasadorii spor
tului cu crosa de peste

(Continuare in pag. a l-ol
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încolo 
ficație, 
pentru voleiul românesc pia
tra de
tului de a veni la suprafață, 

anul încordării maxime, dar nu dispe
rate. Amintirile recente și triste pentru 
iubitorii, acestui sport trebuie, așadar, 
să rămînă amintiri, să nu penduleze 
amenințătoare ca sabia lui Damocles 
asupra celor chemați la acest examen 
fixat pentru toamna viitoare; campio
natele mondiale. Loturile naționale au 
început în prima lună a anului pre
gătirile, și le-au început cu... dreptul. 
Constatarea noastră sinceră, așa cum 
avem pretenția că am făcut-o întot
deauna, 
adevărul 
reflectă o 
poate decît să bucure. Examenul din 
septembrie a început așadar de-acum. 
Aproape aceiași „studenti restantieri" 
în 1969 au înțeles — ca și dascălii 
lor, care nu îi pregătiseră la un nivel 
satisfăcător — că se impune o nouă 
atitudine față de națională și s-au de
dicat cu stăruință, într-o primă etapă 
de pregătire, muncii serioase și nedi
simulate. In sălile din Piatra Neamț, 
București sau Suceava a curs multă 
transpirație în perioada vacanței corn- 
petiționale. Dar cu folos I Desigur, ar 
fi insuficient, însă, dacă toate etapele 
următoarelor 6 luni nu vor fi tratate 
cu aceeași seriozitate. Căci, într-un 
asemenea caz, voleibaliștii români s-ar 
prezenta ca în alte dăți numai cu un 
curs-două învățate și, deci, examenul 
promovării s-ar reduce la un joc al 
întîmplării. Nu trebuie uitat că acest 
examen a început o dată cu noul an 
și că în Bulgaria trebuie dat răspunsul 
rămînerii sau nu în circuitul mondial.

Returul campionatelor, care încep 
acum, am vrea să adopte și el atmo
sfera de examen.

Antrenorii tuturor echipelor să-și pre
zinte, cu acest prilej, < ” ' ” “
mai bine pregătiți și cît 
pentru loturile „deschise", 
cei ce vor purta în final 
prezentativei să primească 
să ne ofere satisfacții la ____ „„„
Varna. Nu n,e vom sfii să le apreciem 
acestor utili colaboratori — pe par
cursul returului — orice strădanie sau 
să-i mustram pentru indiferență. Parti
ciparea lor la efortul comun este nu 
numai o datorie, ci și o dovadă a 
dragostei pentru acest sport. Și — 
firește — așteptăm de la campionatul 
intern meciuri cît mai bune, mai de 
valoare, saltul pe care-l dorim cu toții 
în ariul campionatelor mondiale.

Aurelian BREBEANU

încercare, anul efor-

chiar dacă 
au

sinceritatea și
produs nemulțumiri 

realitate ultimâ care nu

candidați cît 
t mai mulți 

cstfel încît 
culorile re- 
note bune, 

i Sofia sau
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ILIE NĂSTASE
• Victorioși in cel 
mai mare turneu de
dublu la care am con
curat vreodată • La
Philadelphia au luat 
parte toate vedetele 
tenisului mondial

r.

PUTEA SĂ-L ÎNVINGĂ PE ROD LAVER!

reș). Silitorul elev .
reușit în primele două 
zboruri de peste 30 de minute.

a Înregistrat șl 
vtrstă în aerom odele 
Hlntz (24:25 tn prima 
23:18 in cea de a

Rezultate bune 
decanul de 
prof. Otto 
lansare șl 
doua).

V. TOFAN

SINAIA, 21 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Mica familie a 
boberllor,. aflată în stațiune pen
tru a-șl disputa întîietatea în con
cursurile sezonului, a avut sîm- 
bătă zi festivă. S-a dat startul 
în campionatul național, competi
ție în care văd nu numai reali
zarea unei satisfacții sportive, ci 
și prilejul de a urca o treaptă 
spre performanțele Iul Panțuru.

întrecerile s-au desfășurat în 
condiții Ideale : ger (dar nu prea 
mare spre mulțumirea publicu
lui), vreme liniștită, fără vînt 
sau ninsoare. Lupta propriu-zisă 
a fost strînsă în această primă 
zl, Insă echipajele pilotate de trei 
tinere talente (Bogdan, Stoian. șl 
Stavarache) au reușit totuși să se 
detașeze, ceea ce ne dă certitu
dinea că titlul nu poate reveni 
decît unuia dintre ei. Deocam
dată, primul loc este deținut de 
echipajul Bogdan-Mîinea, a cărui 
regularitate în parcurgerea man
șelor a fost puțin obișnuită: 50,21 
— 50,23. Stoian — Panaitescu, e- 
chlpaj câștigător al concursurilor 
precedente, a avut o primă manșă 
mal deficitară, probabil și din

cauză că a fost nevoit «-o re
pete (o neînțelegere între oficialii 
de la start și sosire, a dus la ne- 
lnreglstrarea timpului). Dar, pen
tru că a venit vorba de acest 
lucru trebuie să ne exprimăm to
talul dezacord cu ^cronometrajul 
la mină" folosit la acest campio
nat național. Unica stație de cro
nometraj electric din Sinaia este 
defectă; dar acest lucru nu poate 
tl o scuză nici pentru federația de 
specialitate și nici pentru C. J.E.F.S. 
Prahova, care se ocupă direct de 
organizarea competiției. Clasa
ment după două manșe c 1. C.S. 1 
Sinaia (Bogdan — Mîlnea) ’ 1:40,44, 
2. C.S. n Sinaia (Stoian — Pana- 
Itescu) 1:41,22, 3. Voința București 
(Stavarache — Gurgui) 1:41,25, 4. 
C.S. III Sinaia (Niculescu — 
Juricu) 1:42,02, 5. C.S. IV Sinaia 
(Stoica — Papadopol) 1:42,24, 6. 
Bucegi Sinaia (Burbea — Turea) 
1:43,61, 7. Voința Sinaia (Bîlă — 
Stanciu) 1:44,81, 8. Carpați Sinaia 
(Dragomir I — Moiceanu) 1:45,51, 
S. C.S. V Sinaia (Petre — Pătru) 
1:45,57,- 10. Carpați II Sinaia (Dra
gomir n — Cofaru) 1:45,79.

D. STANCULESCU

• Ce sint „sportturf" 
și „uniturf" — noile 

suprafefe de joc
Prin Intermediul „SPORTU

LUI", cititorii noștri glnt puși 
la curent cu toate rezultatele 
(și unele dintre ele, deosebit 
de frumoase) pe care le obțin 
Ion Tiriac și Die Năstase, de 
aproape o lună, de cind Iau 
parte la Întreaga suită de con
fruntări a vedetelor sportului 
alb, departe, tn S.U.A. șl Ca- 
raibe. Alături de știrile suc
cinte, avem acum prilejul să 
furnizăm Iubitorilor tenisului 
o serie de amănunte ale aces
tei peregrinări sportive, dato
rită unei scrisori care ne-a 
parvenit, cu o respectabilă în
tindere, de la Tiriac. Să dăm 
glas... rlndurilor primite.

sDupd o pauză de circa o lună 
șl zece zile de antrenament la 
Floreasca, a început, practic) 
rțoul eezon pentru noi, o dată cu 
primul turneu indoor de la Oma
ha (Nebraska). Prima acomodare 
pe ciment lent. Concursul s-a 
disputat In Auditorium, o sală cu 
întrebuințări multiple (patinoar,

teren de baschet sau tenis, scena 
de spectacole etc.). Deasupra ci
mentului a fost așezați o platfor
mă de lemn acoperită cu o pistă. 
Suprafața se numește -,,sportturf“ 

este foarte rapidă, iar mingeafi

(9ontinuare tn pag. a 4-a)

RAPID BUCUREȘTI 
A ClȘTIGAT n

STEAUA - METALUL IN RINGUL DE LA FLOREASCA VEDETA GALEI DE BOX DE ASEARĂ: GABRIEL POMETCU 1» CUPA 16 FEBRUARIE'*

ÎNCEPUT
UNIVERSITARELE** 

DE SAH
9

Joi 26 februarie se va dispu
ta tn sala Floreasoa o Intere
santă reuniune pugilistică, în 
cadrul căreia se vor Întrece 
echipele Steaua șl Metalul. 
După cum se știe, cele două 
formații vor Încrucișa din nou 
mănușile la 7 martie, tn pri
ma etapă a campionatului na
țional. Programul galei de joi

este următorul : M. Lumezea* 
nu — I. Mihăilescu, V. Drăgan
— Gh. Cristea, C. Gruiescu — 
Șt. Constantin, A. Dumitrescu
— r. Lungu, O. Anderco — R. 
Ivanciu, A. Isai — Gh. Popa, 
N. Paraschiv — M. Niculescu, 
C Melin te — N. Niculae, V. 
Frîncu — N. Enciu. In plus, 
patru meciuri de juniori.

Frecvența galelor din ultimul 
timp i-a adus pe pugiliștii 
bucureștcni într-o formă spor
tivă din ce în ce mai bună. 
Și aseară, disputa Dinamo — 
Rapid, din cadrul „Cupei Fe
roviarul", a oferit un spectacol 
atractiv. Semimusca N. Petres

RAPID ■ I.C.H.F. 74-70 (32-31)
Aseară, în sala Giulești, a 

avut loc meciul de baschet, 
din cadrul primei etape a re
turului campionatului națio
nal, dintre echipele bucureș
tene, RAPID și I.C.H.F. La 
capătul unui meci viu dispu
tat feroviarii au obținut vic
toria cu scorul de 74—70 
(32—31).

P. PEANA, coresp.

ÎNTRECERILE PATINATORILOR
BUCUREȘTENI

In Capitală, pe gheața pati
noarului Floreasca, se desfă
șoară campionatul bucureștean 
de patinaj artistic (juniori și 
seniori). întrecerile seniorilor 
încep azi dimineața și continuă 
miine după-amiază V. Ciuraru (dreapta) și I Stelian, în amicalul de aseară

cu (R), foarte rapid în serii 
de aproape, l-a punctat deseori 
pe D. Giugea, deși acesta din 
urmă a căutat să evite, prin 
deplasări, contactul cu adver
sarul. Avertizat în rundul 3 
pentru țineri, Giugea și-a sem
nat singur 
metcu (R) 
loc unei 
Rapidistul,- 
redutabil, 
serii la plex și la figură, dar 
de la jumătatea reprizei secun
de situația s-a mai echilibrat, 
ca urmare a un-doiurilor pla
sate de dinamovist. In min. 6 
ambii boxeri au fost în situația 
de groggy, iar în ultimul rund 
rapidistul și-a primit adversa
rul cu contre de mare preci
zie, obținînd victoria pc merit. 
Pometcu a cîștigat de altfel 
„Cupa Feroviarul”.

P. Dobrescu (D), o adevărată 
mașină de1 pumni, nu 1-ă lăsat 
pe I. Mageri nici să respire. 
O stingă la ficat, l-a expediat 
pe rapidist la podea în finalul 
primei reprize. Mageri a încer
cat, în continuare, cîteva con
tre anemice, a boxat mult cu 
capul înainte, fiind avertizat. 
Firește, învingător Dobrescu. 
Penalizat just, în repriza în- 
țîi, pentru țineri, Gh. Bădoi

înfrîngerea. G. Po- 
și Șt. Hîrșu au dat 
dispute pasionante, 

același puncher 
a plasat excelente

(R) a reușit, în continuare, să 
plaseze surprinzătoare directe, 
punîndu-1 în derută pe Antoniu 
Vasile. Pentru inițiativa mani
festată de-a lungul celor trei 
reprize, pentru acțiunile mai 
bine finalizate, - - - - 
meritat măcar 
dar arbitrii l-au preferat pe 
Antoniu. CELELALTE 
TATE : Gh. Ene (D) 
Bădica, C. Ghiță (D) 
Badea, I. Olteanu (D) 
Tecuceanu — decizie 
bilă, M.
b.ab. 3. P. Cojocaru.

Bădoi ar fi 
un meci nul,

REZUL-
b.p. A.
b.p. G. 
b.p. V. 

diseuta-
Constantinescu (D)

r. a

cu partida Rapid — J.S.K. 
Slavia Sofia, disputată aseară 
In sala Giulești, a luat sfirșit 
turneul internațional de volei 
dotat cu „Cupa 16 Februarie". 
După „dușul" rece din ajun, 
cind au fost Intrecuțl 
U.s.C. Miinster, oaspeții 
desfășurat de data aceasta un 
joc foarte bun șl au reușit 
ca după o oră și Jumătate 
să obțină o victorie meritată 
cu scorul de 3—0 (16, 12, 12).

Cum ’ ’
minat 
puncte 
celașl 
a . fost 
veraj și aceasta 
mația rapidiștilor 

Clasament :. 1. _ ____
2. J.S.K. Slavia Sofia 79:86, 3. 
U.S.C. Miinster 64:76. '

de 
au

cele trei echipe au ter- 
cu același număr de 
în clasament și cu a- 
setaveraj, ' 
.declarată

cîștigătoarea 
la pijncta- 
a fost for- 
bucureșteni. 

Rapid 85:6fi,

La Sinaia, în saloanele 
Casei de cultură din lo
calitate, sînt în plină des
fășurare întrecerile cam
pionatelor universitare de 
șah (masculin și feminin). 
Participă 48 de șahiști și 
20 de șahiste, din majo
ritatea centrelor universi
tare. Se joacă după „sis
tem elvețian", pe distanța 
a 10 runde. Cu deosebit 
interes este urmărită evo
luția deținătorilor titluri
lor de campioni pe anul 
trecut, Dan Zara (Bucu
rești) și Gertrude Baum- 
stark (Timișoara).

G. IRIMINOIU, coresp.

CONCURSUL DE ATLETISM DOTAT CU nCUPA1 STEAUA"
Sala ,,23 August" a găzduit ieri 

întrecerile de atletism ale celei 
de a VIII-a ediții a ,,Cupei 
Steaua". Au participat atleți — 
seniori, juniori și copii — ai clu
burilor bucureștene și din țară. La 
săritura în lungime. Alina Popescu 
de la clubul Steaua a stabilit un 
nou record de junioare I : 6,13 m.x 
Rezultatele reuniunii de ieri : 
prăjină : 1. c. Ivan (Dinamo) 
4,60 m, 2. P. Astai’ei (Steaua) 4,60

m, 3. M. Voinea (Petrolul- Pi.) 
4,00 m ; lungime fete : 1. Alina 
Popescu 6,13 m, 2. Cornelia Po
pescu ' (Rapid) 6,03 m,' 31 Maria 
Salamon (Steaua) 5,89 m ț 60 mg 
(b) : i. N. Perța (Steaua) 6,7, 2. 
V. Suciu (Petrolul Pi.) 6,8, 3. E. 
Sebestyen (Steaua) 6,8 ; 50 m g 
(f) : 1. Viorica Viscopoleanu
(Steaua) 7,3, 2. Valeria Blduleac 
(Constructorul) 7,6, 3. Livla Io- 
nescu (C.A.U.) 7,9 ; greutate (f) 5 
1. Mariana C- .stantiR (S.S^A.)

■13,47, 2. Felicia Drăgoiu (Progre
sul) 10.39, 3. Tudorlța Costin (Ra
pid) 9,81 ; lungime (b) : 1. D. Bă- 
dlni (Steaua) 7,46. 2. L. Szabo
(Steaua) 6,86 ; 3, H. Gogoașe (Me
talul) 6,84 ; înălțime (b) : 1. M. 
Zară (S.S.A.) 1,7a, 2—3. F. Corbu 
(Dinamo) și c. Cîrstea (Steaua) 
1,65.

întrecerile continuă astăzi dd 
la ora 9.

I. Gv,
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& discutăm cu onestitate. Pentru că
1 nu este sportul „rege" și 

galoanelor sale autentice — 
podiumul popularității, ne 
de el în măsura cuvenită 
excepție, mai ales în aju-

I

Să discutăm
handbalul
— în ciuda 

nici nu urcă pe 
amintim rareori 
și, aproape fără 
nul bătăliilor pentru titluri sau medalii.

Dar, atunci — e, totuși, un semn bun — 
facem răsfoind cu atenție și stimă pagini0

Este, însă, acum vremea handbalului „mic", 
redus, de sală — poate și cu alte denumiri 
date de specialiști sau gazetarii sportivi. Și 
sintem aproape, foarte aproape de startul 
ediției franceze a campionatelor mondiale.

Prilej, printre altele, de retrospectivă, de 
meditație.

Dacă tot sintem la ora amintirilor, ce-ar 
fi să vedem —atît cit permit niște reflecții

fonnanță de asemenea meritorie, dar „ta
xată'', credem, prea critic la vremea eu- 
venită.

Ce s-a mai întîmplat de-a lungul acestor 
puțini ani de istorie a handbalului „mic"?

Am spune, fără teama de a greși, încă 
multe lucruri care egalează deseori strălu
cirea medaliilor: palmaresul echipei națio
nale consemnează sute de victorii interna-

I
I La ceasul amintirilor...
I
I
I
I
I

de istorie, exprimînd gîndtiri și speranțe, 
identificindu-ne, am spune, intim cu acest 
sport al forței și măiestriei.

Și, atunci, ne amintim de dascălul de edu
cație fizică Ceri Schelenz, pare-se inventato
rul jocului de handbal, de faptul că încă în 
1922 peste 2 000 de spectatori asistau, la 
Sibiu, la prima întîlnire — demonstrativă, 
în deschidere Ia un meci de baschet — din 
fața semicercului, că în 1933 era decernat, 
Ia noi, primul titlu de echipă campioană, că 
în 1936 jucătorii români își făceau, victorioși, 
debutul în arena internațională...

sumare — cum și unde a ajuns handbalul 
românesc (acum vorbim, desigur, de cel 
în „7") în puținii ani de cînd i s-a încre
dințat misiunea onorantă de a urca grelele 
trepte ale consacrării ?

Nu ne propunem nici măcar o micro-istorie 
(am făcut-o cu alt prilej) dar, poate, ar tre
bui să începem prin a spune că în 12 ani 
de prezență la campionatele lumii de hand
bal în 7, tricolorii români s-au înapoiat de 
două ori victorioși — campioni mondiali — 
de la Dortmund și Fraga, iar, o dată, la ulti
ma ediție, au cucerit medalia de bronz, per-

în

ționale (!), succese de prestigiu în „Cupa 
campionilor europeni" (Dinamo, Steaua 
referindu-ne doar la băieți)...

Cum spuneam, de la debutul naționalei 
campionatele lumii (27 februarie 1958
meciul cu K.P. Ungară) s-au petrecut multe 
alte afirmări care rețin atenția cronicarului.

Au fost ani în care handbalul a cuprins 
tineretul din aproape toate județele țării, 
ani in care numeroși tehnicieni români au 
fost solicitați să ajute ia pregătirea diferitelor 
echipe de peste hotare (Nicolae Nedef în 
Japonia, Ion Schuster în Suedia, Ion Kunst

Ghermănescu în Danemarca, P. Ivănescu, 
V. Hnat, I. Moser în R.F. a Germaniei, II. 
Firan și C. Popa In Tunisia etc), ani In care 
mulți jucători români s-au impus atenției 
și stimei celor mai exigenți specialiști ai 
handbalului mondial.

Iată ce ni se pare că trebuie de fapt apă
rat la cea de a 7-a ediție a „mondialelor" 
din Franța, înainte chiar de obsedantele 
titluri ale anilor trecuți (1961 și 1964) și de 
medalia de bronz din Suedia. Este, deci, 
vorba de a face totul pentru ca un complex 
bilanț, extrem de valoros tocmai prin această 
complexitate, să cîștige în consistență ț‘ 
strălucire.

O dorim, o cerem, împreună cu toți cei
lalți iubitori ai handbalului, ai sportului—în 
general, acestei talentate generații ’70 carc-i 
reunește pe Gațu, Goran, 
mungi, I. _
împreună de la „juniori") ca și „speranțelor" 
'72 (Orban, Chicidt, Bota, Birtolom). Așa cum, 
poate n-ar trebui s-o mai spunem, o cerem 
și celor trei antrenori ai tricolorilor.

în elita handbalului mondial echipa Româ
niei își menține la ora actuală cota cea mai 
înaltă a șanselor. O știu și jucătorii și an
trenorii. Este, ni se pare, o obligație in plus...

:|șM
I

iște pe Gațu, Goran, Marinescu,' Sa- ■ 
i, Moldovan, Nica, Guneș (aproape toți |

V — ~ î „«a Avnnf rxl ill'**

Dan GĂRLEȘTEANU

I
I

-am uitat lung la pache
tul expediat de nea Teniță, 
mărturisesc cinstit, oare
cum dezamăgit. M-aștep- 
tam să-mi trimită, de-acolo 

• din nord, ceva mere buco-
vinene, nuci sau magiun, pe pa- 

• chet sta scris foarte prozaic :
IMPRIMATE. Imprimate... ce im- 

• primate ? Acasă, am desfăcut
pachetul și am dat de cîteva 

• reviste ale fostului Colegiu Na
țional Sf. Sava, din 1935 și 1936. 

£&Și un bilețel :
2 „Unul din cei de aici a învă- 
Ațat la „Sf. Sava", mult mai mic 

ca dumneata, dar te cunoaște. 
wct An fost niște seri în care am 
^răsfoit revistele... Sînt grozave!

Citește cu atenție ultimele pa- 
• gini și ai să înțelegi de ce ți le

trimit. Poate ai și dumneata 
• exemplarele, oricum am gâșit.'

că merită să ți le canalizez aten- 
• ției, fie și pe această cale. Sint

de mare actualitate".

►
ALATURI
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TRICOLORI

2 
0
0
o
2
0
O 1
2 8
0 0
0 1
0 2
1 1

me _____
In cea de a 3-a grupă.

9 1 
e 6
7 7
8 5

I 9 6
5 4

16 6
4 4
9 8
4 2
5 3

11 6 1 4
11 8 1 2

Palmaresul naționalei 
din cele 15 finaliste.

balon, 
privirile 
Kavan, 
?i Oțe-

• Handbaliștii români nu s-au 
pini acum cu formația S.U.A., 
a 16-a finalistă.

• . •

ir

dfe M-am conformat dorinței Iul 
2’ nea Teniță, beneficiind și de o 
MB insomnie rebelă oricărui sedativ.

o mărturisesc iarăși ia fel de 
cinstit : nu am aptitudini de ar- 

• hivlst, chiar fiind vorba de
niște publicații la care am cola- 

• borat și eu cîndva : iar strigă
tele triumfător-melancolice de Et 

• in Arcadio ego mă lasă de
mult rece, părul cărunt și fre- 
nezla tocită a vieții de țoale 

“ zilele m-au Învățat să mă cam 
................ (Nu de 

„acel 
cîntă mai tare intră 

cel dintîl în oala cu fiertură"). 
In sfîrșlt, considerentele filozofice 

• n-au fost niciodată latura mea
forte, așa că s-d lăsăm Încurcată 

• șl să revenim la oile lui nea
Teniță. Ei da, m-am uitat în 

• revistele trimise — șl am înțeles
ce a vrut șt de ce mi le-a tri
mis. O re-discuție este In curs 
cu sportul de masă. (A cita ?). 
O alta se ocupă cu problema 
sportului In școală. Vor veni de
sigur alte șl alte re-discuții. și 
o să facă Impresia că sînt noi. 
că se dezbat In pas cu vremea 
— ceea ce într-un fel așa și 
este — dar poate e bine să

•
 /.iiciu ni-au îuvayai. oa 
domolesc cu strigătele, 
alta, dar e bine știut că 
cocoș ce

re-

•
 amintim și noi că Lavoisier în
vățat pe băncile acelui „Sf.

de
Te

pe•
 Sava" încă nu s-a perimat 
tot. Oh, sînt sigur că nea 
flb niță nu vrea să concureze 
nimeni trimit.înrin-nimeni trimlțîndu-ml recoman
dat revistele, vrea omul doar să 

• cînte un pic mai tare șl să intre
deliberat întîlul în oala... resen- 

_ „----- —,— »■ servesc pe bază
îmi asum, 

Bineînțeles, 
Sava" sînt•

 timentelor. îl 
de amiciție — deci

•
 Implicit, oala lui. 
revistele de la „Sf.

•
 literare, deci am să trec peste 
numele celor ce semnau simplu: 
foști elevi ai Colegiului sau al 
celor ce erau încă — și n-am 

pomenesc nici pe Noica. pe 
‘Drtfr'tl Onrriornocnu cnn T PotCO- 

cum 
dese- 
Horia

SI

r

Dramatica semifi
nală a C.M. din 1964, 
cînd handbaliștii ro
mâni, in imaginea 
noastră in apărare, 
au invins reprezenta
tiva Cehoslovaciei, 
țara gazdă. Iacob și 
Mareș intr-un a] .„ 
duel pentru 
urmăriți de 
1M Gregar, 
Gruia) Duda 
lea.

II

DE HANDBALIȘTII ROMANI
7

In februarie 1957, la Za
greb („Cupa Națiunilor”), 
a fost semnat actul de 
naștere a echipei naționale. 

Douăsprezece luni mai tîrziu, 
tricolorii debutau în C.M. în
tr-un joc cu Ungaria ; Redl 
în poartă, Bulgaru, Ivănescu, 
Telman, Covaci și alții. Draw-uî 
(16—16) smuls pe atunci unei 
formații redutabile a creat în 
mijlocul nostru o stare de eu
forie. Era cel de al 4-lea joc 
al naționalei și pășisem cu 
dreptul în competiția supremă. 

I Au urmat însă două eșecuri în 
fața Islandei (11—13) și Ce
hoslovaciei (12—21) care ne-au 
adus la realitate. Am devenit 
6impli spectatori ai competiției 
și partida dintre Suedia și 
Danemarca (13—12) — adevă
rata finală — a însemnat o 
veritabilă lecție pentru cîțiva 
„școlari" ce aveau să se do
vedească în anii ce au urmat 
extrem de sîrguincioși. Malts- 
eon și Ahrlenius, inepuizabilul 
Petersen, ne-au demonstrat a- 
tunci adevăratul handbal în 
7, dîndu-ne de înțeles cit de 
departe este acest joc față de 
handbalul în 11 pe care noi 
11 strămutasem de fapt în sală! 
pe un teren redus.

...Martie 1961 — din nou la 
marele rendez-vous al hand
balului. Presa nu contenea să 
slăvească echipa unită a Ger
maniei, formația Suediei, de 
două ori campioană a lumii, 
sau pe cea a Cehoslovaciei, 
mai pregătită ca oricînd pentru 
marele asalt. Noi ne-am fi 
mulțumit cu un loc în primii 
șase, știind bine că avem încă 
mult de învățat. Programul 
ne-a avantajat și după un 
„galop de sănătate" în fața 
Japoniei și o înfrîngere ono
rabilă (8—12) din partea Ce- 
hoslovaciet am intrat în ca
ruselul c?' avea să ne poarte 
departe, spre cununa învingă
torilor. Mai în glumă, mai în 
serios, Provaznik îmi spu
nea atunci s „Ne vom întiini 
din nou în finală". M-am a-

muzat de previziunea jucăto
rului cehoslovac, mai ales că 
nici nu mă puteam ghidi la 
un asemenea succes. Mi-o va 
aminti cîteva zile mai tîrziu, 
ia Dortmund, în prologul u- 
nei finale ce avea să fie ur
mărită de 12 000 de spectatori, 
decepționați de a nu-și vedea 
echipa favorită în partida de
cisivă, dar curioși peste mă
sură de a urmări echipa ro
mană, revelația competiției.

Mi-ar trebui pagini întregi 
pentru a reînvia acele 80 de 
minute dramatice de crîncenă 
încleștare și pasionantă dispu
tă sportivă, în care actorii ce
lor două echipe au făcut apel 
și la ultimul dram de ener
gie. îl revăd pe Redl, sobru 
și curajos, 6coțînd din minți 
pe celebrii Trojan, Mareș și 
Havlik ; pe Covaci, Bulgaru, 
Nodea, Hnat sau Ivănescu lup- 
tind pînă la epuizare. La un 
moment dat, Telman, cu o un
ghie aproape 6mulsă, a venit 
la bancă strîngînd din dinți și 
cerînd un bandaj. După cîteva 
clipe a reintrat în focul lup
tei, rezistînd pe baricade pînă 
la fluierul final. Minutele ce
lor 4 reprize de prelungire 
mi s-au părut o veșnicie. A- 
proape că nici nu-mi mai sim
țeam răsuflarea și golul lui 
Mircea Costache II, înscris cu 
90 de secunde înainte de sîîr- 
șit, ne-a descătușat dintr-un 
lanț de emoții, proiectîndu-ne 
în paradis. Plîngeam ca niște 
copii, urmărind înălțarea stea
gului tricolor pe cel mai înalt 
catarg. Echipa română deve
nise campioană a lumii.

La ediția din 1964 sarcina 
noastră devenise infinit mai 
grea, 
titlu, 
vaci pregătiseră revanșa cu 
toată grija. Calificarea nu a 
fost lipsită de emoții. La Par
dubice, în serii, „T'-le U.R.S.S. 
ne conducea la scor în repriza 
secundă ; aveam doi jucători 
mai puțin in teren și perspec
tivele deveniseră destui

devenise
Aveam de apărat un 

Iar handbaliștii cehoslo-

sumbre. Moser și Nodea 
înscris însă goluri miraculoa
se, îndreptînd cadența echipei 
spre un marș triumfal.

După demonstrația (25—15) 
din meciul cu Danemarca am 
fost asaltați la hotel de o 
armată de ziariști din Nord : 
„Cînd vom putea vedea echipa 
la un antrenament ?“ Răspun
sul mucalit al lui Redl avea 
să stîmeascâ multe zîmbete : 
„Venițj mîine seară (n.a. me
ciul semifinal cu Cehoslovacia) 
la Palatul sporturilor ; veți 
putea afla tot ce doriți !”

Ce a urmat știți cu toții. 
După 50 de minute de joc, tri
colorii conduceau pe marii fa- 
voriți cu 15—9 și 16—10, obli- 
gînd faimoasa galerie cehă 6ă 
plonjeze într-o liniște mormîn- 
taiă. Două zile mai tîrziu, in- 
tr-o superbă finală, învingeam 
și Suedia (25—22), demonstrînd 
tuturor valoarea handbalului 
românesc. La scorul de 22— 
22, Ivănescu a cerut insistent 
să intre în teren. Cîteva se
cunde mai tîrziu, ghiuleaua sa 
se oprea în plasa porții adver
se. încă două „evitări" ale lui 
Hnat și elevii lui Curt Wad
mark se înclinau in fața cam
pionilor mondiali.

...Ianuarie 1967. 
tam încoronați de 
titlul suprem, dar 
mult să părăsim scena între
cerii după partidele din serii. 
Formația R. D. Germane ne-a 
condus cu 14—13 și păstra 
mingea in ultimele 60 de se
cunde. Un moment de uluire 
al lui Petzold (care a pasat 
în aut), cîteva pase și un șut 
imparabil de la 15 metri al 
lui Gruia au salvat in extre
mis echipa 
penibilă. Și 
finale 
condus 
permis luxul de a rata 4 pe- 
naltiuri. Băieții au privit cu 
prea mare ușurință un adver
sar destul de bine înarmat, 
primind o lecție severă. Cel 
puțin de le-ar folosi în difi
cilele confruntări ce-i așteaptă 
peste cîteva zile, In turneul 
din Franța...

CORNEL PENU
(Dinamo Buc.)

ȘTEFAN ORBAN 
(Univ. Buc.)

ALEX. DINCA 
(Steaua)

CORNEL OȚELEA
(Steaua)

GHEORGHE GORAN 
(Steaua)

VALENTIN SAMUNGI
(Dinamo Buc.)

CRISTIAN GAȚU 
(Steaua)

ROLAND GUNEȘ 
(Polit. Timișoara)

GHEORGHE LICU 
(Dinamo Buc.)

MIHAI MARINESCU 
(Steaua)

TITUS MOLDOVAN 
(Dinamo Buc.)

ION POPESCU 
(Steaua)

GABRIEL CHICIDT 
(Univ. Buc.)

ȘTEFAN BIRTOLOM 
(Met. B. Mare)

GHEORGHE GRUIA 
(Steaua)

CEZAR NICA 
(Dinamo Buc.)

cu
cu

Ne prezen- 
două ori cu 
nu a lipsit

de la o situație 
din nou în semi- 
Cehoslovacia. Am
5—1, dar ne-am

23 ani, 
inginer 
20 ani, 
student
24 ani, 
ofițer

29 ani, prof, 
educ, fizică 
25 ani, prof, 
educ, fizică

27 ani, 
inginer
24 ani, 
inginer

25 ani, 
student
24 ani, 

funcționar 
25 ani, prof, 
educ, fizică

24 ani, 
funcționar

27 ani, 
funcționar

21 ani, 
student
21 ani, 

muncitor
29 ani, 
ofițer 

29 ani, prof, 
educ, fizică

•) Cifrele din 
selecționărilor în 
înscrise în meciurile interțări.

PALMARES^

— CEHOSLOVACIA
— DANEMARCA
— ELVEȚIA (•)
— FRANȚA (•)
— RD. GERMANA
— R.F. a GERMANIEI
— ISLANDA
— IUGOSLAVIA
— JAPONIA
— NORVEGIA
— POLONIA
— SUEDIA
— UNGARIA

U.R.S.S.

1,97 m 95 kg 53/1 08

1,86 m 87 kg 47/ 87

1,78 m 72 kg 39/ 25

1,74 m 69 kg 40/ 46

1,80 m 77 kg 41/ 98

1,94 m 92 kg 35/ 43

1,94 m 95 kg 10/ 10

1,92 m 89 kg 75/395

1,87 m 85 kg 59/ 77

reprezintăultima coloană
echipa națională și cel al

numărul 
golurilor

• Foarte puțini sînt acei 
care știu 
ren mic, 
răspîndit 
a apărut 
mării sale oficiale ca sport, 
adică prin anii 1930—1932. Se 
cunosc azi date după care, în 
Danemarca, profesorul de e- 
ducație fizică Holger Nielsen 
a experimentat la școala sa 
încă din 1898 un gen de joc 
sportiv aproape identic cu 
handbalul de sală. în 1904 el 
a prezentat public acest sport,

că handbalul pe te- 
așa cum este astăzi 
în lumea întreagă, 

mult înaintea confir

Numele și prenumele i

CUPON DE CONCURS

Adresa :

se califică

GRUPA «

GRUPA B

prof. Lucian GRIGORESCU
secretar general 

Handbal

• • • »

• • • •

SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din 
---------primele DOUA CLASATE)?

A...

|C,M, FOTBAL
„2-_5LJS,l’?E_.Y9?.O.BT,NI? CALIFICAREA PENTRU

fiecare grupă

GRUPA C

GRUPA

2. CE ECHIPA VA CTȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

• Golgeterii echipei naționale Ia cele 4 ediții ale C.M.: 
1958 : Ivănescu 11 ; 1961 : Ivănescu 24 ; 1964 : Moser 32 (primul 
loc în clasamentul golgeterilor); 1967: Gruia 35 (locul secund 
în clasamentul golgeterilor).

9 Recordul celor mai multe goluri înscrise într-un singur 
meci (12) aparține japonezului Yibata (meciul Japonia—Un
garia din 1967) și compatriotului nostru Gh. Gruia (partida 
România—U.R.S.S. 21—19 din 1967).

• Cele mai multe puncte marcate într-un singur meci 1 
65 (R. F. a Germaniei—Japonia 38—27 în 1967).

• în cele 6 ediții precedente ale C.M. s-au desfășurat 302 
întîlniri în care s-au înscris 4941 de goluri.

Petru Comarnescu sau I. 
viei, pe G. Macovescu,

•
 n-am să pomenesc nici 
nele în peniță ale Iui

•
 Damian, (dintr-a „Tll-a B“), nici 
caricaturile lui Neagu Rădulescu

•
 sau tezele lui Eugen Toneseu. 
Nu. Am să mă mărginesc să

•
 citez din ultimele pagini ale nu
mărului festiv pe anul 1936 (10

flBani de apariție). Și ce găsim în 
aceste ultime pagini de revistă 
școlărească, compusă și condusă 

„yx de elevii înscriși într-o societate 
de lectură „Ion Heliade Rădu-

•
 lescu", de acum treizeci și patru 
de ani ?(!).

•
 Intîi un titlu mare : Sportul 
și rosturile sale, semnat de pro-

•
 fesorul de gimnastică Ion Do
bre. „Incontestabil, sportul a de-

•
 venit o funcțiune socială, care, 
in ultima vreme, trăiește o viață 
intensă. Cînd o reuniune spor- 
tivă reușește să adune trelzeci- 
patruzeci de mii de spectatori, 
în majoritate tineri, școala, in
stituție de îndrumare a tinere
tului, trebuie să ia o atitudine 
față de sport" etc., șl articolul 
se-ncheie : ...„Folosit cu pried- 

_ pere, ca mijloc de educație, 
• sportul poate contribui cu priso

sință la realizarea „omului-forță 
dinamică", exprimat prin discl- 
plină, sănătate și patere do cre- 
y-". Foarte frumos, nu ? Iar 

după acest articol, pe două pa- 
Evenimentele sportive sînt ‘ 

împărțite în capitole : foot-ball, | 
(grafia anilor, șl eu o găsesc ---------------------- erfect adecvată)> tennis, oină,

W tir, rugby, hockey, atletism —

•
 toate numai între elevi de liceu. 
____ ____ Aflăm, ..astfel, că început la

2 144—113 --  UlUl XNCâ^XVXXCll Ol. 5civa, 
fiecare liceu putea înscrie cite 

w io două eohinp. T-.inp#» tnc/>rieA • t

1 122—104
3 1

•
 foot-ball cupa C.N.S.S.,

__ Colegiului Național Sf.
cupa 
Sava,

•
— două echipe. Licee înscrise : La- 

zăr, Cantemlr, Sf. Gheorghe, Șc. 
— Normală, Șincai, Llbros, M. Emi-

166—148 nescu, A. Vlaicu etc. Aflăm că 
90— 74 au încePut campionatele Inter-

Wșcoiare de tennis și cele de oină, zzi—zbi ea ia tir, jn cupa Nițescu", 
114— 44 W C.N.S.S. s-a clasat al treilea 
153—108 ■■între 40 de concurenți, cu 90% 

cc Si PunctaJ : aflăm de asemenea că 
83~ Oîn raatcll-ul de rugby dintre cele 
9Z— 81 W două echipe ale Colegiului, 

174—vio(echipa întîi și ----- 170-148 X rante“>» rezultatul 
r*3-1,5 BOrabil primilor, cu 8—6 și asta

„noile spe- 
a fost favo-

•
 pentru că arbitrul Gh. Fîntîneanu 
(Sp. Studențesc) i-a ajutat vizi- 

eea ue bil pe cei din echipa întîi.
W Cine jucau ? Pomescu, Țăranu,

• Echipele cu asterisc sint partenere Marinescu... le recunoaș-
b Întrecere ale formației române numele? La atletism, ni se

. _ - - ------- comunică, cu însuflețire, că Ro-
2^mulus Popescu își încearcă șan, 
Asele la disc — a și devenit cam- 

■ ■■■ ■ ■ . Xpion național de juniori în 1933,
iJAMDDAl III IA I II Wiar Jan Cristorian pare să se fiiimvIJnm III IM ■! II 4®kstabUit definitiv la aruncareallnllUMHLUL un ciocanului. Ni se mal spune

• că Johnny Dumitrescu dintr-a
V-a B și Gică Popescu dintr-a

x xxxycx AX>UK.AXX« ^.vi-a A promit să devină niște
ționala a handbalului a avut loc cuwexceienți foot-baii-iști, cum au 
prilejul Jocurilor Olimpice din 1936 A fost: primul la Unirea Tri- 
de la Berlin. La acest turneu olim- ^°’n°£scal MaTrin? în^vut^și 
pic a participat și echipa României alte nume: Gică Petrescu <bas- 
care a pierdut în seria preliminară ®ket>> Radu Tiliea și Fiorin Po- 
jocurile cu Austria (3—18) și Elveția Anrăgăneseu 
(6—8), dar în disputa pentru locurile X a meciului de fotbal România— 
5—6 a învins selecționata Statelor WIJ*8J>slavla dln 10 ma* i9-X con- Unite cu 10-3 (4-0). O precizare : @,^2d ^"Sâmei^rinduri"®-1 
se juca handbal în 11. Ăniată viguros de nea Teniță cu

La Munchen, în 1972 J.O. vor ro?u : -„vom mai.. . mvmge desigur pe bulgari si peavea din nou in program un tur-®greci și vom cuceri „Cupa baî-

căruia i-a dat numele de 
„Haandbold". De asemenea, 
există documente care atestă 
că un alt profesor de edu
cație fizică, Vaclav Karas, a 
pus bazele jocului de „ha- 
zena", și el asemănător hand
balului, încă din 1892 la școa
la din Smichov, unde func
ționa.

• Una din cele mai intere
sante date din istoria hand
balului nostru este cea care 
atestă că Oborul nu a dat 
sportului românesc numai pe 
Steinbach, Cîrjan, Sonny Ni- 
culescu sau Ozon. Acest car
tier bucureștean este, într-un 
anumit fel, și „patria" hand
balului <în 7. Iată ce 
numărul său din 10 
brie 1934 ziarul 
zilnic": „Un match 
de hazeria astăzi in Obor.'" 
Rezultatul nu l-am aflat, dar 
important este că atunci două 
echipe feminine (Unirea Tri
color și Stăruința) jucau 
handbal pe teren redus. Nu 
se poate spune că Oborul nu 
are < tradiție... polisportivă !

• Congresul la care s-au 
pus bazele Federației interna
ționale de handbal a avut loc 
la 4 august 1928, cind Fede
rația internațională de atle-

scria în 
septem- 

„Sportul 
feminin

neu de handbal, dar de data aceasta @camcă“. insă foot-baii-ui roma- 
He handbal în 7 nesc trebuie să aibe orizonturiai naziuuttt <• fl&mai largi șî, pentru » obține in
«• concertul european locul pe 

care ni-1 dorim cu toții, trebuie 
H III SBS ne pregătim cu grije și ira-

gere de inimă"... ; .bravo, Pap- 
4ftpia dintr-a Vil-a științifică, au- 
Wtorul articolului; păcat că na 
• te-ai făcut comentator sportiv 

de profesie, cu stilul tău elegant, 
tism n renunțat să se mai O- ® lapidar șl direct la obiect, de o nsrii a renunțat sa se mai o Wpremonițje surprinzătoare pentru 
cupe șl de problemele ]OCU~ vîrsta-ți fragedă de atunci ! 
rilor sportive. De notat cias — —Nu ? ml-a șoptit de de- 
printre membrii primului con-g^^,™- - Teniț^ Me-
SlllU al F.I.H. (președinte 1.1 . Qgjl pagini ? Dovedim, negru pe alb, 
Lang — Germania) se afla ftflfecă făcliile aprinse de acești ti- 
Averv Brundase actualul nre-^nerl au continuat să ardă pină-n Atery nrunaage, aciuaiui pre ^zilele noastre. Fundcă și el le 
ședințe al C.I.V.! ^'primiseră de la alți entuziaști.

^bCare n-aveau nici stadioanele, 
9 Handbalul a pornit, de^”ici Uolarea cluburilor de azi.
... . ■■Care făceau sport „pă Federa-curind, la asaltul patriei fot- ia „Viforul4* sau la „Venus“,

balului și rugbyului. Insula ^(cu o întreagă mentalitate potriv- 
britanică era un teritoriu ab- zvîrlltă împotrivă-le de
solut „nedefrișat din totuși, după-amiezele șl în va-
de vedere handbalistic pinăv&P canțe — fiindcă diminețile învă- 
recent, cind doi entuziaști iftiau latina șl greaca, ecuațiile 

z;—L", ”cu trei necunoscute, versurile profesori de educație fizica, lui Horațiu, și-l citeau pe Ibsen, 
•'"ff Rowland și Phil Holden, ^Tacitus sau Einstein, își dădeau 

iu întreprins cîteva acțiuni ® bacalaureatul șl examenele la 
concrete în acest sens Fi X universitate, care nu neapărat concrete in acest sens. Li a«Mera un institut de educație fl- 
obținut sprijinul lui „Central zică, ci : o politehnică, o arhî- 
Council of Physical Recrea-Wtecturâ, medicina, literele sau 
tinn" nnoi hanrlhnhil a frx-f <Sfeclreptul- Fimdcâ tod aceștia- non , apoi tianaoaiul a jo-l (Jgl (Sau majoritatea), vedeau în sport 
recunoscut de puritana „Bri- ceea ce vedea profesorul de 
tisch Olympic Association", S' gimnastică Ion Dobre de acum 
iar de curînd nnn din nrnmn ffi34 de ani> ceea ce ar trebul laț ae curma, una am promo- sii vadă neapărat șl tinerii 
țule de la Colegiul pentru e-gg sportivi de astăzi : încunu- 
ducație fizică din Liverpool a^narea strădaniilor spre devenire 
primit primele lecții de hand-®5?m'fOd?scipiină?a^ăCnă“- 
bal. A avut loc și un turneu tate și putere de creație. Prin 
rezervat echipelor universita- performanță. Prin calitate.
re unde în finală TTprrint Vorbești ca la carte.
tir YT • — Mersi, a susurat mal de-
Watt University din fîdîn-Wpărtat vocea — șl s-a pierdut. 
burgh a învins Newcastle îar eu am rămas visător pe

, v paginile revistelor, gîndlndu-mă
niversity cu 11—5. După cum^^c^ nea Teniță ăsta al meu e un 
se vede, un început de bun^. *T;O£Sibil s1 dulce vrăjitor de 

augur^ Al. STRUTEANU
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CITEVA IPOTEZE PE TEMA
N

din anul
acestui

Emil IENCEC

e-

defir.itivă

ș«

un colorit de autentici-

Georg» SBARCEA

' I
LA MANTINELA

Valeriu GORUNESCU

jucător 
terenul 
patinei, 
un ju

arhicu- 
hochei 

ce pri

vreți
Ame-

Noului patinoar artificial 
orașul Galati.

ISTORICĂ

acesta le-a plăcut foarte 
au o-

sportul

• Noroc de pasiunea unor

dare

de inima rea I • in spatele
cuplului

prieteni și
dragi.

jurul meu

lovească 
ce făcea

decit era 
se soldau

citeva 
Cu 
din

activilatea» după suspendare, Rapidul 
Republicii.

din Turda jn finală, 
ne mai scape Cupa 

fn

. dar asta n-a 
întîmple anul viitor

că toată 
,€asa Scîn- 

dificilă, 
negativ,

nu mai

echipa

perioadă eînd presa sportivă era

lonescu — Dumitriu

Pregatire...
Desen de I.1AURENȚIU CONSTANTINESCU

■

• Am început să simt în 

un vînt rece • ...Ozon 

trebuie să joace într-o 

muncitorească 1! • In ce împre
jurări am fâcut cel mai bun meci 
din carieră • Ultimei» prezențe în 

echipa națională • „Șpiluri" pentru 

executarea- loviturilor libere

scriitori... • După suspen

u-1 da mirare ci ameri
canii aspiră la tntlletate 
In această materie. Nu oa
re în noul continent sînt 
vestitele echipe canadiene’ 
ce eate de tăcut că de 
două decenii a apărut o 
pretendentă la întiletate :

Dar» 
vreo 
altă ___________ _ ________ _
CHINA ? Faptul s-a Ivit cu pri
lejul evoluției unei formații ceho
slovace de hochei în China, a- 
cum aproape douăzeci de ani. 
Jocul '
mult chinezilor, care nu 
mis să precizeze că „ceva asemă
nător s-a jucat deja de pa timpul 
dinastiei Fu sau Ll". Așadar, 
hochei In China cu mal bine de 
un mileniu în urmă !... Surprin
zător, desigur. Dar, urmează ceva 
șt maî surprinzător.

Nu de mult a apărut tratatul 
unul cunoscător în ale ollmpis- 
mulul șl vechil Elade, referitor 
Ia începuturile acestui joc în 
Grecia antică.

Așadar, o țară eu climat me
diteranean — Grecia — își pune 
candidatura pentru primatul în 
Istoria hocheiului, în vreme ce 
Islanda tace. Este... suspect, nu? 
Mal ales că ea este mult mai 
aproape de gheață, frig și hochei 
decît... Grecia. La fel și Groen
landa este foarte... taciturnă. Oare 
vikingii nu au jucat șl ei cîndva, 
de mult, un joc1 asemănător cu 
cel de astăzi, — după cum sus
ține Erlk Rudovous ?

Șl, atunci, care să fie adevă
rul ’

Cert este că există mărturii 
că hocheiul a fost practicat — 
competițional — de acum aproa
pe un veac, mai precis " 
1879.

Că americanii sînt 
noscuți în materie de 
iar este cert. In ceea _
vește Canada, majoritatea cerce
tătorilor îi acordă prioritate în 
disputa Istorică. Dar și in Ca
nada există o înverșunată riva
litate istorică între orașele King
ston și Halifax, fiecare susținind

c& este locul natal al sportului 
pe dreptunghiul de gheață, măr
ginit de mantinele.

O «ceartă** pasionantă.
Dar ce se poate spune despre 

soldați! din fortul Kings Bay, 
care, măturind gheața de pe lac, 
s-au apucat să gonească cu tîr-

nurile cutiuțe de vacs, pretin- 
zlnd că au jucat — cîndva — 
hochei ?! O glumă, desigur.

Dar, cercetătorii nu se iau 
după deducții fanteziste, glume 
sau presupuneri, ci caută iz
voare serioase. Și le-au găsit în 
Montreal...

Duminicile unui nesportiv

BUȘLA
Vom avea și noi hocheiștii 

v rtoștri, echipele locale și națio
nale de hochei. Șl de ce nu 

..le-am avea, o dată ce sportul 
acesta nu este unul de im
port, fiind o țară în care iarna 
gătește citeva luni pe ani a- 
pele cu pojghițe sticloase de 
gheață, Incit îmbie la toate 
jocurile de îndemânare șl agi
litate pe cei tineri 1

Pot aduce personal mărtu
rie, in ciuda nesportivității me
le, că hocheiul are la noi vechi 
tradiții populare, chiar dacă i 
s-a spus altfel și chiar dacă se 
juca cu obiecte primitive, ceea 
ce nu-i scădea insă interesul, 
nici pitorescul, ci dimpotrivă.

în tirgul Topliței, cu două 
școli primare și trei rîuri îm
binate lingă stația de cale fe
rată, unde am copilărit, băieții 
mai răsăriți jucau hochei a- 
cum patruzeci și cinci-cinaizeci 
de ani, spunîndu-i „bușlă”. Nu 
cunosc etimologia cuvîntului, 
pe care, de altfel, nu l-am gă
sit în nici un dicționar sau 
glosar de regionalisme. Dacă 
nu evocam, deunăzi, anii de 
vis ai vîrstei de început cu un 
fost coleg de abecedar, poate 
uitam și eu de bușla asta, care 
nu era altceva decît hocheiul 
de azi. Fiindcă, de cum dădea 
al doilea îngheț, cel de după 
Anul Nou, peste valea târgu
lui, și Mureșul, șerpuind pe 
sub perdele de sălcii plângă
toare, își acoperea unda cînd 
lină, cind săltăreață, cu o pla
toșă solidă, se porneau co
piii către riul încremenit, care 
cu săniuțele, care cu patinele, 

lețurile de schi, care, 
cu bușla năzdrăvană, 
de fapt, o tăblie 
cam de mărimea

care cu 
in fine,
Ea era, 
seîndură
nei palme de voinic, căzută 
pe la joagăreie primitive

de 
u- 
de 
ce

MICROSTATISTICÂ
• Hocheiștii români au 

fost prezenți, pentru prima 
oară la campionatul lumii 
la ediția a IV-a, cea de la 
Krynica din 1931, cînd s-au 
clasat pe ultimul loc, 10. De 
atunci, participarea lor a fost 
concretizată în următoarele 
locuri : 1933 (Praga) locul 
IX din 12 echipe, 1934 (Mi
lano) locul X din 12, 1935 
(Davos) locul XII din 15, 1937 
(Londra) locul IX din 11, 
1938 (Praga) locul XIV din 
14, 1947 (Praga) locul VII 
din 8. după care echipa Ro
mâniei a evoluat 
C și B. In 1959 
cîștigat criteriul 
reeditînd succesul 
drul grupei C în 
sanne-Geneva). Apoi, repre-

în grupele 
(Plsen) a 
european, 
și în ca- 

1961 (Lau-

LOTO—PRONOSPORT
CELE MAI ATRACTIVE 

MECIURI ALE CAMPIONA
TULUI MONDIAL DE 
HOCHEI, GRUPA B. IN PRO
GRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT
Iubitorilor de sport din 

țara noastră le este rezervat 
un nou și interesant concurs 
Pronosport, alcătuit din me
ciuri ale grupei B din cam
pionatul mondial găzduit de 
tara noastră între 24 februa
rie și 5 martie a.c.

în programul concursului 
suplimentar Pronosport, pe 
care îl publicăm în continua
re, apar cele mai atractive 
întîlniri ale campionatului, 
ceea ce promite o partici
pare numeroasă și premii de 
valoare. Programul concursu
lui suplimentar Pronosport 
C. M. hochei este următorul :
I. România — Iugoslavia ;
II. Japonia — R. F. a Ger
maniei ; III. Elveția — Nor
vegia ; IV. S.U.A. — Iugo
slavia ; V. R. F. a Germa
niei — Elveția ; VI. Româ
nia — Japonia ; VII. R. F. a 
Germaniei — S.U.A. : VIII. 
Norvegia — Iugoslavia ; IX. 
România — Elveția ; X. Elve
ția — Iugoslavia ; XI. Ro
mânia — S.U.A. ; XII. Iugo
slavia — Japonia ; XIII. Ro
mânia — R. F. a Germaniei.

• Tragerea concursului ex
cepțional Pronoexpres de 
astăzi 22 februarie a.c. va 
avea loc la București în sala 
Clubului Finanțe-Bănci, din 
str. Doamnei 
cepere de la 
gerea va fi 
după care va
artistic. Intrarea liberă.

nr. 2, cu în- 
ora 18,45. Tra- 

radiodifuzată, 
urma un film

tăiau buștenii în felii netede, 
înnegrită cu păcură dintre și
nele drumului de fier, ca să 
se vadă deslușit pe oglinda de 
gheață, albă ca floarea pruni
lor sălbatici de prin mărun
tele livezi ale așezării de mun
te. Se formau îndată două ta
bere, una care apăra malul 
sting, alta care apăra malul 
drept ; cu niște bețe lungi, pro
venite din aceeași sursă a joa- 
gărelor sau șterpelite din gar
dul vreunei vecine vădane, 
,. discul" era manipulat, cu mare 
iuțeală și dibăcie, de echipie
rii cu patine in picioare, în
tocmai ca la hochei. Nu mai 
țin minte dacă tăblia înnegrită 
se chema bușlă sau jocul pur
ta acest nume nostim. Țin min
te doar strigătele vesele ale 
băieților care izbuteau să iz
bească tăblia în malul apărat 
de tabăra adversă : asta se 
chema a băga golul în poar
tă ! Le mai văd mîinile și bu
zele vinete de frig cuprinse 
de agitația victoriei, obținută 
într-o aprigă întrecere.

Nu era în tirgul acela, în
chis iarna între zările 
te, nici cinematograf, 
un club sportiv, ca 
toplițeni de-acum o jumătate 
de veac să fi avut prilejul de 
a vedea sau de a învăța ho
cheiul. Ei îl jucau fiindcă așa 
făcuseră, în iernile de altădată, 
și copiii din generațiile care 
îi precedaseră.

Iată o informație, care poate 
să iște niște cercetări mai sis
tematice asupra antecedentelor 
folclorico-etnografice ale ho
cheiului în țara noastră și să 
confere pasiunii pentru acest 
sport 
tate.

de mun- 
nici vre- 
mărunții

zentativa țării a jucat nu
mai în grupa B : 1963 (Stock
holm) locul III, 1964 (J.O. 
de la Innsbruck) locul IV, 
1966 (Zagreb) locul II, 1967 
(Viena) locul II, 1968 (J.O. 
de Ia Grenoble) locul IV și 
1969 (Ljubljana) locul VI.

• Cel mai frumos succes 
de pînă acum a fost cel în
registrat în 1967 la Viena, 
cînd echipa României s-a 
clasat a 11-a, la egalitate de 
puncte . cu Polonia, ciștigă- 
toarea grupei, fără să fi cu
noscut înfrîngerea

• La Praga în 1947 a evo
luat pentru ultima oară în 
echipa națională la C.M. și 
Eduard Pană, tatăl actualu
lui jucător al reprezentativei 
noastre... Eduard Pană !

• Pentru prima oară în 
istoria acestei competiții, la 
întreceri iau parte formații 
din trei continente : Ameri
ca, Asia și Europa.

O veche gravură olandeză care atestă că ceva asemănător 
cu hocheiul bandy a existat în Țările de Jos, cu mulți ani 

în urmă

Este vorba de un ttnăr. 
liam F. Robertson, care a 
diat la Universitatea Me Giil din 
Montreal. In anul 1879. el a ple
cat în vacanță în „buna și bă- 
trîna Anglie". Era. pe atunci, 
la noii locuitori ai Canadei, o 
adevărată modă să-și trimită 
copiii să cunoască patria părin
ților. De reținut că Robertson 
era sportiv.

In Anglia ar fi văzut, pentru 
prima oară, un joc de hochei 
pe iarbă. Jocul l-a atras, 
apucat să-i învețe regulile 
cind s-a întors la Montreal 
căutat posibilitatea de aplicare 
a acestui joc pe gheață.

Astfel, vizita intimpiătoare 
tinârului canadian in Europa 
dus la descoperirea jocului care, 
in cițiva ani, a cuprins toată 
partea de nord a continentului.

Robertson, împreună cu priete
nul său R, F. Smith — același 
Smith care a fondat in anul 
1880, la Montreal, Hockey Ama
teur Association — a conceput re
gulile jocului și chiar în iama 
lui 1879 a organizat primul meci. 
Echipele trebuiau să aibă cite 9 
jucători, dar se juca, totuși, de 
ambele părți în cite 15, cu în
treaga echipă, nimeni nevoind 
să renunțe la joc.

Pucul era o plăcuță de lemn, 
cu patru laturi. Porțile erau 
marcate de două bare, înalte de 
1 metru. Bîrna transversală nu 
exista. Nu era voie să se tacă 
înlocuiri. Dacă totuși un 
era nevoit să părăsească 
(lovitură sau ruperea 
de pildă), atunci ieșea șl 
câtor advers.

Din păcate, rezultatul 
prim meci nu s-a păstrat.

Jocul s-a lansat, totuși, Iar în 
același sezon, Universitatea M« 
Gill a întreprins un turneu de 
hochei cu studenții săt.

Un an mai tîrzlu s-a micșorat 
numărul jucătorilor la 7 șl abia 
în 1910, hocheiștii profesioniști 
au definitivat numărul jucăto
rilor la 6.

Dar. am intrat în perimetrul 
specialiștilor și nu aceasta era 
intenția noastră în prezenta la
pidară Istorie a unei discipline 
sportive care astăzi cunoaște o 
amploare crescindă. O disciplină 
născută — de (apt — în Europa, 
„prelucrată**, sau 
transpusă pe gheață, 
rlca și apoi exportată 
continent.

«SINT
GOLGETERUL 
ROMÂNIEI»!

la Rapid • De ce s-a || 
enervat Țop Voinescu?*Cind j| 
tot Giuleștiul era să moară W 

O

I

dacă
în 
în vechiul

TRICOLORII - GATA DE START I

Am fost jucător într-o „ ___  „____
cenușie, plată, re>5umîndu-se la informații și comentarii insi
pide. Activitatea noastră, a fotbaliștilor de atunci, nu era re
flectată inteligent, nuanțat, atractiv în ziare. Presa nu mărea 
apetitul publicului pentru fotbal și dragostea lui pentru marii 
fotbaliști, iar pe noi nu ne ajuta să ne clarificăm personali
tatea. De aceea, numai din ultimii ani ai activității am oprit 
o serie de articole pe care le voi reciti cu mare plăcere, la 
bâtrînețe. Noroc de pasiunea unor scriitori care s-au apucat 
acum vreo 6—7 ani să scrie despre fotbal : Eugen Barbu (cel 
care m-a botezat Nâsel), Fănuș Neagu, Alexandru Mirodan, 
Ion BAieșu, Dan Deșliu și alții. Ei au inviorat-o, redind lumii 
fotbalului culorile ei fascinante. Apoi, după acest 
presa de specialitate a căpătat și ea mai multă vervă 
Mai ales in ultimii 2—3 ani avem un ziar de sport 
dar pentru jucătorii din generația mea revirimentul 
tardiv. Invidiez, din acest punct de vedere, actualele r 
de fotbaliști care sînt urmărite și comentate mult mai 
mai frumos, mai profund în coloanele ziarelor. Eu n-aș

Douăzeci și trei de hocheiști 
români trăiesc cu emoție a- 
propierea evenimentului spor
tiv nr. 1 pe care țara noastră 
il găzduiește în acest an. în
trecerile eșalonului secund al 
hocheiului mondial. Intre aceș
tia se află cițiva sportivi ex
perimentați 
frații Szabo) 
pat, începînd 
campionatele 
a fost prezentă echipa Româ
niei și la două 
albe” (Innsbruck și 
alți cițiva hocheiști 
lipsit din formația 
voluat la ultimele
C.M. și o serie de tineri aflați 
acum la primul lor campionat 
al lumii.

întrucît echipa 
urmează să fie stabilită abia 
In cursul zilei de miine. 
ședința tehnică 
care precede în mod obișnuit 
o astfel de competiție, iată în 
întregime lotul tricolorilor :

PORTARI : Constantin Du- 
mitraș (Dinamo) — născut la 
23.1.1946, 64 kg, 172 cm, func
ționar, căsătorit (1 copil), de 
3 ori prezent la C.M. și o 
dată la J.O. ; Anton Crișan 
(Steaua) — 11.1.1942 ; 74,5 kg, 
180 cm ; funcționar, necăsă
torit ; de 3 ori la C.M. ; Ior
dan Dumitru (Dinamo) — 
30.9.1949 ; 74 kg, 176 cm ; func
ționar ; necăsătorit ; debutant.

FUNDAȘI : Dezideriu Var
ga (Steaua) — căpitanul echi
pei ; 14.5.1939 ; 80 kg, 179 cm ;

(Varga. Calamar, 
care au partici- 

din 1961, la toate 
mondiale la care

„Olimpiade 
Grenoble), 
care n-au 
care a 
ediții ale

la
de validare,

funcționar ; căsătorit ; de 5 ori 
la C.M. și 2 ori la J.O. ; Ion 
loniță (Steaua) — 9.1.1951 ; 
77,5 kg, 177 cm ; funcționar ; 
necăsătorit ; o dată la C.M. ; 
Zoltau Făgăraș (Dinamo) — 
11.1.1942 ; 84 kg, 185 cm ; pro
fesor de educație fizică ; că
sătorit 
și o 
Sgincă 
77 kg, 
sătorit 
van
17.10.1944 ; 80 kg, 
clic stomatolog ;
dată la J.O. ; »v*,c □si.,,»
(Steaua) — 16.10.1946 ; 76 kg. 
180 cm ; șofer ; necăsătorit. ; 
debutant.

ÎNAINTAȘI : luliu Szabo 
(Avîntul Miercurea Ciuc) —
1.12.1940 ; 70 kg, 164 cm ; croi
tor ; căsătorit ; de 5 ori ia 
C.M. și de 2 ori Ia J.O. ; Ale
xandru Calamar (Steaua) —
20.6.1941 ; *’ ' 
fesor de 
sătorit (1 
C.M. , 
Geza Szabo (Steaua) 
1940; “ < 
ționar ; căsătorit (1 copil) ; de 
5 ori la C.M. și de 2 ori la 
J.O. ; Eduard Pană (Dinamo)—
28.5.1944 ; 76 kg, 171 cm ; stu
dent ; căsătorit ; de 3 ori la 
C.M. și o dată Ia J.O. ; Iulian 
Florescu (Dinamo) — 23.10.1943; 
70 kg, 178 cm ; profesor de e- 
ducație fizică ; căsătorit ; de 
3 ori la C.M. și o dată la J.O.; 
Ion Bașa (Avîntul M. Ciuc) —

(1 copil) ; 3 ori la C.M. 
dată la J.O. : Horea 

(Dinamo) — 17.5.1949 ;
177 cm ; funcționar ; că- 
; o dată la C.M. : Raz-
Scheau (l.P.G.G.) — 

185 cm : ne
căsătorit ; o 

Petre Sgincă

72 kg. 175 cm ; pro- 
educație fizică ; că- 
copi!) ; de 5, ori la 

de 2 ori la -.J.O. ;
1.12

164 cm ; func-

4.6.1944 ; 74 kg, 177 cm ; stu
dent I.E.F.S. ; căsătorit ; d 
3 ori ta C.M, și o dată la J.O. 
Valentin Ștefanov (Steaua) -
4.10.1944 ; 70 kg, 177 cm ; func
ționar : căsătorit ; de 3 ori la 
C.M. și o dată la J.O. ; Anton 
Biro (Steaua) — 30.9.19)19 : 78 
kg, 182 cm ; medic stomatolog; 
căsătorit (2 copii) ; de 5 ori la 
C.M. și o dată la J.O. ; Gheor- 
ghe Huțanu (Dinamo) — 17 6. 
1950 ; 63 kg, 169 cm ; elev ; 
necăsătorit : o dată la C.M. ; 
Nieolae Fodorea (Steaua) 
16.2.1947 ; 63,5 kg. 172
funcționar ; necăsătorit ;
butant ; Aurel Moiș (Dinâmoj- 
29.7.1949 ; 76 kg. 183 cm ; stu
dent la stomatologie ; necăsă
torit ; de 2 ori la C.M. și o 
dată la J.O. ; Ion Gheorghiu 
(Steaua) — 5.3.1947 ; 68 kg,
174 cm ; funcționar ; căsătorit; 
o dată la C.M. și o dată la 
J.O. ; Laurențiu Iordan (Stea
ua) — 29.9.1946 ; 64 kg, 167 cm; 
strungar ; căsătorit ; debutant.

De pregătirea echipei s-au 
ocupat Vițezslav Novacek (pen
tru al doilea an la conducerea 
tehnică a reprezentativei), Ion 
Tiron (fost internațional, din 
1959 prezent alături de băieți 
la toate competițiile de am
ploare la care au participat) și 
medicul Virgil Ignat, aflat la 
al doilea C.M. cu echipa.

Celor ce vor fi aleși dintre 
hocheiști să îmbrace tricoul 
echipei României, un călduros 
SUCCES!

început, 
și curaj, 
excelent, 

a fost 
promoții 

bine, 
I* 

avut motive să ml tem de condeiul ascuțit al unor gazetari, 
fiindcă n-ani avut nici un fel de înclinație pentru viața ne
sportivă. Acum, însă, atenția pe care presa o acordă fotbalului, 
li obligă foarte mult pe jucători și unii dintre ei mai fac încă 
destule gafe, pe care e drept să nu le trecem sub tăcere ci să 
le prezeutâm spre judecată opiniei publice.

Cind mi-am reluat 
era programat să .toace eu Dinamo, in Cupă, pe 
Se zvonise că voi apare in echipa giuleșteană și eind am ajuns 
cu autobuzul la stadion, publicai mi-a făcut o manifestație de 
nedescris. Eram copleșit ți n-am s-o uit niciodată. Meciul a 
fost <----------  - ' ’ ------ ------- ‘ ' ----- 'deosebit de frumos și’ desfășurat fntr-o atmosferă de caldă

Deseori adversarii mă :ăsau sa trec neslinghertt peste 
mijlocul terenului și încercau să mă atace numai după 

ce se adunau mai mulți

Efulgurații proaspete de bal, 
un bal de nea, ca-n primii ani de școală. 
Se-ntorc, pe rînd, pe umedul cristal, 
iluzii dintr-o vîrstă ideală — 
cu nasu-n vînt și cu mănuși de lină, 
înțeapă gerul — transparent arici. 
Perechile se string, în zbor, de mină, 
truveri din Evul Mediu și pitici, 
ușoare zîne, paji cu suple linii: 
în fiecare-i întrupat un vis. 
Patina-nscrie-n gheață lungi actinii 
pe-un „dublu-Axer încă indecis; 
ar vrea cu-ncondeieri de balerină 
să-i dea zăpezii-o grație, un sens. 
Nici îngerii nu uită, albi, să vină 
pe căi de-omăt în constelații dens : 
ori poate nu-s decît zorite grupuri 
de-ncepători, cu aripi sub tricou.
Ca un mercur le umblă spaima-n trupuri 
Alunecă Și rid. Și-ncep din nou 
un pas dintr-o gavotă a zăpezii, 
a tinereții, — a zborului pe-oglinzi. 
...Vezi, dacă fiica blondă a amiezii 
va eșua un ,,Rittberger", s-o prinzi!

La Viena, in 1967, ca și anul trecut la Skopje, hocheiștii japonezi șt bulgari au fost adversari în grupa G. La București 
ei se reintîlnesc în cadrul grupei imediat superioare, participarea la B fiind o „premieră" pentru ambele reprezentative. In 

fotografie, un aspect de la meciul din 1967, de la Viena, încheiat cu netul succes al-niponilor (S—2)

simpatie pentru mine. Dinamo avea să ciștige cu 5—3, dar, 
după o asemenea partidă, mai că nu-ți pare rău chiar dacă 
pierzi.

Rapidul era In vremea aceea o echipă tlnără. Băieții s-au 
atașat repede de mine ți eu de el. Mă acomodasem minunat 
după o asemenea primire. Simțeam că „minjii“ vroiau să mă 
copieze sau, In orice caz, să-și modifice jocul în concordanța 
cu *1 meu. Erau, din ce in ce mai puțin- timorați, cu toată 
lipsa lor de rutină. Eu Încercam să fiu cit mai mult in servi
ciul lor și n-am uitat că in același an, la un meci cu Farul, 
cîștigat de noi cu 7—I, am creat tuturor atîtea ocazii incit a
reușit să marcheze fiecare înaintaș, simțeam Ia ei un fond 
bun și mult respect față de mine. Și Copil și Georgescu și 
Ene II și Văcaru, erau foarte Înzestrați, dar cred ’ -
această promoție pregătită și ridicată in formația 
teii" a fost promovată prea repede într-o competiție 
ca divizia A, ceea ce avea să le influențeze, in parte 
evoluția ulterioară.

Din perioada cit am jucat la Rapid am să relatez 
crlmpeie, oarecum disparate, dar interesante în sine, 
această echipă aveam să pierd a doua finală de Cupă 
cariera mea (cit de mult operează uneori hazardul în fotbal !). 
Vă Închipuiți, probabil, că fac aluzie la meciul cu Ariețul 
Turda. Cu un an înainte ne disputam trofeul cu Steaua. Eram 
conduși cu 1—o șl egalez, dintr-o lovitură liberă, care me
rită a ti menționată. Eu executam astfel de lovituri cu piciorul 
drept. Numai cu piciorul drept. Portarii știau acest lucru. Și 
Voinescu cunoștea amănuntul. In acest meci trebuia să trag 
dintr-un unghi fără speranță, foarte închis. Ce-tn veni in 
timp ce potriveam balonul *.’ Să trag o dată și cu sttagui, mi-am 
zis. In atiția ani, merită să Încerc o dată. Loveam mingea și 
cu piciorul sting destul de bine, dar nu aveam aceeași precizie. 
Top Voinescu se pregătise șl anticipase cam unde ’ aș putea 
trimite mingea din colțul acela cu dreptul. Avea să rămină 
uluit văzind mingea peste citeva clipe In plasă, expediată cu 
stlngui, in colțul care nu intra in presupunerile sale. N-a 
putut schița nici o mișcare. Parcă-1 văd. A făcut imediat 
gestul său prin care își tot ridica inutil pantalonii scurți de 
portar, s-a uitat la mine, de parcă voia să mă culce la pă- 
mint cu privirea și-a pornit in direcția mea, enervat la culme. 
După 4—3 pași s-a oprit, fiindcă eu ajunsesem deja departe. 
Așa era Țap. Se Înfuria cumplit pentru două-trei clipe, cînd 
ii marcai un gol umilitor, după părerea lui.

Pînă la urmă, aveam să fim învinși cu 5—1, 
fost aproape nimic pe lingă ce avea să se ‘ ' 
cu Ariețul.

Cind s-a aflat că vom juca cu formația 
tot Giuleștiul era în flăcări. Acum u-o să . _ . 
nici dacă adversarul va Juca in 15 oameni. Am zis șl eu, 
sttrșit Ozoane a venit vremea să ciștigi și tu o competiție. Și 
pe cinstea mea, adversarul avea o echipă slăbuță. Eu făcusem 
o întindere musculară mică. Mă jena puțin și u-am vrut să 
■pun antrenorilor. Ce ml-atn zis ? Meciul nu va ti greu, iar 
atît cit trebuie voi face față. Cind îmi trece prin minte fil
mul jocului nu pot să înțeleg nici astăzi cum de am ratat 
atitea ocazii 7 Balint, Văcaru, Georgescu și cu mine am trans
format fn cenușă zeci de ocazii și zeci de mii de inimi. Parcă 
era ceva trucat, sau noi parcă eram niște Chaplini care fac 
totul pe dos. Piciorul mă durea, nu puteam să sprintez sau 
■ă șutez puternic. De aceea, fugeam de răspundere și pasam 
lot timpul. Băieții observind că Ozon joacă atît dc prost s-au 
timorat și ei. Oaspeții au avut un curaj excepțional și s-au 
luptat ca leii in ciuda Inferiorității lor. pe care o simțeau la 
tot pasul. Poarta lor era apărată de un fel de inger subțire 
și elastic, minunat In ziua cu pricina. Purta un nume necu
noscut : Suciu, care avea să se lanseze, în fond, de pe rampa 
meciului acela. Din citeva contraatacuri, jucătorii lor Ursu și 
Bătuțiu l-au perforat pe Dungu de două ori. Rapidul a pier
dut cu 2—1 un meci pe care dacă l-ar mai fi jucat de 100 de 
ori, pariez că l-ar fi cîștigat de fiecare dată. Mai că iți vine 
după asemenea tărășenie să te întrebi decă nu cumva te urmă
rește vreun blestem ?

Aș vrea să spun cile ceva despre cuplul Ionescu-Dumitriu, 
cel ce avea să subjuge inima Grantului și nu numai pe a Iui. 
Mai intîi, la Rapid, a venit lonescu. Cind a apărut și Dumi
triu, la început, nu se înțelegeau. In schimb, mergeau bine și 
unul și celălalt cînd jucau alături de miue. Mă ascultau, iar 
eu le Înțelegeam jocul, fiindcă eram, cum s-ar zice, de același 
stil. Forța de improvizație a lui Niki mă impresiona. Dar cind 
jucam amîndoi, ieșea deseori prea multă comedie. Vedeți, lui 
Dumitriu nu-i plăcea golul. El, de dragul giumbușlucurilor pier
dea ocazii rarisime, ca să mai facă o fentă în plus ' "
nevoie. Soluțiile alese de el erau sclipitoare, dar nu 
și cu goluri.

Rar am văzut un fotbalist cu renume care să 
mingea atit de defectuos ca lonescu. In schimb, tot „ __
se transforma in goluri, așa cum tot ce fac unii se preschimbă 
în bani. Puiu marca din cele mai imposibile situații. El nu 
era bun pentru combinații, ci trebuia pus in condiții favora
bile. Randamentul lui depindea mult de cel al partenerilor mai 
apropiați. De aceea, cred, că ar fi rămas un fotbalist oarecare 
dacă nu m-ar fi avut pe mine și mai tirziu pe Dumitriu lingă 
el. Ml-a plăcut mult să joc cu amindoi, mi-au fost - - - •
mi-au rămas foarte "

CAPITOLUL 
URMĂTOR :
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Garij Napalkov dublu campion mondial îa sărituri

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
De la trimisul nostru, VALERIU CHIOSE

GALAȚI, 21 (prin tele
fon). — Sîmbătă a fost o zl 
calmă în grupa C a campio
natului mondial de hochei. 
Zarurile fiind — oricum — 
aruncate, deasupra turneului 
mai plutește o singură incer
titudine : Austria sau Italia ? 
Bănuind — parcă — dezno- 
dămîntul, organizatorii au 
așezat în ultima zi (dumi
nică) acest joc. Or, poate, 
cele două echipe cunoscînd 
programul s-au străduit să-i 
confere întîlnirii lor toate 
prerogativele unui derby. 
Oricum, Galațiul așteaptă cu 
nerăbdare acest meci, care, 
promițînd totul, s-ar putea

PROGRAMUL DE AZI

Or» 10 : Franța — Belgia
Ora 14.30: Uțgarla — Dane

marca.
Ora 17,30 î Austria — Italia
Televiziunea a programat o 

transmisie în direct de la 
acest ultim șl decisiv meci al 
grupei C, Intre orele 19,15— 
20.15.

să nu dea pînă la urmă ni
mic. Rămîne de văzut. Nici 
o zi nu ne mai desparte de 
spectacolul final. Pînă 
atunci, iată, pe scurt, croni
cile pe ultimele zile.
AUSTRIA — OLANDA 9—2 

(3—1, 4—0, 2—1)
Matineul hocheistic de sîm- 

băiă a reușit să umple tri
bunale noului patinoar gălă- 
țean, în timp ce la București 
acest 'jpc ar fi trecut cu to
tul neobservat. Menajîndu-i 
în unele situații pe olandezi, 
austriecii s-au 
fapt pe ei înșiși, gîndindu-se, 
desigur, la piarele calvar de 
duminică. în ciuda diferen
ței evidente de clasă, parti
da a plăcut, pentru că... 
patinajul este estetic ca ata
re. Să ne facem datoria, co- 
municînd 
golurilor: 
Schager, 
mer, ~ 
Schwitzer,

menajat de

numele autorilor 
Znenahlik (2), 

MBrtl, Kirch,bau- 
Felfernig, Holler, 

Strieker, respec-

încercatul portar Carl Wetzel 
(fost la „Minnesota North 
Stars") va apăra pentru a 
treia oară buturile echipei 
S.U.A. în cadrul campiona

tului mondial

efectiv:Minutul 60 de joc
Entuziasmul hocheiștilor

tiv de Kok și Simons. Au 
arbitrat Pianfetti (Franța) și 
Raucz (Ungaria).
UNGARIA — BELGIA 15—2 

(5—1, 3—0, 7—D
Meciul a constituit o simplă 

formalitate, care urma să com
pleteze două căsuțe pe tabela 
turneului și să rotunjească cla
samentul. In ciuda diferenței 
de scor și de clasă, belgienii 
și-au apărat uneori destul de 
bine și, în general, foarte 
sportiv... șansa (sau, mai e- 
xact, neșansa) ta această întîl- 
nire. Cele două goluri pe care 
le-au marcat au fost Însoțite 
de adevărate explozii de en
tuziasm. Au înscris Bikar (3),

<

Franța — Ungaria 4—2 / 
francezi este evident

Foto i AUREL NEAGU
Balint (3), Zsitva (2), Meszoly 
(2), Galambos, 
Horvath, Palia 
tori, respectiv 
Brueren.

Poth, Palotas, 
pentru învtagă-

Verstrepen si

DANEMARCA
1—0, 1—0)

FRANȚA —
2—0 (0—0,

Aflați încă sub impresia vic
toriei senzaționale obținute în 
fața Ungariei, hocheiștii fran
cezi s-au trezit tîrziu în fața 
unei apărări daneze ferme și 
deosebit de hotărite. Ei au 
vins totuși cind nimeni nu 
mai aștepta.

Au marcat : Vassieux 
Guryca. Au arbitrat Tașnadi 
(România) șl De Paete (Belgia).

LA MANTINELĂ
• Teatrul muzical din Ga

lați a prezentat vineri un 
spectacol de gală în cinstea 
participanților la campiona
tul mondial de hochei — 
grupa C. A fost o seară ad
mirabilă, care a relevat ma
rea vigoare artistică a unui 
colectiv mai puțin populari
zat. Neavînd posibilitatea de 
a-i aminti pe toți 
prin prezența lor 
Casei de cultură a 
lor au onorat arta

cei care 
pe scena 
sindicate- 
interpre-

ta
se

Și

tativă românească, vom cita 
doar cîțiva dintre soliștii de 
vineri seară: Boby Harta, 
Maria Giuglea, Teddy Mun
teanu și Valeriu Silion, ulti
mul un cîntăreț și un artist 
înzestrat cu toate darurile 
care lipsesc — din păcate — 
chiar și unora cu vechi state 
de serviciu în fața microfo
nului. Ne gîndim că făcîn- 
du-l cunoscut marelui public 
pe Valeriu Silion, televiziu
nea n-ar avea decît de cîș- 
tigat.

OSTERSUND, 21 (prin telex). 
Am urmărit din nou o cursă pa
sionantă și de un înalt nivel teh
nic, cu mult dramatism și răstur
nări de situații pe parcurs, și din 
nou nu i-am putut găsi pe repre
zentanții noștri printre preten- 
denți, dacă nu la un loc pe po
dium, măcar la unul de onoare. 
De data aceasta însă a fost mult 
prea evident, încă de la început, 
că 1970 va trebui să se rezume, 
pentru cei in care speră biatlo- 
nul românesc, la un an de învăță
minte și încă dintre acelea plătite 
cu rezultate slabe, cu dezamăgiri 
sau, pentru a fi mai plastic, cu 
dușuri reci.

încă din primul schimb, Nicolae 
Horga a debutat la tragere cu 
două ture de penalizare, iar la a 
doua tragere cu unul. în acest 
moment s-a pierdut contactul eu 
echipele cu veleități autentice și, 
în pofida faptului că în ultimul 
schimb Irimia, Șovăială a făcut 
eforturi supraomenești pentru a 
recupera, și încă eforturi cu efi
ciență (n-a făcut nici o tură de 
penalizare), totul era deja pier
dut. Ștafeta de juniori a României 
a trebuit să se mulțumească în 
final cu locul VII în ierarhia 
mondială a anului și trebuie să 
subliniem de la bun început că la 
ora concursului aceasta este va
loarea celor ce ne-au reprezentat. 
Nimeni nu are dreptul de a Ie 
face imputări excesive, pentru că 
a fost evidentă iarăși dorința Jor 
aprigă de a face ceva. Dar, din 
păcate, tinerii noștri biatloniști nu 
sînt nici primii și nici ultimii 
care greșesc poate tocmai din do
rința de a face ceva peste pute
rile lor.

In general, cursa a scos în re
lief importanța deosebită a pre
ciziei la tir. Faptul nu are desigur 
nimic nou și cu atît mai puțin 
nimic surprinzător. întrebarea fi
rească ce se naște este însă dacă 
se știe de către toți cei în drept 
acest lucru, după cum se mal 
pune și întrebarea dacă eforturile 
depuse atît în antrenamente, cit 
și în concurs, ca să nu mai vor
bim în general de cele ma
teriale în sprijinul pregătirii, au 
fost bine dozate și dirijate. Dar 
despre toate aceste probleme cu 
o altă ocazie.

în completarea celor privind 
desfășurarea ștafetei de 3 x 7,5 km 
trebuie consemnat semieșecu]

juniorilor sovietici, care porneau 
mari favoriți. Aceștia s-au aflat 
la un moment dat pe poziția a 
Vr-a, fiind nevolțl să depună efor
turi mar: pentru a avansa in cla
sament. Întrecerile au fost domi
nate de norvegieni și suedezi, 
toarte buni îndeosebi la trageri. 
Clasament :

1. NORVEGIA K. Loevasen (1), 
B. Sirijord (1), T. Bjoernadal (1) 
lh.45:29,7, 2. Suedia B. Holmberg 
(3). B. Stattin (0). E. Gustavson 
(0)) lh.45:46,6, 3. U.HS.S. T. Plae-

»ukl (4), A. Bogdanov (0), G. 
Buranov (1)) lh.46:28,3, 4. Polonia 
lh.46:48,2, 5. R. D. Germană lh. 
48:48,2, 6. Cehoslovacia lh.52:32.4,
7. România N. Horga (3), N. 
Vestea (3), I. Șovăială (0) lh. 
54:42,0.

Memorialul Kennedy

BOBUL ROMÂNIEI
PE LOCUL 4
NEW YORK, 21 (Ager- 

pres). — Proba de bob două 
persoane, desfășurată la Lake 
Placid în cadrul jocurilor 
„Memorialul Kennedy", a 
fost cîștigată de echipajul 
Italia I, condus de Oscar 
d’Andrea. în patru manșe 
boberii italieni au realizat 
timpul de 4:35,82, fiind ur
mați în 
4:36,63 ;
România 
Panțuru) 
4:41,54 ;

ordine de S.U.A. I 
S.U.A. II 4:38,84 ;

(conducător Ion 
4:40,01 ; S.U.A. III 
Elveția 4:42,08 etc.

HOCHEISTII DIN BULGARIA, ELVEȚIA 1

NORVEGIA SI S.U.A. I

Joc de împăcare

(Urmare din pag. 1)

Ocean. Pentru prima oară în 
grupa B, hocheiștii americani 
încearcă pe patinoarul „23 
August" recucerirea dreptului 
de a reveni în lupta directă 
pentru titlul mondial, la care 
au fost pînă acum partlci- 
panți tradiționali.

Cei 18 „băieți" ai antreno
rului Murray Williamson sînt 
în parte purtători de nume 
consacrate în hocheiul amator 
din S.U.A. Notăm, astfel, pe 
portarul Can Wetzel (profe
sionist reamatorizat), pe fun
dașii Don Rossa, Bruce Riutta, 
Green Bay și înaintașii Lcn 
Lilyholm, Larry Storciahl, Keith 
Christiansen, Gary Gambucci, 
Pete Markle. Ceilalți provin 
din generația nouă de ho- 
cheiști americani, în frunte cu 
centrul Henry Boucha, care la 
numai 18 ani este deja o mare

vedetă a gheții. Iată-i. pe cei
lalți purtători ai tricourilor 
roș-albastre : Mike Curran 
(portar) ; Jim McElmury, Geor
ge Konik (fundași) ■; Bryan 
Grand, Bob Lindberg, Austin 
„Ozzie” O’Neill, Craig Patrick 
(ata cânți).

Căpitanul echipei este „ve
teranul" fundaș Herb Brooks, 
care susține la București a 
șaptea serie de apariții în ca
drul C. M. în drum spre Bucu
rești reprezentativa S.U.A. a 
făcut o escală la Geneva pen
tru a susține un joc de an
trenament cu reprezentativa 
Elveției. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 5—2 
1—1) în favoarea 
americani.

★
Selecționata de

R.F. a Germaniei a întilnit, 
Miinchen, echipa Norvegiei 
care a învins-o cu scorul 
8—1 (0—0, 4—1, 4—0).

Climatul de violență în care 
s-a desfășurat finala „Cupei In
tercontinentale" dintre A. C. Mi
lan și Estudiantes la Plata este 
încă viu în memoria tuturor. Re
cent, conducătorii clubului mila
nez s-au gîndit să facă un gest 
cavaleresc și să trateze reluarea 
relațiilor cu clubul argentinian. 
Ei propun un joc amical de îm
păcare. Ideea este generoasă, dar 
și — la 'o cercetare mai atentă 
— foarte rentabilă, căci o aseme
nea partidă reunește pe San Siro 
90 000 de plătitori !

Și totuși, Pele nu va fi admis

elementare". In aceste condiții, se 
pare că vedeta clubului F. c. 
Șantos va trebui să-și dea mai 
Întîi examenele Respective,

Au fost bătuți și de fete I
In fotbalul britanic se decernea- 

ză nu numai titlul oficial de cam
pioană, dar și cel de... codașă. 
Clubul „HUlingtoft" — posesorul 
acestui titlu — a reușit să stabi
lească un record unic în genul 
său : în 15 meciuri, fotbaliștii 
acestei echipe au primit „fru
moasa sumă" de 90 de goluri 1 
Punctul final în. „glorioasa" bio
grafie a clubului l-au pus... fe
tele. In jocul eu echipa feminină 
de fotbal „Shaftesbury Ladies

(1—1, 3—0, 
hocheiștilor

hochei a 
la 
pe 
de

întreaga Brazilie urmărește e- 
forturile pe care le întreprinde 
Pele pentru a fi admis ca student 
la cursurile unei școli tehnice de 
educație fizică din Santos. După 
cum se știe, la începutul acestui 
an, „perla neagră14 a trecut, cu 
sucoes, examenele de admitere. 
Acum s-a anunțat însă că Pele 
nu va putea fi admis deoarece, 
după cum a precizat un reprezen
tant al Ministerului brazilian al 
Educației, „el nu are nici măcar 
diploma de absolvire a șase clase

ILIE NĂSTASE PUTEA SĂ-L ÎNVINGĂ PE ROD LAVER!
(Urmare din pag. 1)

are o săritură foarte redusă. A- 
veam de-a face cu aceeași supra
față pe care englezii au folosit-o 
la Wembley.

Fără nici un antrenament, l-am 
întâlnit in primul tur pe Richey, 
care avea deja 4—5 turnee la ac
tiv, ca, de altfel, toți jucătorii 
americani, handicap greu de re
făcut de noi, europenii. In con
secință, am fost învinS, ca și 
Franulovici (de P. Curtis'), Santa
na (Osborne) etc. Năstase, dină 
de un adversar mai ușoi, fratele 
fostului campion al Wimbledonu- 
lui, Mc Kinley, l-a învins destul 
de greu. în continuare, însă, și el 
este întrecut de Richey cu 6—2, 
6—3. In condițiile arătate (perioa
dă extrem de scurtă de acomo
dare, diferență mare de fus orar) 
deși consider rezultatele ca nor
male, ele, totuși, ne-au afectat.

La dublu, însă, ne mai făcu- 
serăm încălzirea, ajungînd astfel 
în semifinale, unde am eliminat 
perechea Franulovici — Osborne, 
dar în finală am pierdut la Lutz 
— Smith cu 6_4, 6—4. Am jucat 
modest, nu însă slab, și a fost 
suficient ca adversarii să facă 
cite un break în fiecare set, pen
tru ca să fim învinși. Cu toate 
acestea, apreciez calificarea 
finală ca mulțumitoare, față 
perioada de pregătire de care 
dispus.

La următorul turneu open, 
de la Philadelphia, au fost pre
zenți mulți jucători profesioniști 
recunoscuți pentru valoarea lor : 
Laver, Gimeno. Emerson, Stoile, 
Rosewall, Roche, Newcombe, Ral
ston, Bucholz, Pilici, Drysdale, 
Moore, T. Ulrich, El Shaffei, 
Bowery , lor alăturîndu-li-se și 
Ashe, Smith, Santana, Richey, 
Lutz, adică tot ce are mai oun 
tenisul internațional la ora ac
tuală. A lipsit doar Gonzales.

După un debut facil, l-am întâl
nit în turul secund pe Ralston, în 
formă foarte bună (va confirma, 
de altfel, ajungînd în semifinale, 
după ce-i va elimina pe Okker 
și Graebner). Am pierdut greu, 
în două, seturi, tet din cauza unui 
break în fiecare set. Am evo
luat însă acceptabil. Am jucat pe 
o suprafață de cauciuc, cu un 
desen ușor imprimat, în scopul 
încetinirii vitezei mingii. Materia
lul se numește „uniturf" și va fi, 
probabil, adoptat la turneele in
door pentru că prezintă multe 
avantaje. Jocul nu este prea re
pede. iar spectacolul devine mai 
atractiv. Dacă cimentul are viitor 
pe terenurile descoperite, cred că 
„uniturful“ va monopoliza cu tim
pul concursurile indoor.

Ilie, cu o „pistă“ mai dificilă, 
joacă împotriva lui Gimeno, în 
prima partidă. Acționînd mai co
herent, Năstase învinge un Gime
no aflat la început de sezon, dar 
cu un joc destul de bun ca fac
tură. După Roche, Gimeno este 
cel de al doilea jucător clasat în 
primii 10 care cade victimă lui 
Năstase. Ilie îl depășește apoi, 
fără istoric, pe australianul Caf-

tn ■ 
de 

am

cel

michael, iar în turul III îl elimi
nă șl pe Taylor, venit direct de 
la antipozi (Australia și Noua Ze
eland ă), unde jucase foarte bine. 
Tenismanul nostru a avut în per
manență conducerea.

Foarte așteptat, meciul din 
sferturile de finală, Năstase — 
Laver, a îndreptățit nerăbdarea 
publicului. Dacă pînă acum îl so
coteam pe Ilie unul dintre cei 
mai rapizi jucători, îmi dau sea
ma că am greșit. El este mult 
mai lent decît Laver. Avînd însă 
o intuiție deosebită a jocului, a- 
ceastă calitate îi ușurează enorm 
lui Ilie, „acoperirea" terenului. 
Laver este însă un jucător per
fect. Cu o mare îndemânare și 
cu resurse fizice ieșite din comun. 
Laver este un jucător tipic aus
tralian. El nu lasă nimic la voia 
întimplării șl. chiar atunci cînd 
recurge la subtilități, acționează 
tot în forță. Sînt convins că Năs
tase nu va putea juca niciodată 
în concepția lui Laver, el fiind 
mai aproape ca stil de Santana. 
Dar, să nu uităm că, la vremea 
lui, marele Manolo i-a învins pe 
toți fără a beneficia de forța și 
calitățile fizice ale lui Laver. 
Poate că o va face și Ilie.

Cu o deplasare de felină, cu o 
intuiție care îl ajută să ajungă 
la locul unde vine mingea înain
tea sosirii ei și cu admirabile re
zolvări a situațiilor grele, coechi
pierul meu a reușit să joace de 
la egal la egal cu acest fenomen 
care se numește Laver, și să fie 
cel mai aproape de victorie în 
fața lui (australianul a învins cu
3— 0 pe Ralston în semifinale și 
cu același scor pe Roche, ' 
nală).

In primul set, Laver 
foarte nervos și Năstase 
probleme, debutînd cu un 
El păstrează o diferență de două 
ghemuri, dar Laver egalează la
4— 4, cind izbutește și un break. 
Apoi, ilie cîștigă pe serviciul ad
versarului și după două avantaje 
își adjudecă setul. Dîndu-și pro
babil seama că poate cîștiga, te
nismanul nostru acționează vădit 
emoționat, Laver face un break 
și nu mai poate fi ajuns. Neavind 
nimic de pierdut, în setul al 
treilea, Năstase acționează dezin
volt, dar Laver se menține la 
conducere, iar la 3—3 are primul 
break. Ilie se revanșează imediat, 
însă la 4—4 pierde din nou ser
viciul. Se întâmplă foarte rar ca 
Laver să servească în ghemul de 
meci și să nu cîștige. Totuși, Ilie 
îl „fură" ghemul cu două pasin- 
guri de dreapta pe care cei 7000 
de spectatori prezenți în sala 
Spectrum le-au subliniat cu a- 
plauze : 5—5 și 6—5 pentru Năs
tase și joc alb pentru Laver. Con
form unui nou sistem de stabilire 
a scorului, la 6—6 se joacă 12 
puncte și cine face mai repede 7 
puncte devine cîștigător. Laver a 
acumulat 6 puncte la rind, ieșind 
învingător, în final, cu 7—2. Toa
tă lumea l-a felicitat pe Ilie, nu 
însă și eu. Pierduse un meci pe 
care putea foarte bine să-l cîștige. 
L-am și dojenit, de altfel.

In cele două interviuri pe care

le-am dat televiziunii americane, 
am fost întrebat de fiecare dată 
ce m-a nemulțumit la Năstase. 
Colegul meu a pierdut partida 
pentru că și-a risipit primul ser
viciu, iar la cel de al doilea el 
era victimă sigură a retururilor 
australianului. Aceasta a fost sin
gura eroare în jocul lui Năstase, 
dar ea l-a făcut să piardă de 
cinci ori serviciul în trei seturi.

Turneul de dublu de la Phila
delphia a fost cel mai puternic 
la care noi am luat parte cîndva. 
Erau prezente cele mai valoroase 
cupluri : 1. Roche — Newcombe, 
2. Riesseh — Okker, 3. Lutz — 
Smith, 4. Emerson — Laver, 
Rosewall — Stolle, 6. Țiriac
Năstase, Moore — Bucholz, Ri
chey — Taylor etc.

După ce trecem ușor în primul 
tur, în cel de al doilea scăpăm 
foarte dificil de Taylor și Richey. 
In timp ce favoriții cad rind pe 
rind, noi avem clipe grele, in 
sferturi de finală, cu Koch-Sool 
(care eliminaseră pe Rosewall și 
Stolle). Meciul a avut loc după 
întîlnirea de simplu a lui Năstase 
care, obosit și satisfăcut de rezul
tatul cu Laver, are momente de 
delăsare. Vor urma însă zece mi
nute de luciditate și victoria ne 
revine cu ușurință în setul deci-

s.

siv. Apoi, in semifinale, trecem 
de Osborne — Mc Manus (învin
gători asupra lui Roche — New
combe și Moore — Bucholz). Am
bele jocuri, din sferturi de finală 
șl semifinale, au fpst televizate 
pe întreg teritoriul S.U.A., ca și 
finala, de altfel. Pe partea cealal
tă a tabloului s-a calificat pere
chea Ashe — Ralston, care eli
minase in prealabil pe Smith — 
Lutz și Emerson — Laver.

Finala n-a avut prea mult isto
ric. Am prins una dintre zilele 
cind amîndoi am jucat bine. Fi
ind vorba de un turneu indoor, 
eu nu credeam că vom învinge, 
dar noi n-am pierdut nici un ser
viciu. Eu nu am ratat un singur 
retur, iar Ilie a fost excelent la 
fileu. Amploarea concursului, fap
tul că este apreciat ca cel mai 
mare turneu din lume pe teren 
acoperit, mă fac să cred că am 
reușit cel mai bun rezultat al nos
tru de cind jucăm la dublu.

Nu avem insă prea mult timp 
să savurăm victoria, pentru că 
alte concursuri ne cheamă la 
start cu emoțiile șl surprizele lor. 
Vă promit insă, că, in toată a- 
ceastă avalanșă de competiții și 
călătorii, tmi voi găsi timpul ne
cesar pentru a vă scrie din nou".

Surprizele continuă la Salisbury

EL SHAFEI L-A ELIMINAT PE ROD LAVER!
in fi-

începe 
n-are 

break.

• Dublul nostru învins in sferturi de finală • Năstase intil
neste in semifinală

NEW YORK, 21. — Egip
teanul Ismail el Shafeî, unul 
din cei mai tineri profesio
niști ai tenisului mondial 
(22 de ani), a furnizat ma
rea surpriză a campionate
lor pe teren acoperit ale 
S.U.A. ce se desfășoară la 
Salisbury (Maryland). în 
două seturi : 6—3, 10—8 El 
Shafei l-a eliminat pe aus
tralianul Rod Laver, tenis- 
manul nr. 1 al clasamentelor 
mondiale din anul trecut.

pe englezul Taylor
în semifinală, El Shafei 

se va întîlni cu americanul 
Cliff Richey, care l-a elimi
nat cu 6—2, 6—2 pe compa
triotul său Jim Osborne. A 
doua semifinală va opune 
pe românul Ilie Năstase en
glezului Roger Taylor.

în proba de dublu, Tiriac 
și Năstase au fost eliminați 
— în sferturi de finală — 
de perechea americană Stan 
Smith—Arthur Ashe : 4—6,
4—6.

Florin Gheorghiu continuă seria remizelor 
în turneul de șah de la Budapesta. Jueînd 
cu piesele negre el a Împărțit punctul cu 
marele maestru Paul Keres, care 
clasament cu 7'/2 (1) p. Gheorghiu 
locul 6 cu 5'/, puncte.

conduce în 
se află pe

fentei dinîn semifinalele probei de simplu 
cadrul turneului de tenis de la Moscova, Hel
ga Niessen (RFG) a eliminat-o cu 7—5, 6—3 
pe Joyce Williams (Anglia), iar Olga Moro
zova a învins-o cu 6—3, 3—6, 8—6 pe Neil Tru
man (Anglia).

lume

STRBSKE PLESO, 21 (prin 
telefon). Săriturile la trambu
lina mare au constituit întot
deauna clou-ul competițiilor. A- 
ceastă probă a fost așteptată cu 
mare nerăbdare aici nu numai 
de gazde, care doreau cu ar
doare o victorie, sau de miile 
de turiști scandinavi cărora la 
trecutele C. M. din 1966 Wir- 
kola le dăduse atîta satisfacție, 
ci și de specialiști, pe care

antrenamentele desfășurate zil
nic mai mult i-a derutat, fiind
că pe de o parte aria favori- 
ților se mărise, iar pe de alta 
Raska, Wirkola, Queck, Belou
sov au avut fluctuații de formă 
de la o zi la alta.

La ora 13, pe un timp su
perb, în prezența a peste 40 000 
de spectatori, 68 de săritori au 
început cele trei serii de sări
turi care aveau să dureze două 
Dre și 
stituie 
denotă 
Proba 
șapte 
a 100
m.

jumătate, ceea ce con
uri record în materie și 
o organizare perfectă, 
debutează spectaculos, 

săritori trecînd granița 
m : Queck (R.D.G.) 106

Schmidt (Elveția) 105 m, 
Schmidt (R.D.G.), Napalkov 
(U.R.S.S.). Mork (Norvegia) 
104 m, Zaick și Stefanczik (Iu
goslavia) 100 m. Am avut im
presia că prima săritură în con-

cum va face să cadă oficial șl 
recordul trambulinei. Nu a fost 
așa, deoarece nimeni nu a mai 
realizat sărituri peste 100 m, 
favorițli dezamăgind. Polonezul 
T. Pawlusiak realizează marea 
surpriză conducted după prima 
manșă cu 102,7 p (94,5 m) ur
mat de K. Kodeiska (Cehoslo
vacia) 101,6 p (93 m), E. Jo
hansson (Suedia) 101,4 p (95 
m), Kroll (Austria) 100,9 p 
(95 m). Manșa a doua stă sub 
semnul tensiunii pînă la ulti
mul concurent și produce o 
răsturnare completă de situa
ție. Pînă la nr. 52 opt sări
tori trec de 100 m. Acum vine 
rîndul lui Napalkov, care Ia 
fel ca la trambulina de 70 m 
realizează un salt extraordinar 
(109,5 m) — nou record al 
trambulinei, ceea ce 11 aduce 
locul I. în continuare, Mork 
sare tot 109,5 m, dar cade, iar 
Pawlusiak îl imită după ateri
zarea Ia 100,5 m, ratînd o mare 
performanță. Raska și Gaseni- 
ca, care nu figurau te primii 10 
după prima manșă realizează 
99 și 100,5 m. obținînd locurila 
doi și trei. Rezultate tehnice: 
1. NAPALKOV (U.R.S.S.) 91—
109.5 m, 226 p, 2. J. Raska (Ce
hoslovacia) 91—99 m, 212,3 p, 
3. S. Gasenica (Polonia) 92—
100.5 m, 211,8 p, 4. E. Kroll 
(Austria) 95—99,5 m, 209,6 p, 
5. T. Kayhko (Finlanda) 93,5— 
101 m, 209.5 p, 6. T. Fujisawa 
(Japonia) 89,5—99 m, 207,7 p. 
Reprezentanții
Biriș (72,5—85 m),
(73—71,5 m) nu figurează între 
primii 50 clasați.

noștri Anghel
D. Lupu

ÎN PRIMA Zl A TURNEULUI INTERNAȚIONAL STUDENȚESC 
DE ATLETISM ÎN SALĂ DE LA SOFIA

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI 
AU CUCERIT DOUĂ VICTORII

SOFIA, 21 (prin telefon). In 
sala „Festival" din capitală au 
început ieri întrecerile Tur
neului internațional universitar 
de atletism pe teren acoperit, 
la care participă studenți din 
14 țări : Austria, Cehoslovacia, 
Irak, Italia, Iugoslavia, Polonia, 
România, Ungaria, R.A.U., 
U.R.S.S., Tunis, Spania, R.D.G., 
Bulgaria.

în prima zi a întrecerilor, 
sportivii români au avut o 
comportare meritorie, cîștigînd 
două titluri din cele șapte puse 
în joc. Șerban Ioan a repur
tat o frumoasă victorie la să
ritura în înălțime, trecînd șta
cheta ridicată Ia 2,11 m. El l-a 
întrecut pe sovieticul Gavrilov, 
care a reușit, de asemenea, să 
sară 2,11 m, dar abia din a 
treia încercare. Concurenta ro
mână Valeria Bufanu s-a im
pus cu multă ușurință în pro
ba de 60 mg, realizind perfor
manța de 8,4. Pe locurile ur-

mătoare : 2. Goleva (Bulgaria) 
Goșnicearska (Bulgaria) 
Anamaria Vitalyos (Ro- 
8,9.

rezultate tehnice : 60 m 
Bombach (R.D.G.) 6,8, 2. 

(Bulgaria) 6.8... 5.
Munteanu (România) 6,9 ;

8.7, 3.
8.7, 4. 
mânia)

Alte
(b) : 1. 
Arnăutov 
Alex.
lungime (f) : 1. Croiter (U.R.S.S.) 
6,16, 2. Valeria Bufanu 6,06 ; 400 
m plat (lungimea pistei din sală 
este de 200 m) : 1. Sikora (Aus
tria) 56,7, 2. Klein (U.R.S.S.)
57.5 : 800 m plat (b) : 1. Deribeev 
(Bulgaria) 1:55,2.
(U.R.S.S.) 1:55,3..
(România) 1:56,3 
(România) 2:00.7 ;
Țolev (Bulgaria) 8:29,4, 2. Atana
sov (Bulgaria) 8:33,6 ;
4x 200 (f) : 1. U.R.S.S. 1:41,2, 2. 
Bulgaria (echipa națională) 1:43.6, 
3. Bulgaria (echipa de studenți) 
1:48,6 ; ștafeta 4 x 200 (b) : 1.
U.R.S.S. 1:27,9. 2. Bulgaria 1:29.7, 
3. Polonia 1:30,2, 4. România
1:30,9 (Petronlus. Nlcolae, Bizon 
și Munteanu).

întrecerile continuă astăzi.
Toma HRISTOV

2.
5.

3 000

Jabolovski 
Nearnțu 
Purghel 
m : 1.

ștafeta

In timpul liber componența lotului vest-german se inițiază în învățarea limbilor străine ! 
engleza și spaniola. Profesorul de engleză examinează la tablă pe internaționalul Libuda

F.C.", cea mai slabă echipă din 
fotbalul englez a vrut să-și îm
bunătățească puțin reputația. Sco
rul final al întîlnirii a fost de 
7—5 în favoarea... fetelor. „Les 
pauvres gens“, cum ar spune cla
sicul.

de 
ai 
la

Suporteri... Suporteri...
In ciuda unui viscol extrem 

puternic, mii de suporteri 
echipei Celtic Glasgow au stat
rind ore in șir pentru a avea un 
loc cit mal bun la deschiderea 
caselor unde s-au pus în vînzare 
biletele de Intrare la meciul din 
Cupa campionilor europeni dintre 
Celtic și Florentina, programat la 
4 martie. Deși s-au vindut numai 
două bilete de persoană; in 90 de

LAUSANNE, 21 (Ager- 
pres). — Președintele Comi
tetului internațional olimpic, 
Avery Brundage, aflat la 
Lausanne, a avut o întreve
dere cu Roger Coulon, secre
tar general al Adunării fe
derațiilor sportive interna
ționale. Această întrevedere 
a avut ca subiect principal 
organizarea unui Congres 
Olimpic la care să participe

TELEX • TELEX • TELEX
Tînăra atletă canadiană Debbie Brill (13 ani 
și jumătate) a sărit la înălțime folosind stilul 
„Fosbury Flop" — 1,83 m. Progresul său, în 
decurs de cîteva luni, a fost de peste 10 cen
timetri.

Schiorul austriac Franz Stroibl a ciștigat pro
ba de coborîre, pentru Cupa Vanoni, desiășu-

minute au fost achiziționate...
40 000 de bilete 1

Jos bărbile I
Prea puține persoane s-au gln- 

dit la urmările ce le va. avea vi
zita făcută recent jucătorilor echi
pei reprezentative de l'otbal a Ar
gentinei de către președintele 
acestei țări, Juan Carlos Onganla. 
Intr-adevăr, la numai 24 de ore 
după întîlnirea cu jucătorii, pre
ședintele federației argentiniene 
de fotbal; Martin Oneto Gaona, 
a anunțat că, din ordinul preșe
dintelui țării, urmează să fie ex
cluși din lotul național toți selec
ționații care... nu-șl vor tunde 
imediat părul și nu-și vor rade 
bărbile !

reprezentanți ai C.I.O., ai fe
derațiilor internaționale și 
comitetelor olimpice naționa
le. Congresul ar urma să se 
țină în luna septembrie a 
anuțui viitor, la Sofia. 
A. Brundage și R. Coulon 
au examinat, de asemenea, 
chestiunea Jocurilor olimpice 
de iarnă și problema tur
neelor de hochei pe gheață.

FOTBAL - MERIDIANE
• TOSTAO NU VA JUCA 
LA 4 MARTIE • TICHETE 
PENTRU ARBITRI • ISRAEL 
Șl U.R.S.S. ÎNVINGĂTOARE

Celebrul fotbalist brazilian 
Tostao s-a întors în țară după 
10 zile petrecute la clinica of- 
talmologică din Houston (Te
xas). După cum se știe anul 
trecut Tostao a fost supus aici 
unei delicate operații de re
tină pe care la acest ultim 
control medicii au declarat-o 
perfect, reușită. Tostao nu va 
juca totuși în meciul de ve
rificare programat la 4 martie 
cu formația Argentinei. El va 
fi înlocuit cu Rivelino. Se 
crede însă că în următoarele 
jocuri el își va face 
în formația 
danha.

U.R.S.S,

antrenată
apariția 
de Săl

★ 
se evita 
și jucători 
ca fiecare

rată la Caspogglo. învingătorul a realizat pe 
pîrtia de 3 000 
doi s-a clasat
1:59,23.

m timpul de 1:59,06. Pe locul 
francezul Jean Louis Vidai în

pentru Cupa cupelor la baschetIn meci retur
(masculin), echipa AEK Atena a învins cu 
scorul de 74—46 (35—21), formația spaniolă
Juventud Badalona.■
Echipa masculină de handbal a Cehoslovaciei 
a învins la Schwenningen o selecționată a 
Wurtembergului cu scorul de 25—12 (15—4).

Pent.ru a 
între arbitri 
s-a hotărît 
30 de arbitri să aibă 
sa două tichete : unul 
altul galben. Acestea 
prezentate jucătorului 
de o încălcare a regulamen
tului. Tichetul galben însem- 
nînd — avertisment, iar cel 
roșu — eliminarea de pe teren, 
în acest fel va fi materializată 
decizia arbitrului.

★
Echipa Israelului 

formația elvețiană 
Ziirich, pe care a 
scorul de 2—0 (1—0).

★
La Lima : U.R.S.S.—Peru 2-0 

(0—0) Au marcaț Puzaci și 
Hmelnițkl.

incidente 
la C.M. 
din cei 
asupra 

roșu și 
vor fi 
vinovat

a jucat cu 
Grasshopcrs 
învins-o cu

Pent.ru

