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Acum, la 
București

SUCCES
DEPLIN

Capitalei noastre îi re
vine cinstea să salute 
echipele participante 
la grupa B a cam

pionatului mondial de ho
chei pe gheață.

Evenimentul este 
tant și se petrece la nu
mai 2 zile după ce la Galați 
s-au încheiat cu un deplin 
succes întrecerile grupei C 

Acceptând organizarea 
campionatului, forurile spor
tive românești și-au asu
mat o înaltă responsabilita
te. Astăzi, putem aprecia 
că eforturile lor vor fi în
cununate de succes.

Primind un sprijin am
plu și multilateral 
tea conducerii de 
de stat, Comitetul 
nizare și-a putut 
în condiții optime

Bucureștiul s-a îmbogățit, 
în vederea competiției, cu 
un excelent patinoar aco
perit, realizat intr-un timp 
record prin eforturile pline 
de abnegație ale muncitori
lor, tehnicienilor și ingi
nerilor români. Echipa ță
rii noastre a avut condiții 
bune de pregătire spre a se 
putea prezenta în întrecere 
la înălțimea exigențelor iu
bitorilor de sport. Sînt si
gur că spectatorii, locuitorii 
orașului nostru, îi vor în
conjura pe oaspeți cu prie
tenia și ospitalitatea tradi
ționale poporului român și 
vor susține cu tot entuzias
mul reprezentativa noastră 
națională.

Nu ne rămîne, deci, de- 
cît să așteptăm tăierea Pan
glicii inaugurale a unei în
treceri sportive așteptate cu 
cel mai mare interes.

Nicolae BOZDOG 
președintele

Federației române 
de hochei pe gheață

impor-

din par- 
partid și 
de orga- 
desfășura 
munca.

O convalescență
Îndelungată
Dermite să

prea 
nu-mi 

permite să mă aflu 
la București pentru 

a urmări întrecerile gru
pei B a campionatului mon
dial de hochei, ce vor avea 
loc în România. Regret sin
cer.

Mi-au ajuns ecourile elo
gioase pe care le-a lăsat 
grupa C, găzduită tot de 
federația dv., la Galați. 
Nu-i de mirare. Priceperea 
organizatorică a românilor 
este binecunoscută, pasiu
nea pentru sport arde pu
ternic în această țară, po
porul este prietenos și ospi
talier.

Iată toate condițiile în
trunite pentru a asigura 
succesul unei competiții, 
care — de la an la an — 
devine tot mai puternică 
și mai prestigioasă.

Personal, acord mult preț 
și stimă acestei grupe. M-am 
exprimat nu o dată că de 
valoarea și forța ei depinde 
în mare măsură destinul a- 
cestui joc, pe care noi am 
dori să-1 vedem și mai răs- 
pîndit, și mai popular, și 
mai strălucitor.

Urînd 
trecerii 
exprim 
echipele 
rești vor lupta bărbătește, 
cu ardoare și ambiție, dar 
în spiritul cel mai 
șit al sportivității, 
play-ului, onorînd 
eforturile gazdelor 
plătindu-i pe iubitorii spor
tului cu spectacole frumoa
se, de calitate.

succes deplin În
carc începe, îmi 
speranța că toate 
angajate la Bucu-

J. F. AHEARNE
președintele L.I.H.G.

De joi, in SPORTUL /

NOUL NOSTRU SERIAL

Brumei-„săritorul cosmic
Secvențe din viața unui mare atlet

X

Corespondență speciala din Brazilia de la AUREL C. NEACU

FINAL VICTORIOS: 3-0 CU INDEPENDIENTEI
desăvir- 
al fair- 

astfel 
și răs-

NEAGU
ini—miib

RIO DE JANEIRO, 23 
(prin telex, de Ia trimisul 
special al revistei Fotbal). 
Pe stadionul Maracana, în 
fața a 120.000 de specta
tori veniți să asiste la ul
timele meciuri ale turneu
lui din Rio: România— 
Independiente și Flamen- 
go — Vasco da Gama, 
echipa noastră reprezenta
tivă și-a încheiat lungul 
său turneu în America de 
Sud cu o prestigioasă vic
torie, întrecînd cu scorul 
de 3—0 (1—0) formația 
din Buenos Aires, finalistă 
a Cupei Intercontinentale 
cu ani în urmă. în acest 
meci, în care echipa ro
mână a fost net superi
oară (chiar și scorul putea 
fi mai mare), jucătorii 
noștri s-au dovedit mai 
rapizi și cu un plus de 
vitalitate. Deși prima re-

priză a fost, în ansamblu, 
echilibrată, România a 
știut să-și impună jocul, 
înscriind chiar în min. 9 
prin Neagu primul gol. 
Acesta a șutat năpraznic, 
pe jos, de la 12 metri, și 
portarul Truccia a fost 
nevoit să scoată balonul 
din poartă. în continuare, 
echipa României acțio
nează combinativ, cu ac
țiuni rapide care au pus 
înaintarea în multe situa
ții de gol, dar cele mai 
multe dintre ele au fost 
ratate. Astfel, în numai 
două minute (32—34) Du- 
mitrache ratează consecu
tiv, prima dată trăgînd în

0 VICTORIE FĂRĂ PRECEDENT A TENISULUI ROMÂNESC

ILIE NAST ASE—locul I
în marele ..open " din SUA

♦ Scorul finalei campionatelor indoor 
de la Salisbury: Năstase (România) 
Richey (S.U.A.) 6-8, 3-6, 6-4, 9-7, 6-0

Deci, faptul este împli
nit ! De ieri din zori și 
pînă seara tîrziu, emisiu
nile sportive ale agențiilor 
internaționale de presă au 
început toate cu vestea 
cea mare i ILIE NASTASE 
A CÎȘTIGAT TITLUL DE 
CAMPION IN PRIMUL 
— ȘI CEL MAI IMPOR
TANT — TURNEU open- 
indoor AL SEZONULUI 
DE TENIS 1970. Jucătorul 

, nr. 1 al României este în
vingător în proba de sim
plu a campionatelor inter
naționale pe teren acope
rit ale S.U.A., care au re
unit timp de o săptămînă 
la Salisbury (Maryland), 
elita tenisului amator , și 
profesionist din întreăga 
lume.

Este, cu certitudine, cel 
mai înalt rezultat obținut 
vreodată de un tenisman 
român în turneele indivi
duale, după cum califica
rea în finala ediției de a- 
nul trecut a „Cupei Da
vis" a însemnat cel mai 
de seamă succes românesc 
în tenisul pe echipe. Pen
tru Ilie Năstase este și 
consacrarea definitivă în 
lumea sportului alb, unde 
el ocupă acum un loc prin
tre cele mai bune rachete 
de pe glob.

Dar iată amănunte asu
pra finalei de la Salisbury 
cîștigată de Năstase în sea
ra de duminică (n.n. din

I
j aflăm în fața unui autentic 
și semnificativ eveniment spor
tiv. Azi, la ora 9,30 vom 
asista la prima angajare de 
puc în disputa din grupa B

I
I

I a campionatului mondial de 
! hochei pe gheață-1970. l-a fost dat 
‘ J românesc, la peste patru
decenii de activitate, să trăiască bucu
ria organizării unei competiții de o 
asemenea amploare, care — trebuie 
s-o spunem — ne onorează. Cei mai 
vîrstnicr dintre pasionați; acestui sport 
al vitezei și al bărbăției își amintesc, 
desigur, de începuturile timide ale 
jocului cu crosa și pucul pe gheata 
naturală a lacului din Cișmigiul anilor 
1923—24. O mînă de tineri inimoși, 
care deprinseseră în străinătate 
a.b.c.-ul patinajului și minuirea crosei 
înjghebaseră o grupare, Hochei Club 
Român, cu două echipe, care inopor- 
tunau perechile de patinatori ale pro
menadei pe gheață din grădina bucu- 
reșteană. în 1925 au avut loc, în 
orașul de la poalele Tîmpei, primele 
confruntări dintre echipele T.C.R.
București, Brașovia și Colțea din
Brașov. Activitatea oficială, în cadrul 
unui campionat al tării, o putem marca 
în 1927, iar după doi ani, reprezenta 
tiva României participa la primul tur
neu peste hotare, în Austria. In fine, 
în 1931 România a evoluat pentru pri
ma oară la un campionat mondial, cel 
din Polonia, de la Krynica.

Se poate spune, deci, că românii 
s-au aflat printre promotorii europeni 
ai acestui joc, importat din Canada. 
Anii care au urmat nu i-au oferit, 
însă, condiții propice de dezvoltare, 
doar entuziasmul unui mic grup de 
practicanți menținîndu-l în actualitate 
Relansarea hocheiului nostru a avut 
loc începînd din anul 1958 o dotă cu 

construirea patinoarului artificial de la 
„23 August", care astăzi, într-o nouă 
haină, adăpostește întrecerile eșalonu
lui secund al ierarhiei mondiale

Apreciind evoluția, din ce în ce mai 
bună, a hocheiștilor români la diferi
tele competiții de amploare (campio
nate mondiale și olimpice, Universiaae, 
Cupa Dunării etc.), ca și capacitatea 
organizatorică a forurilor sportive din 

.țara noastră, Liga Internajională de 
Hochei pe Gheată a ales, astfel, 
Bucureștiul ca gazdă a campionatului 
lumii, grupa B. Este o recunoaștere 
care onorează strădaniile atîtor gene- 

f ‘ rații de hocheiști și oficiali români.
Așadar,_ de astăzi și pînă în seara 

...................... , in trei
. forțele, aspi

rină la primul loc al clasamentului, 
cel care conferă dreptul de a tace 
parte anul viitor din elita hocheiului 
mondial. în nici un alt an această 

! „clasă" medie n-a reunit echipe atîi 
de ridicate ca valoare, atît de multe 
pretendente la un loc fruntaș. Intre 

(acestea se află și reprezentativa Ro
mâniei, care evoluează pentru prima 
oară la ea acasă într-un asemenea 
turneu. Și nu ne îndoim că spectatorii 
bucureșteni vor ști să susțină eforturile 
„naționalei" de-a lungul întregii con
fruntări.

Ora hocheiului a sosit și în capi
tala noastră. Urăm succes tuturor parti- 
cipantilor.

1 hocheiului românesc, la peste 
decenii de activitate, să i._..—.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I

I
I zilei de 5 martie, opt echipe di 

continente, își vor măsura forțele, Isăportar, de la 8 m, ca 
printr-un 

bună 
mic.

lui 
Nicu-

piardă 
dribling 
ocazie 
Enervat 
Dumitrache, Angelo 
lescu îl schimbă. în min. 
42, cu Domide.

în repriza secundă, in
cursiunile repetate spre 
buturile echipei Indepen- 
diente încep șă enerveze 
pe jucătorii argentinieni, 
care joacă din ce în ce 
mai dur. Chiar în min. 48 
Dobrin ratează de la nu
mai 6 metri. Dar în min. 
61, la o acțiune a lui

apoi, 
prelungit, o 
din careul 
de ratările I

I
I

I I
I
I

I
I

(Continuare in pag. a 3-a) Romeo VILARA

primul
NÂSTA- 
INVIN- 

RICHEY 
3—6,

O 
se

fotografie pentru „Sportul", 
află în drum spre Paris — a

întreaga echipă de, handbal 
pozat fotoreporterului nostru

orăa Romăniei — care la această
tn decorul fermecător al Predealului 

Foto i V. BAGEA®

cauza diferenței de fus o- 
rar, știrea n-a mai putut 
fi inserată în ziarul nos
tru de ieri). în 
rînd scorul : ILIE
SE (ROMANIA) 
GE PE CLIFF
(S.U.A.) CU 6—8,
6—4, 9—7, 6—0. Cinci se
turi, dintre care primele 
două de încleștare acerbă. 
Românul a trebuit să lup
te la un moment dat cu 
un handicap serios — 0—2 
la seturi — în fața unui

Sportul

• Gațu plonjează in zăpadă 9 Veritabil Pele al handbalului, 
declară: „Doresc nespus de mult să redevenim campioni mondiali 1“
• Căpitanul echipei, Oțelea. „Ne vom dărui trup și suflet idealului 
de a izbindi. Este suficient ?" 9 La 11 martie, SPORTUL ii așteaptă 
pe handbaliști la redacție

Gruia

(Continuare in pag. a t-a)

Trăind (suflește) alături de 
tricolorii aflați în decisive 
confruntări, vibrînd pen

tru fiecare reușită, dindu-și 
osteneala să înfățișeze la di
mensiuni reale succesele și 
performanțele repre
zentanților României, „Spor
tul" simte o reală satisfacție 
atunci cînd — în ajunul sau 
după consumarea unui eveni
ment mai important — spor
tivii îl vizitează la redacție. 
Făcîndu-i confesiuni, înfățișîn- 
du-i aspirații, mărturisindu-i 
bucuria visului împlinit, el fac 
și mai trainică legătura dintre 
eroii stadioanelor și mesage
rul victoriilor lor. Se întîmplă, 
însă, uneori, ca sportivii, aflați 
intr-un loc de pregătire depăr
tat de Capitală, să nu poată 
veni la redacție, deși o doresc. 
Atunci „Sportul*1 Ișl trimite, 
cu aceeași plăcere, reprezentan-

ții săi la întîlnire. Ceea ce s-a 
întimplat și în cazul handba- 
liștilor. în ajunul plecării lor 
la a 7-a ediție a campionatelor 
mondiale, găzduite de Franța, 
ei se aflau — pentru o 
perioadă de refacere a 
lor, de odihnă — la 
Redactorii ziarului s-au 
sat acolo.

★
Predealul scinteia sub 

razelor soarelui

scurtă 
torțe- 

munte. 
depla-

ploaia 
generos. La 

ora aceea matinală, cînd sute 
de tineri pornesc cu schiurile 
spre Clăbucet, ne-am strîns 
laolaltă ca niște vechi prieteni. 
Lipsea doar mingea mică. O- 
biectul disputei, cel ce va în
lesni celor mai buni să obțină 
laurii în „Palatul handbalului" 
din Paris, rămăsese undeva, 
ascuns privirilor, poate tocmai 
fiindcă era prea prezent in 
mintea tuturor. în nota aceea 
de veselie, uneori copilărească 
(Oțelea l-a aruncat pe Gațu, 
ca pe o păpușă, în zăpadă), se 
simțea însă șî o oarecare reți
nere. Prea repede se stingeau 
hohotele de rîs, prea dese 
erau momentele cînd liniștea

Hrislache NAUM

(Continuare ta pag. a 4-a)
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI-GRUPA B

BREVIAR LOTURILE

• Asociația presei sporti
ve de pe lîngă Uniunea Zia
riștilor a organizat ieri 
seară o conferință de pre
să. prezidată de 
șui Nicolae Bozdog,

tovară- 
preșe- 

dintele Federației române
• hochei și al comisiei de 

ganizare a C.M.
• Mîine, la ora 12, la

diul Centrului de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S., de la

1 ,.23 August", va avea loc un 
simpozion cu tema „Probleme

de
or-

se-

Programul zilei
ora
ora
ora

9,30 Japonia — S.U.A. 
12,00 
16,00

ora 17,00

ora iy,ju

Bulgaria — Elveția 
Festivitatea de des
chidere
R.F. a Germaniei — 
Iugoslavia
Norvegia — Komama

PE MICUL ECRAN
17,45 — reprizele a 
a III-a din meciul

Ora
II- a și
R.F. a Germaniei — Iugosla
via și ora 2100 — repriza a
III- a a partidei Norvegia — 
România.

medicate în hocheiul 
gheață". La lucrări vor 
parte medicii sportivi ai 
chipelor participante la 
trecerile grupei B a C.M.. 
precum și alți specialiști.

• înainte, în pauza și după 
terminarea partidelor, echi
pele participante vor folosi 
gheața patinoarului ,.23 Au
gust" pentru antrenamente, 
pe baza unui program întoc
mit de comisia de organizare.

• începînd de astăzi, la 
două cofetării din Capitală. 
Trustul local de cofetării și 
răcoritoare va amenaja vitri
ne speciale cu tematică : ho
chei. La bufetul patinoarului 
și la cofetăriile Victoria și 
Universității vor fi pute în 
vînzare sortimente noi de 
prăjituri ,.puc“ și „hochei" 
care, nu ne îndoim, vor fi 
foarte gustoase. Participanții 
la C.M. vor primi cadou o 
crosă și un puc confecțio
nate din zahăr colorat.

• Fiecare dintre hocheiștii 
celor opt reprezentative aflate 
în. întrecere vor fi urmăriți, 
în mod special, pentru ca, 
la sfîrșitul competiției, să fie 
desemnați cei mai buni ju
cători 
fundaș 
cu cei 
grupa 
vitațfi 
supremă de la Stockholm.

1J8
lua 

e- 
în-

pe posturi — portar, 
și atacant. împreună 
mai buni trei de la 

C, aceștia vor fi in- 
L.I.H.G. la competiția

ECHIPELOR

BULGARIA? "
, z________ . ,.d

Portari : Atanas Elev (20), 
Petar Rad ev (1); Fundași : 
Yoncho Yonchev (3), Dimltar 
Lazarov (5), Gheorghi Riev
(15) , Ivan Penelor (6); Ata- 
cânți : Tancho Lesev (2). 
Ivancho Kolev (17). Nikolai 
Mihailov (19). Bojldar Dimov 
(12), Pavel Lesev (10), Nertko 
Nediăkov (7), Pancho Mihai
lov (11), Martin Baclvarov (8), 
Anatoli Polianskl (13); Rezer
ve : Ivan Kttgov (18), Basil 
Samsarov (4), Etnii Mihailov
(16) .

IUGOSLAVIA
Portari : Anton Gale (6) . 

Rudi Knez (17); Fundași : Vik
tor Ravnik (7), Ivo Jan (10) 
Ivo Ratal (2). Vlado Jug (" 
Zvonimlr Mihailovskl 
Ataeanți : Albin Fele 
Frâne Smolej (9), Viktor 
ier (4), Slavko Beravs
Rudi Hill (14), Roman Smolej 
(13). Miroslav Gojanovic (6). 
Boris Renaud (I), Bogo Jan 
(11). Janez Mlakar (5), Darko 
Beravs (8); Rezervă : Gorazd 
Hltl (16).

ELVEȚIA R.F a GERMANIEI 1
Portari : Gerald Rigolet (1). 

Daniel CI ere (20); Fundași : 
Gaston Furrer (4), Rene Hu- 
guenin (2), Peter Aeschlimann 
(6), Marcel Sgualdo (5); Ata- 
canți : Ueli Luthy (16). Michel 
Turler (9), Claude Henry (13), 
Francis Reinhardt (3), Roger 
Chappoț (14), Hans Keller (15), 
Guy Dubois (12), Michel 
ger (11),
Rezerve :
Charly 
Stuppaa

Daniel
Bruno 

Henzen 
(7).

PUler 
Wittwer

(3),

Bei- 
(10) i 

(17), 
Reto

Portari : Anton Kehle (1), 
Josef Schramm (21); Fundași: 
Leonhard Waitl (2). Michael 
Eibl (3), Josev Volk (4), Wer
ner Modes (5); Ataeanți : Lo
renz Funk (7), Johann Ein- 
mannsberger (8). Ernst Kopf 
(9), Aloys Schloder (10). 
Erich Kuhnackel (11), Bernd 
Kuhn (12). Ratner Philipp (13), 
Horst Meindl (14), Franz 
Hofhercft (15) Rezerve : Gun
ther ăfagiu'a (6), Karlheinz 
Egger (16), Kurt Schloder (17).

JL

JAPONIA ș. NORVEGIA
Portari : Katsujl Morishlma 

(2), Toshtmitsu Otsubo (1) î 
Fundași : Takaaki Kanelrl (3), 
Isao Tanaka (4), Tooru Ita- 
bashl (6), Akira Nakano (5)î 
Ataeanți : Hideaki Kurokawa 
(10). Takao Higikl (11), Mi
noru Ito (13), Tooru Okallma 
(14). Koji Iwamoto (18), 
Yutaka Ebina (20). Yoshihisha 
Takagl (17). Yamazakl Fumio 
(8), Teruyasu Honma (12); 
Rezerve: Hishashi Kasai (9), 
Hoshimo Yoshio (19), Hitoshi 
Nakamura Hitoshi

Portari : Rare Ostensen (1), 
Thure Nilsen (17) ; Fundași : 
Thor Martlnsen (2), Oyvind 
Berg (3), Birger Jansen (12), 
Tom Christensen (5) ; Ata- 
canțl : Arne Mlkkelsen (19). 
Per Skjerwen Olsen (15), Stei
ner Bjolbakk (8), Knut Knud
sen (11), Olav Dalsoren (9). 
Georg Smefjell (10). Terje 
Thoen (14), Roy Jansen (13), 
Christian Petersen (13) ; Re
zerve : Lennart Sandberg (6), 
Bjorn Andressen (7), Sveln 
Pedersen (10).

(3)

Portari : Carl Wetzel, Mike 
Curran ; Fundași : Jim
McElnury, Charlie Brown, 
George Konik, Don Ross, Bru
ce Riutta, Herb Brooks ; A- 
tacanțl : Bryan Grand, Henry 
Boucha, Bob Lindberg. Aus
tin Ozzie O’Neill, Craig Pa
trick, Keith Christiansen, Len 
Lllybolm, Gary Gambucci, 
Larry stordahl, Pete Markle.

■V
st 1

Portari : Constantin Dumi
tra? (20), Anton Crișan (1); 
Fundași : Dezideriu Varga (4), 
Ion Ioniță (3), Zoltan 
raș (5), Florea Sgîncă 
Răzvan Scheau (19). 
Sgincâ (9) ; Ataeanți : 
Szabo (6), Anton Biro . . 
Geza Szabo (8), Ion Bașa (16); 
Iulian Florescu (17), Eduard 
Pană (15), Gheorghe Huțanu 
(7), Alexandru Calamar (11), 
Ion Gheorghiu (13), Nicolae 
Fodorea (22). Laurehțiu Ior
dan (14), Nicolae Fodorea (22), 
Aurel Moiș (2), Valentin Ște- 
fanov (2).

Făgă- 
(13). 

Petre 
lullu 
(16).

A
un 

Lali-

CLASAMENTUL 
CUPEI FAIR PLAT

comune
la

La sfirșitul meciului Austria — Italia (3—3), jucătorii echipei Austriei își 
rea bucurie a calificării in grupa B. Foto :

manifestă ma- 
Aurel NEAGU

Campionatul mondial de hochei — grupa C

După căderea cortinei
Duminică seara, într-o at

mosferă solemnă și săr
bătorească, s-a încheiat 

turneul grupei C a campio
natului mondial de hocheL 
Prima constatare care poate fi 
făcută (și pe care au subli
niat-o în repetate rînduri oas
peții) este aceea legată de 
marele succes organizatoric 
și de propagandă pe care l-a 
înregistrat. Conducătorul dele
gației italiene, Ernesto Crotti,

bil, turneul de la Galați. A- 
firmația nu este prea departe 
de adevăr...

Patru formații s-au 
net ca valoâre în 
competiție : Austria, 
Franță, și Ungaria.

detașat 
această 

Italia. 
Dar și

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

LAl'REAȚII
Karl PREGL (Austria) — 

cel mai bun portar al com
petiției.

W. van DOMMELEN (O- 
landa) — cel mai bun fun- 
daș.

Z. HORVATH (Ungaria) 
— cel mai bun înaintaș.

1. Z. Horvath (Ungaria) 
10 puncte (5 goluri marcate 
și 5 pase de “ " ~
Kirchbaumer 
(4+6) ; 3. Y.
ța) 9p (5+4)—în cinci jocuri; 
4. I. Schwitzer (Austria) 9 p 
(5+4) ; 5. A. Meszoly (Un
garia) 9 p (4+5) ; 
Gallo (Italia) 8 p (6+2) 
P. Bikar 
(6+2) ; 8.
garia) 3 p (4+4).

gol) ; 2. K.
(Austria) 10 p 
Guryca (Ftan-

(Ungaria) 
V. Zsitva

6. F. 
) ; 7. 
8 P 
(Un-

tacă, cum concepe fazele, se 
ve&e .’nuna pricepută a lui 
Brian.

Surpriza grupei a furniza- 
t-o Franța, care a urcat pe 
podium. Antrenorul acestui 
colectiv, de asemenea 
canadian naturalizat,
berte, acuza faptul că pri
mele antrenamente 
cu lotul ce i-a fost pus 
dispoziție au fost făcute abia 
aici, la Galați, cu prilejul 
jocurilor susținute în compa
nia juniorilor români. Din e- 
chipă se detașează cu o cla
să peste ceilalți Guryca și 

Dacă această formație 
omogeniza, ea va putea

Lang, 
se va

1. Franța 195 p (34 minu- 
penalizare, 29 goluri

marcate)
2. Ungaria 186 p (52—38)
3. Belgia 183 p (26—9)
Clasamentul fi fost al că-, 

tuit în felul. următor : din- 
tr-o sumă etalon de 200 p 
s-au scăzut minutele de pe
nalizare și s-âu adăugat 
apoi golurile marcate.

ne spunea ieri dimineață, în 
drum spre București, că a 
rămas uimit de faptul că un 
oraș întreg a trăit și a pal
pitat timp de zece zile sub 
semnul hocheiului.

Aprecieri 
face și la 
competiției, 
zenți la Galați, arbitrii 
cu lungi state de serviciu 
patrulaterele de gheață 
jucătorii, sînt de acord că 
diția românească a grupei 
le întrece din acest ptmct 
vedere pe toate cele anteri-

elogioase se pot 
adresa nivelului 
Tehnicienii pre-

CLASAMENTUL
EFICACITĂȚII PE ȚARI

1. Ungaria 69 p
2. Austria 63 p
3. Franța 48 p

au a- 
dove-

Danemarca sau Olanda 
rătat reale posibilități, 
dindu-se adversari incomozi 
și capabili de un progres 
real și rapid.

Echipa Austriei cîștigă, ne
învinsă, competiția. Succesul 
ei este meritat. Austriecii al
cătuiesc un colectiv solid, Se
rios, dîrz, cu cîteva indivi
dualități remarcabile (Pusch- 
nig, Mortl, Pregl, Znenahlik). 
Desigur, s-ar 
egalitatea în 
vă) cu Italia 
cu o mare' 
Dar, să nu 
t.ria s-a prezentat foarte o- 
bosită la această partidă și 
în plus nu a putut benefi
cia de aportul omului său 
nr. 1, Puschnig, accidentat 
grav cu puțin timp înainte.

în comparație ; cu evoluția 
de la Ljubljana,-<de anul tre
cut. echipa Italiei (foarte se
rios remaniată'ți întinerită) 
se prezintă într-un real pro
gres în ceea ce privește pre
gătirea tehnică și tactică, 
gîndirea pe gheață. în forma
ție există cîțiva virtuozi ai 
hocheiului : Benvenuti, Gallo, 
Savaris, Nogler (din păcate 
prea nervos). în modul cum 
echipa se desfășoară, cum a-

pUtea. spune că 
partida (decisi- 
a fost obținută 

doză de șansă, 
uităm câ Aus-

aspira la promovarea în 
grupa B.

Ungaria a fost, desigur, o 
decepție. Cunoscînd valoarea 
hocheiștilor maghiari, și iir- 
mărindu-i în decembrie la 
„Cupa Dunării", ne așteptam 
ca ei să se numere printre 
primii candidați la șefia gru
pei. Echipa Ungariei a pier
dut, însă, în condiții destul 
de dubioase meciul cu Aus
tria, iar împotriva Franței a 
făcut un joc slab, ceea ce a 
exclus-o din lupta pentru 
promovare.

în concluzie, a fost un tur
neu interesant, atractiv, cu 
cîteva partide foarte specta
culoase și al cărui cel mai 
mare merit este acela de a 
fi sădit întîii puieți ai ho
cheiului într-un oraș care s-a 
dovedit deosebit de receptiv 
pentru acest joc 'sportiv.

Valeriu CHIOSE

0 problemă, o so Iulie, un exemplu

oare. Canadianul Whital Brian, 
care pregătește echipa Italiei, 
remarca, puțin malițios, că 
multe echipe prezente în gru
pa B n-ar fi cîștigat, proba-

Acum, cu numai cîteva săptă- 
mlni înaintea reluării campiona
tului național de rugby, cînd pre
gătirile echipelor au ajuns în- 
tr-un stadiu destul de avansat, 
cînd jocurile Inaugurale din ca
drul tradiționalei „Cupe de iar
nă" ne-au oferit posibilitatea unor 
prime copstatări, firesc ar Ii șă 
acordăm spațiul rubricii de astăzi 
acestor pregătiri, acestor obser
vații. Dar, nu va fi așa, tntruclt 
tn rubrica de fată vom expune o 
problemă a rugbyulul școlar, vom 
arăta o soluție de rezolvare a 
acesteia și vom da un exgm.plu 
de aplicare, toate acestea, cred

Importanță 
de perior-

a cadrelor didactice
întrucît din comunicatul a- 

părut zilele trecute în presă 
în legătură cu noile reglemen
tări privind stabilirea vechi
mii în funcție a personalului 
didactic a fost omisă, prin
tre altele, și prevederea refe
ritoare la cadrele didactice 
de educație fizică, o publi
căm astăzi așa cum este ea 
formulată în reglementările 
emise de Min. înv. cu Ordi
nul nt. 954'1969 :

5. — „Vechime (stagiu) în 
învățămînt se consideră pen
tru profesorii arătați mai jos 
și timpul servit în unele sec
toare de activitate de spe
cialitate, după cum urmează :

a) pentru profesorii de e.du-

învățămîntulcație fizică din 
de cultură generală, profesio
nal; și tehnic se recunoaște ca 
vechime în învățămînt timpul 
lucrat în funcții de speciali
tate în aparatul Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport sau al Consi
liilor locale pentru educație 
fizică, dacâ aveau diploma 
Institutului de Educație Fizică 
și Sport sau diploma fostei 
Școli medii tehnice de cultură 
fizică și dacă persoana In 
cauză și-a efectuat stagiul le
gal în învățămînt, avlnd a- 
probarea de transfer a Mi
nisterului Învățămîntului. pen
tru a lucra în aceste sectoare 
de activitate'1.

eu, fiind de mare 
pentru rugbyul nostru 
minți.

Iml amintesc discuțiile mele cu 
un bun prieten, rugbyst desigur, 
pe atunci proaspăt calificat ’ In 
frumoasa muncă de antrenor. îmi 
amintesc entuzlasiful cu care țe 
angajase în profesarea meseriei 
precum și dorința-i fierbinte de 
a obține cît mai repede rezultate 
pe măsura cunoștințelor șl talen
tului său. Și totuși, rezultatele 
nu au corespuns întrutotul entu
ziasmului șl capacității sale pro
fesionale. De ce ? Simplu. Pen
tru că lovindu-se de problemă â- 
tragerii copiilor spre rugby a in
vocat șl el motivul. Intre timp 
devenit clasic : copiii nu vin la 
rugby, iar ca remediu a ales șt 
el „salvatoarea" soluție de Intro
ducere obligatorie a rugbyulul în 
școală.

Dar, prietenul meu, 
priceput de altfgl, ș-a 
șșteptînd să-i piee un 
două, complăcîndu-se 
mediocritate.

De fapt, introducerea 
«cum ăm folosit-o

ănțrenor 
rgșșmngt 

talent, 
astfel In

de plna
pentru « 

enunța această, este drept nedo
rită, dar existentă, problemă « 
atragerii școlarilor spre rugby, 
dar mai ales pentru a releva, 
prin contrast, o soluție aplicată 
eu succes în rezolvarea ei de că 
tre profesorul de educație fizică 
Vasile Constantin. în cadrul Li
ceului Aurel Vlaieu. din Capitală. 
Raționamentul soluției este sim 
piu : dacă elevii nu vin la rugby 
atunci trebuie dus rugbyul la el. 
In acest mod. permanent sprijinit 
în acțiunea sa de directorul șco 
Iii, prof. lonescu Nicolae, prof. 
V. Constantin (de reținut : cu 
specializarea — rugby), reușește 
ca prin pasiunea sa pentru rugby 
șj stîrneașcă și pasiunea elevilor 
șăl pentru acest sport. Astăzi, la 
LWeul Aurel Vlaieu, majontatea 
elevilor cunosc rugbyul, iar nu
mărul celor ca-1 practică urăște 
continuu, Tradiția s-» format șl

anunță să fie susținută în conti
nuare. Avantajele acestei soluții 
prin care un liceu, o școală. Jșl 
creează o tradiție din practicarea 
unul anumit sport, în cazul nostru 
rugby, sînt multiple. Vom aminti 
printre altele : eliminarea pierde
rilor Inutile din prețiosul timp 
liber al elevilor printr-o bună 
concordanță între orele de antre
nament șl studiu ; oermanenta 
supraveghere a situației școlare ă 
elevilor-aportivi ; existența facto
rului stimulativ printre elevi 
asigură reversibilitatea 
sportiv Iruntaș-elev fruntaș, 
Sibllitatăa întocmirii unui 
gram extrașcolar. educativ 
spiritul susținerii și creșterii pres
tigiului școlii.

Toate acestea determină elevii 
SS-și semneze adeziunea lor pen
tru sport, pentru rugby.

Dintre realizările exemplului 
de-1 constituie Liceul Aurel Vlaieu 
din Capitală, vom aminti turneul 
echipei reprezentative a liceului, 
efectuat In vara anului trecut în 
R.D. Germană. care, pe lingă 
bunele rezultate sportive obținute, 
a constituit un excelent prilej de 
îmbogățire a cunoștințelor cu ca
racter instructiv-edu ativ. 
rindu-se astfel încă o datj 
tura dintre școală și sport.

De asemenea, amintim că 
actualul lot republican de 
niori, 7 sînt elevi al acestui liceu, 
numele elevilor • P. Barbu. Gh. 
Gall, M. Domnlșan. M. Zamfir. 
M. Paraschlvescu. D. Mlhalache. 
constituind speranțe sperăm în
dreptățite. pentru rugbyul nostru.

înainte de a Încheia, vom lansa 
o întrebare ce constituie, de fapt, 
marea dorință a elevilor Liceu
lui Aurel Vlaieu. Cînd va putea 
lua ființă Asociația sportivă a li
ceului, și care dintre „marii" 
Rapid sau Grivlța Roșie se va 
oferi să patroneze, aslgurind te
renul de antrenament, această 
Importantă pepinieră rugbystică.

infl. Pflvl CIOBĂNEL
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A S. Armata Brașov (m) 
și Dinamo Brașov (f) 

campioane naționale la alpinism-tineret
Peșț£ 50 de tineri alpiniști (11 echipe de băieți și 

4 de fețe) s-au întîlnit, la sfîrșitul săptămînii trecute, 
în masivi Ciucaș, pentru a-și disputa ultima etapă a 
campionsRului national de aipinism, categoria tineret. 
Traseul a însumat 9 vîrfuri pentru băieți și 6 pentru 
fete, toate trebuind să fie atinse într-un timp standard 
de 20 de ore.

Condițiile atmosferice în general blînde (totuși, cu 
zăpadă abundentă, căzută înainte de începerea con
cursului) și buna pregătire a majorității echipelor au 
făcut ca timpul de parcurgere a traseului să fie mult 
redus sub limita stabilită. Astfel, alpiniștii de la A. S. 
Arrhata Brașov (antrenor Aurel Irimla), cîștigătorii 
titlului masculin au încheiat întrecerea în 7 h 48:30, 
iar fetele de la Dinamo Brașov (antrenor Alexandru 
Floricioiu), învingătoare în întrecerea feminină, au fost 
cronometrate la sosire cu 9 h 23:00. Și, poate, aceșt> 
timpi ar fi fost și mai mici dacă marcatorii traseului 
n-ar fi plasât fisele unui post de trecere într-un loc 
prea... discret, ceea ce a obligat unele echipe la investi
gații îndelungi și a generat, la sfîrșitul concursului, 
discuții și contestații.

Victoria echipei A. S. Armata Brașov, compusă din 
loan Andrei, Dumitru Pivodă și Ioan Sfarghiu, a fost 
categorică. Aurel Irimia și-a supus elevii unui antre
nament draconic și, de aceea1, întrecerea din Ciucaș a 
constituit pentru ei un examen ușor.

Ca pregătire, aproape de învingători, s-au aflat ti
nerii alpiniști de la Celuloza Zărnești (antrenor Traian 
Flucuș), care au constituit o adevărată surpriză, ocu- 
pînd locul secund.

întrecerea feminină a fost dominată de echipa 
I.P.G.G. București, formată din Georgeta Nițescu, Vero
nica Szekely și Sanda Paraschivescu. Dar, o abatere 
de la regulament, le-a adus acestor alpiniste cîteva 
puncte penalizare, fapt pentru care au pierdut titlul. 
Acesta a revenit. ..la masa verde", dinamovistelor Ro
dica Marcu, Gabriela și Viorica Ghioarcă, sosite din 
tura alpină pe locul al doilea.

Iată clasamentul complet al campionatului. Masculin : 
1. A. S. Armata Brașov ; 2. Celuloza Zărnești ; 3. Di
namo Brașov ; 4. Politehnica Brașov ; 5. Unirea Cluj ; 
6. Creația Brașov ; 7. Torpedo Tohan ; 8—11. I.P.G.G. 
București, Sănătatea Oradea, Universitatea Iași, Grivița 
Roșie București. Feminin : 1. Dinamo Brașov ; 2. LP.G.G. 
București ; 3. Sănătatea Oradea ; 4. Politehnica Brașov

St MUNTEANU

Cupa Tractorul", o repetiție reușită 
înaintea „naționalelor

tot atit de vala-
și credința că a-

U

Tradiționalul -concura de 
schi-fond, „Cupa Tractorul", 
s-a bucurat de condiții deose
bit de bune. Calitatea zăpe
zii (pulver), temperatura scă
zută și foarte buna organiza
re au contribuit la succesul 
competiției care, de fapt, a 
constituit o ultimă repetiție 
Înaintea campionatelor națio
nale de la sfirșitul acestei 
săptămîni.

Din lectura timpilor reali
zați, am fi tentați să credem 
că fondiștii au realizat un 
spectaculos salt .valoric în ul
timele ,zile. Este, probabil, 
ceva adevăr în aceste presu-

puneri. Dar, 
bilă rămîne 
legerea traseului, proporția 
platului față de urcușuri și 
coborîri, ca și diferența de 
nivel mică între porțiunile 
limită ale traseului, sînt cau
zele principale ale, timpilor ’ 
foarte buni înregistrați. Nu 
putem remarca surprize în 
clasament. Aceleași nume, a- 
dică cei mai buni 
cialiștii distanței, 
zervat locurile de 
neori ordinea- s-a 
bat, dar . nu esențial. La fond,

. rămîne tonică certitudinea 
creșterii rîndurilor practican-

dintre spe- 
și-au re- 

frunte. U- 
mai schim-

Certitudinea
menținerii tradiției

ce vremea capricioa- 
creat multe emoții, 

noștri, acești teme- 
pasionați practicanți 
sport care necesită

După 
să le-a 
boberii 
rari și 
ai unui 
calități multiple, au putut, în 
sfîrșit. să-și dispute titlul de 
campioni ai țării pentru e- 
chipajele de 2 persoane. La 
Sinaia, în decorul fermecător 
al pitoreștii ' stațiuni, aplau
date de mii de spectatori în- 
șiruiți de-a lungul pîrtiei, 15 
echipaje au pornit lupta cu 
viteza, cu virajele și liniile 
drepte, cu acele cronometre- 
lor și chiar cu ele însele. A 
fost o dispută aprigă, echili
brată, care s-a soldat cu spec
tacole splendide, cu o reală 
propagandă pentru acest sport 
al curajului. Dar, mai ales, 
această ediție a campionatu
lui național ne-a prilejuit 
constatări care de care mai 
îmbucurătoare, dîndu-ne spe
ranța că tradiția lui Papană, 
Frim, continuată recent de 
Panțuru, nu se va pierde, ci, 
dimpotrivă. Intr-adevăr, noua 
generație dovedește, prin ap
titudinile manifestate, că me
rită toată încrederea, că poa
te constitui o chezășie pentru 
realizarea unor performanțe 
internaționale, intr-un viitor 
ăpropiat. Stoian, Bogdan, Sta- 
varache, Niculescu, Burbea, 
Bilă, Dragomir II, Cerniu, 
iată pe cei mai talentați pe 
cei din rlndul cărora avem 
convingerea că t'or fi aleși 
viitorii reprezentanți ai Ro
mâniei la campionatele mon
diale sau la Jocurile Olimpi
ce.

Enumerînd speranțele, să

nu-i uităm, însă, pe cei care, 
de-a lungul anilor, s-au stră
duit, deseori .într-un deplin 
anonimat și chiar înfruntând 
dificultăți, să mențină inte
resul pentru bob, să creeze 
condițiile (poate nu întotdea
una cele mai bune) pentru ca 
actualmente să avem o gene
rație de reale talente. Ne re
ferim la Tita Rădulescu, cel 
care și-a dăruit toată dragos
tea și energia propășirii bo
bului, Henri Enea, Mihai Bo
ta și alții, nelipsiți de-a lun
gul anilor de pe pîrtie, din 
mijlocul concurenților sau vi
itorilor concurenți. De ase
menea, nu-l putem omite pe 
Florentin Beldiga care în ciu
da răcelii manifestată pentru 
bob de clubul sportiv Steagul 
roșu Brașov, a reușit să fie 
prezent la toate concursurile. 
Să sperăm, însă, că asociația 
C.F.R. Brașov, de care apar
ține acum, îi va acorda mai 
multă atenție lui și, impli- 

. cit, bobului. Și iarăși nu pu
tem să nu amintim i de Con
stantin Dragomir care, prin 
promovarea fiului său Mihai 
Dragomir (cu care s-a „bătut" 
de la egal la actualele „na
ționale"), a dat un emoțio
nant exemplu de transmitere 
a unei frumoase tradiții.

D. STANCULESCU

ților iui. Fiecare concurs a- 
duce un spor de participant!. 
Și dacă întrecerile 
fășura pe o arie și mai largă, 
cuprinzînd și alte ' ’ ’ ’ 
localități — mai 
dar cu condiții 
și-ar găsi soluția și izvoarele 
bazei de masă a sportului de 
performanță.

Clasamente : seniori 15 km: 
1. N. Sfetea (A. S. Armata 
Brașov) 47:48 ; 2. P. Dinu 
(Dinamo Brașov) 48:44 ; 3: Gh. 
Cincu (A.S.A.) 48:51 ; 4. St. 
Drăguș (A.S.A.) 49:03; 5, Gh. 
Cimpoia (A.SA.) 49:07 ; 6. M. 
Stoian (A.S.A.) 49:08 ; senioa
re 10 km: 1. Marcela Lșam- 
pă (Dinamo) 38:53; 2 Vilma 
B5g6zi (Dinămo) 41:09; 3. 
Paraschiva Cojocaru (Politeh
nica Brașov) 41:26; tineret 
15 km '■ 1. Gh. Gîrniță (Dina
mo) 50:Q3 ; 2. N. Cojocaru (Di
namo) 51:11; 3. V. Nan (Dina
mo) 52:52; juniori 1 10 km:
1. N. Dudu (DinamO) 35:33 ;
2. C. Crăciun (St. foșu) 35:38;
3. N. Mitru (CI. sp. Sinaia) 
35:42; junioare I 5 km: 1. 
Elenă Bășâ (Dinamo) 19:01; 
2. Rodica Clinciu (Tractorul) 
19:57 ; 3. Eva Markos (Dina
mo) 21:16; juniori II 5 km:
1. Fr. Forica (Energia) 16:42 ;
2. St. Urs (Tractorul) 17:15;
3. Al. Gyulay (Șc. sp. Gheor- 
g'hieni) 18:11 ; junioare II 3 
km: 1. Maria Tocitu (CI. 
sp. Sinaia) 18:00; 2. Elenă 
Tișcă (Energia) 18:11 ; 3. Ma
ria Cocan (Energia) 18:51; se
niori 4X10 km ■ 1. A.S.A. I

, 2hll:18; 2. Dinamo 2hl3:47;
3. A.S.A. IJ 21115:18 ; senioare 
3 X 5 km: 1. Tractorul 56:02; 
2. Dinamo 56:02; 3. Politeh
nica lh03:24; juniori 3X5 
km: CI. sp. Sinaia 52:14; 2. 
Energia I 52:21 ; 3. Tractorul 
52:43.

s-ar des-

județe și 
depărtate 
- fondul

Mihai BIRA

ONG’

AZI, „CUPA BUCEGI“
Astăzi se dispută, pe pîrtia 

de bob de la Sinaia, con
cursul dotat cu „Cupa Bu- 
cegi“, în organizarea Consi
liului sindical al județului 
Prahova.

MARIA ALEXANDRU SI CARMEN CRISAN EVOLUEAZĂ 
LA LONDRA

Miercuri, urmează să plece la Londra jucătoarele noastre 
de tenis de masă Maria Alexandru si Carmen Crișan, înso
țite de antrenorul federal Ella Constantinescu. Sportivele ro
mânce vor concura Ia campionatele internaționale ale An
gliei care vor avea loc intre

LUPTĂTORI ROMÂNI 
la turneul Suediei

Astăzi va pleca la Vasteras 
(Suedia) un grup de luptători ro
mâni. pentru a participa în zilele 
de 27 februarie — 1 martie, la 
turneul Internațional al Suediei 
alături de sportivi din U.R.S.S.. 
Finlanda, Norvegia. Polonia, R.F. 
a Germaniei șl ai țării gazdă. Fac 
deplasarea S. Popescii, ?. Vlad. 
N. Mandea și V. Dolipschi însoțiți 
de antrenorul federal Ion Cor- 
neanu.

ȘEDINȚĂ ANUALĂ 
A COMITETULUI 

rEDERAȚIEI DE LUPTE 
Mîine, de la ora 10, va avea 

loc la sediul Consiliului Național 
pentjn Educație Fizicii Sport,
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• Antrenorul Vasile Tiță, 
de la A.S.A. Tg. M.ureș. și-a 
exprimat dorința de a activa, 
după campionatul pe echipe, 
la Oțelul Galați. Tiță a pri
mit încuviințarea F. R. Box.

• Cu o săptămînă în urmă, 
rapidistul Petre Cojocarii a 
fost făcut K. O., la Craiova, 
de Sever Șchiopu. Conform 
regulamentului, el trebuia să 
facă o pauză de o lună de 
zile. Dar, spre surprinderea 
noastră, sîmbătă seara la Di
namo, Cojocarii a urcat din 
nou scările ringului, și' a 
pierdut prin abandon ! Ce au 
de spus antrenorii săi ?

• în cadrul pregătirilor 
pentru campionatul pe echipe, 
A.S.A. Tg. Mureș a întîlhit 
formația U. M. Timișoara. 
Corespondentul nostru, C. 
Albu, ne-a relatat că gazdele 
(îndeosebi I. Crăciun și Z. 
Danciu) s-au prezentat bine 
pregătite. A.S.A. a cîștigat cu 
8—2.

bugetul 
măsuri ALEXANDRU GAGIU

și 28 februarie.
în sala de ședințe de la etajul 
VIII, consfătuirea anuală a Co
mitetului Federației de lupte. Vor 
participa delegați ai comisiilor 
județene, antrenori, arbitri și ac
tiviști din provincie « din țară. 
Pe ordinea de zi : darea de sea
mă pe 1969. calendarul și 
pe 1970, precum și unele 
organizatorice.

MECIURI DE VOLEI LA ZI 
ÎN DIVIZIA A

Astăzi, de la ora 16, în săla 
Floreașca se dispută partida din
tre formațiile feminine C.P.B. și 
Penicilina lafi. contind pentru 
etapa a XlV-a a diviziei A. 
Sînt. de asemenea, decalat., me
ciurile Politehnica Galați — Uni
versitatea Craiova (vineri) și Pe
trolul — Steaua (sîmbătă), la 
masculin.

Duminică a decedat in urma 
unui atac de cord Alexandru 
Bagiu, vicepreședinte al clubului 
„ Crlșul“- Oradea, Tnmormîntarea 
va avea loc marți 24 februarie, 
ora 15. Tovarășii de muncă șl 
toți activiștii sportivi care l-au 
cunoscut și apreciat transmit cu 
această ocazie familiei celui dis
părut cele mai sincere condo
leanțe.



fINAl VICTORIOS: 3-0 CO IWEMH!

Carnet
de

vacantă

revista • To fi fotba
clasă din generafia

Foto : TH. ROIBU
realizat doar par fi almea s-au

(Sandu),cu
• Numai talentele proaspete
au făcut ca fotbalul nostru

(Urmare din pag. 1) să nu se scufunde de tot • Către
clevetitorii

in clasamentul
de după

Kopa • Des părfireaRaymond
de fotbal aduce cu ruptura

iubiriunei mari
povestiri concise, pe

Ghetei

P. GIORNOIU, coresp. de profesie...

mea cariera

aur"

Progresul — Steagul roșu 
1—1. Iată o fază din acest 
joc. Bun sprinter și agil în 
dribling, R. Ionescu i-a lăsat 
în urmă pe Olteanu și Ivăn- 
cescu și și-a creat o nouă si
tuație de a marca. Lovirea 
defectuoasă a balonului îi va 
da însă prilejul lui Adamache 

să evite golul.

«SINT
GOLGETERUL
ROMÂNIEI»

• Scurta
actor de
liștii de

JIUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—0 (2—0)

După un joc în care au do
minat mai mult timp, fotba
liștii de la Jiul au cîștigat cu 
scorul de 3—0 (2—0). Golurile 
au fost marcate de Naidiri, 
R. Popa și I. Constantin.

JIUL : Stan (Florea) — Tal- 
pai, Georgevici, Georgescu, 
Dobrescu, R. Popa, M. Popes-

PeroneScu (Mări- 
nescu), Cotormani 
nichi), I. Constantin, 

UNIV. CRAIOVA : 
— Bîtlan, Deselhicu. 
Velea. Strîmbeanu, Ivan, Mar- 
tinovici, Niță, Bălan, Tară- 
lungă.

S. KONISCKA, coresp.

(Stama- 
Naidin.
Papuc 
Popa,

Vîlcenii au reușit să înscrie de 
patru ori prin Mihăilescu 
(min. 44 din 11 m și min. 50). 
Ionescu (min. 59) și Petrică 
(min. 80). în finalul partidei, 
Oaspeții au redus din handi
cap prin Roznor (min. 83 din 
11 m) și Dumitrașcu (min. 90).

Turneul echipei 
Dinamo București 

. in R. 0. Germană
Tn cadrul turneului pe care 

Jl,întreprinde în R.D. Germa
nă, echipa Dinamo București 
a susținut două partide ami
cale. în primul meci, disputat 
ia Berlin, fotbaliștii bucureș- 
teni au fost întrecuți de for
mația F.C. Unio Berlin cu. 
scorul de 1—0, In cea de a 
doua întîlnire, care a avut loc 
la Rostock, dinamoviștii au 
terminat la egalitate, 1—1, cu 
formația locală F. C. Hansa 
Golul bucureștenilor a fost 
realizat de Frățilă.

Azi, Dinamo București va 
susține ultimul meci din ca
drul turneului, în compania 
echipei Dynamo Schwering.

DINAMO BUCUREȘTI (Tl- 
NERET-REZERVE) — MA
ȘINI UNELTE (DIV. C) 

1—0 (1—0)
In ciuda terenului înghețat, 

amicalul de pe Dinamo a 
prilejuit o verificare utilă a 
ambelor formații. Jocul a fost 
vioi, cu multe faze frumoase, 
create în special de dinamo- 
viști care, de altfel, au și re
ușit să ciștige această partidă 
cu scorul de 1—0. Unicul
punct al partidei a foșț rea
lizat de Petre Gheorghe. 
AUREL PÂPÂDIE, coresp.

CHIMIA RM. VTLCEA —
UNIREA DRAGĂȘANI 

4—2 (1—0)
Deși terenul a fost acoperit 

de zăpadă, el n-a constituit un 
obstacol pentru jucători în 
crearea unor faze frumoase

VULTURII TEXTILA LUGOJ 
— VAGONUL ARAD 2—0 

(1-0)

Peste 3 000 de spectatori au 
ținut să vadă la lucru pe fosta 
divizionară A Vagonul Arad, 
care i-a deziluzionat pe iubi
torii fotbalului din Lugoj. E- 
levii fostului „utist“, Țîrlecț, 
au făcut, în schimb, o partidă 
foarte bună, reușind. în final 
o victorie nescontată, dar pe 
deplin meritată. Cele două go
luri au fost realizate de Za- 
huria (min. 20) și Gheran 
(min. 75).

• Marți se va desfășura în 
localitate o partidă intemațin 
nală : echipa Vulturii Textila 
va primi replica formației iu
goslave Spartak Subotiea.

I. LEȘ. coresp.

Lucescu pe extremă 
terminată cu centrare 
careu, Domide înscrie : I 
în min. 62, Ghergheli ( 
l-a înlocuit pe Dobrin 
min. 58) face o cursă 
gă, centrează pe sus în ca
reu, dar Domide, complet 
liber, șutează de la 6 me
tri peste bară. Ttei minute 
mai tîrziu Lucescu 
puternic, dar portarul 
vează cu dificultate, 
bară. Nunweiller VI îl 
chide în adîncime (min. 
pe Neagu, acesta intră 
careu, dar șutul lui nu 
merește poarta. Lucescu 
imită (min. 73) ca 
min. 80, Dinu să 
bara cu o minge 
expediată cu capul, 
talitâțile jucătorilor 
tinieni nu pot I 
majorarea scorului și al trei
lea gol cade în penultimul 
minut de joc, printr-uri vo-

și 
• în 
2—0. 
(care 

în 
lun-

trage 
sal- 

peste 
des-

69) 
în 

ni- 
îl 

înapoi,
i zguduie 

puternic 
Iar bru- 

argen- 
împiedica

C. f. R. Timișoara MIRCEA LUCESCU
va susține două

■®

în Ungaria
Teri, au părăsit 

lișiții <Je la C.F.R. 
care urmează să susțină două 
partide în Ungaria. Primul 
joc îl vor susține miercuri cu 
B.V.S.C. Budapesta, iar cel tie 
el doilea, sîmbâtă, cu echipa 
de divizia A Szeged.

țara fotbâ- 
Timișoara,

Ne vizitează Saldanha, insofit de o adevărată... procesiune ! ® f 
se „schimbă" galeriile • Nimeni nu scoate nici o vorbă ! 

• Sîntem, intr-adevăr, triști...

liniște

>

»
P. ARCAN 

coresp. principal

încredințăm astăzi tiparului un nou fragment din „jur
nalul de bord" al căpitanului reprezentativei de fotbal, 
rînduri pe care Mircea Lucescu a avut amabilitatea sâ ni le. 
expedieze, prin poșta, de dincolo de Ocean, din Brazilia. 
Reamintim, totodată, că primul episod . al acestui serial 
ajungea cu relatarea înaintea primei partide a turneului, 
cea eu Cruzeiros...

în str. dr. Staicovici
Jucătorii de

București continuă seria jocu
rilor de 
reluării 
tăZi, pe 
(str. dr.
loc următorul cuplaj : ora 14 : 
Progresul (tineret) — Cinema
tografia ; ora 15,45: Progre
sul — Șoimii Buzău.

la Progresul

verificare în vederea 
campionatului. As- 
stadionul Progresul 
Staicovici) va avea

Așadar, meciul se amină... 
După cît era de cald în primele 
zile n-ai fi zis că s-ar putea să se 
dezlănțuie, ca din senin, o aseme
nea ploaie torențială... Totuși, 
seara, cînd vreo 30 000 de specta
tori iși și ocupaseră locurile în 
tribune organizatorii au dispus 
aminar^a partidei, lucru care pare 
nefiresc, excepțional,- în fotbalul 
românesc, dar care se întîmplă 
în Brazilia destul de des, mai 
aids iarna... De altfel, dacă 
bine-mi aduc aminte, în turneul 
trecut n-am putut juca la Cu
ritiba, tot din cauza ploii...

...Astăzi dimineață ne-a vizitat 
la hotel Joao Saldanha... Cînd ni 
s-a spus că trebuie să sosească, 
dintr-o clipă într-alta, am privit 
curioși, pe fereastră, și am cre
zut, în primul moment, că asis
tăm la vreo demonstfățle...

In clipa în care ziaristul-^ntre-

neștiuteȘtiute și...
Constatînd că regulamentul 

joc nu este aplicat uniform, 
litera și spiritul lui, U.E.F.A. 
organizat, în urmă cu cîtva timp, 
la Florența, un curs internațional, 
la care au participat și trei arbitri 
români : Andrei Răduleseu (Bucu
rești), Nicolae Rainea (Bîrlad) și 
Cornel Nițescu (Sibiu).

Cu acest prilej, au fost tăcute 
noi preciiări in legătură cu regu
lamentul de joc, cu dispozițiile 
intervenite, pentru a se ajunge la 
o interpretare corectă și uniformă 
a regulilor de joc.

Considerînd că e bine ca jucătorii, 
ca să nu mai vorbim de arbitri — să cunoască pînă în cele 
mai mici amănunte tot ceea ce este in legătură cu regula
mentul de joc, vom publica o suită de scurte materiale, 
legate de cele discutate și hotărîtc la Florența. Mai ales că 
Se apropie returul...

spectatorii, antrenorii —

leu imparabil al lui Lucescu.
Arbitrul brazilian Carlos 

Cosa a condus următoarele 
formații :

ROMÂNIA : Răducanu 
Sătmăreanu, Lupescu. Dinu, 
Mocanu, Dumitru, Nunweil- 
ler, Neagu, Debrin (Gher- 
gheli — min. 58), Dumitra- 
che (Domide — min. 42), Lu
cescu.

INDEPENDIENTE : Truc- 
cia—Marcoli, Monjes, Figue
roa, Raimondo. Pavoni, Ber- 
nao, Tarvio, Iazalde, Adorno, 
Tarabini.

Echipa României încheie, 
deci, turneul de la 
Janeiro pe locul 
urma echipei Flamengo, (în
vingătoare cu 2—0 în jocul 
cu Vasco da Gama), cu 4 
puncte și golaveraj 6—4. Și 
să amintim, în final, că echi
pa română a obținut un bi
lanț favorabil în turneul de 
pregătire în vederea C.M.,
efectuat pe continentul sud- 
american ; 4 victorii (1—o
cu Atletico Minei ro, 2—1 cu 
Curitiba, 2—0 cu Vasco da 
Gama, 3—0 cu Independiente 
Buenbs Aires), 2 jocuri nule 
(1—1) cu Internacional Porto 
Alegre, 1—1 cu selecționata 
Peru) și 2 înfrîngeri (1—2 cu 
Cruzeiro și 1—4 cu 
mengo).

Rio de 
II, în

• Locul doi,

ajuns aproape de sfirșitul acestei
care o voi dezvolta, probabil mai tîrziu, înt’r-o carte. Ar mai fi 
de amintit scurta mea carieră de. . . actor de revistă. In 1957, 
Teatrul „Constantin Tânase" mă invita să apar intr-un spectacol 
care se chema „Bujor al Xll-lea“. Ieșeam pe scenă într-un cu
plet alături de TOmazian. Eram la mare vogă în vremea aceea 
și s-a crezut câ Ozon ar putea salva și o revistă proastă, nu nu
mai b echipă mediocră. Să nu se supere vremelnicii mei coechi
pieri de revistă, dar tot spectacolul era fără gust, ca o bucată 
de sCindură, In București n-a obținut nici măcar o linguriță de 
succes. In provincie, prin orașele în care nu jucasem, venea, in 
Schimb, destulă lume ca să mă vadă în această postură. In rea
litate. n-am salvat nimic, fiindcă actorul Ozon n-avea nici a 
suta parte din talentul fotbalistului. Apărusem de mii de ori pe 
stadioane in fața publicului, cifrat uneori la 10G 000 de spectatori, 
și nu-mi păsa niciodată. In schimb, pe o scenă cu numai 200 de 
spectatori in față, eram galben ca lămiia, emoționat, inhibat și 
stîngaci ca un actor de meserie introdus la un cuplaj interbucu- 
reștean. într-un meci Rapid —■ Dinamo. De unde 
înțeleagă că fotbalul, spectacolele de revistă său 
sint „comedii” radical deosebite între ele.

aș vrea să se 
de music-hall

Citid stau și mă gindese la perioada in care am ____ _________
D argumente, să susțin că fotbalul

Potrivit articolului 12 din re
gulamentul de joc, o lovitură 
liberă trebuie executată de pe 
locul unde s-a produs infrac
țiunea. S-ar părea că lucrurile 
sint cit se poate de clare, dar 
trebuie amintit că există cri
terii diferite pentru determi
narea locului unde 
infracțiunea. De 
aici, pot surveni u- 
nele greșeli, pe ca
re vrem să le pre- 
iritîmpinăm 
rindurile de față.

Dacă
rim la 
nile in 
mingea, 
unde se 
ta lovitura 
ră este acela unde 
jucătorul a atins 
mina. (Bineînțeles, 
altfel nefiind vorba de o in
fracțiune). Să luăm, de exem
plu. cazul unui apărător că
zut in afara suprafeței de pe
deapsă, dar care atinge balo
nul cu mina in interiorul ri. 
Sancțiunea este lovitură de la 
11 metri, 
principiu,
corpul în interiorul careului de
16 irietri, 
mina în 
va fi sancționat cu o lovitură

prin

refe-ne
infracțiu- 

raport cu 
locul de 

va execu- 
libe-

s-a produs

infracțiunea ?
balonul cu 
intenționat,

în baza aceluiași 
deși se află cu

dar atinge mingea cu 
afara lui, portarul

liberă directă, din afara supra
feței de pedeapsă.

In schimb, la infracțiunile în 
raport'; fu adversarul, arbitrul 
stabilește locul infracțiunii. în 
funcție' de locul in care 
contactul cu adversarul n-a 
fost regulamentar.

Un interes deosebit îl pre
zintă prevederile 
regulamentare pen
tru infracțiunile 
așa-nutoite de la 
distanță. In toate 
aceste cazuri, lo
cul infracțiunii 
este acela în care 
se află jucătorul 
vinovat în momen- 

. tul cînd începea 
infracțiunea. Două 
exemple : 1. Min

in joc, portarul ogga fiind , . , . 
aruncă, intenționat, intr-un ad
versar aflat în afara suprafeței 
de pedeapsă, lovindu-1 pe a- 
cesta în plină figură. Deci
zia ? 11 metri ! 2. Un fundaș, 
aflat în afara propriei sale su
prafețe de pedeapsă, lovește 
cu mingea sau cu o piatră 
(mingea fiind in joc) un ad
versar rămas, după o acțiune 
de atac, în interiorul careului. 
Sancțiunea ? Lovitură liberă 
directă de pe locul unde se 
afla fundașul, adică din afara 
careului.

nor a apărut In raza hotelului 
,,Noririan(ly‘< am avut senzația că 
o mulțime delirantă intenționează 
Să asedieze clădirea... Cîteva sute 
de oameni îl urmau pe selecțio
ner într-un tumult tipic sud-a- 
merican, cîntînd, bătînd din tobe, 
claxonînd, purtînd lozinci uriașe, 
pe care scria cu litere de-un 
metru: ,Brasil ha de ganhar" — 
Brazilia trebuie să clștige!

Toți par veseli, lipsiți de griji 
— dacă nu mă înșel — de-a drep
tul fericiți... intre ei, un singur 
om. îmi lasă impresia că este în
tr-adevăr îngrijorat: Saldanha. 
Pășește înaintea sutelor de ,,tor- 
ceaoros" puțin adus de spate, 
frămîntat, jucîndu-se cu ochelarii, 
refuzînd orice fel de autografe, 
de discuții. Parcă — oare nu 
exagerez? — Saldanha mi se pare 
chiar trist, supărat. Cîteva. mi
nute mai tîrziu, încep să-l în
țeleg mai bine, auzindu-l rostind 
pe gînduri, cu ochii duși departe, 
cuvinte pe care le repetă, pro
babil de mai multe ori pe zi: 
,,acum toată lumea mă caută, 
mă urmărește... Mulți dintre iu
bitorii fotbalului mă consideră un 
fel de Barnard al echipei națio
nale! Toată lumea speră... Dar 
ce-o să se întîmple, oare, în ca
zul în care transplantul nu-mi 
va reuși?!**

A zîmbit amarnic, și-a mal a- 
prins o țigară — cred că fumea
ză tare mult, aprinde țigară de 
la țigară — și-a muiat buzele în 
coniacul românesc. A schimbat 
vorba.

De altfel, toată convorbirea a 
fost cel puțin diplomatică. Am 
discutat despre Pele, despre Do
brin, despre organizarea fotba
lului brazilian, despre meciul cu 
Portugalia văzut de Saldanha la 
București, am discutat despre cite 
șl mai cite, numai despre... Gua
dalajara nimeni n-a scos nici o 
vorbă!

Am înțeles, însă, că dacă din 
cele 10 orte ale nopții acest om 
tare — care degajă în jurul lui 
o deosebită încredere, un deose
bit optimist — nu doarme decît 
4, atunci măcar una din orele 
,,albe“ el o dedică echipei Ro
mâniei ... Ceea ce, zău, ne-a 
făcut 6 mare plăcere...

...în sfîrșit, intrăm pe teren în- 
tr-o atmosferă die veritabil in
fern... în deschidere, Atletico în
vinsese cu 3—0 pe Sparta Praga. 
și acum galeria ei savura izbin- 
da, se delecta., umplînd văzduhul 
cu CielitQ Lindo, incendiind aerul

cu ultimele petarde. Nu se auzea 
nimic, comenzile antrenorului ve
neau parcă de undeva, de din
colo de un geam de sReid... La 
un moment dat, Insă, pe cind ne 
încălzeam — asistați de o mul
țime de radlo-reportqrl cure nu 
se sfiesc să la interviuri chiar 
Si tn clipa in care echipele se 
îndreaptă spre centrul terenului 
— larma s-a potolit brusc ca la 
o comandă imaginară.

A fost un moment de acalmie 
atit de surprinzător, incit Coco 
Deleanu s-a uitat speriat în jur, 
Si a întrebat: „Cțe-i? Oare ce s-a 
tnllmplat? Te pomenești că spec
tatorii au uitat că mai este un 
meci,..".

Dar spectatorii nu uitaseră șt 
peste puțin timp am înțeles: fu
sese un moment de „respiro" in 
tribune, necesar... schimbării ga
leriilor! De acum șt pinii la sflr- 
Situl partidei, galeria lui Cru
zeiros se va dezlănțui, va agita 
niște vulpi uriașe — însemnul 
clubului — va întreține un ritm 
sufocant... Susținătorii tul Atle
tico. insă, vor cădea in apatie, 
indiferenți și parcă adbrmtți, 
pentru a nu se trezi decît tn fi
nalul meciului, cînd vor saluta 
golul... românilor!

...Da, am pierdut cu 2—1 un 
meci In care nu prea ne-am aco
modat nici cu terenul, umed, nici 
cu . mingea, grea-, nici cu adver
sarii, dificili. destul de duri. 
Scuze? Nu, Dacă vreți, explicații, 
asta In cazul în care cei doi ter
meni nu se suprapun pe undeva...

Prima repriză a fost egală. Ni
meni n-a marcat nici un gol. Ne 
propusesem chiar tn pauză, dlseu- 
tind intre noi. să ieșim cit mal 
îndrăzneț la atac, dar socoteala 
din tîrg... N-au trecut nici două 
minute din repriza a doua și 
brazilienii conduc cu 1—0!

După alte 8 minute, Răducanu 
respinge to lovitură de la 11 metri 
Si fundașul Lauro, un jucito' 
de talia lui Popa, țtsnește de 
lingă noi ca un resort si reia 
in gol... 2—0! Ne privim unii pe 
alții de parcă ne-am vedea pri
ma oară. Lui Rică (n.n. Răducanu) 
il vine să plîngă, iar noi, cei a- 
flațt tn marginea careului mare, 
ne aruncăm unul altuia cele mat 
vinovate priviri cu putință,..

Apoi meciul se echilibrează, a- 
tacăm tot mat periculos. Ba mal 
mult, Dumitrache realizează golul 
de onoare, la capătul unei faze 
in care adversarii driblați se nu
mără ca popicele.

Asta este. însă, o slabă com
pensație... Toată lumea este tris
tă.

In seara aceea, responsabilul 
restaurantului ne repetă de cîteva 
ort : mai bine de 10 fripturi sint 
neatinse!

Toată lumea vrea să doarmă. 
Sîntem, intr-adevăr, triști..."

..Șl TN CAPITALA

Pronosport

am mai anunțat,

MIERCURI, LA SIBIU..

Formația locală, C.S.M. li
derul seriei a Il-a a campio
natului diviziei B, va întîlni 
pe A.S. Armata Tg. Mureș. 
Partida vă avea loc pe stadiei 
nul Voința, Ou îhcepeTe de la 
ora 16.

Stadionul Giulești va găz
dui un nou cuplaj. Tn deschi
dere, de la ora 14, Rapid (ti- 
neret-rezerve) va juca în com
pania echipei Flacăra Moreni. 
De la ora 15,45, Rapid 
întîlni pe Dinamo Bacău.

Azi, ultima 
concursul 

Pronosport

zi pentru 
suplimentar 

C. M. hochei

CUPON DE CONCURS

CM.F0TBJL

Numele și prenumele

Adresa

După cum
cu prilejul campionatului mon
dial de hochei pe gheață gru
pa B — care va avea loc la 
București, Loto-Pronosport or
ganizează un concurs supli
mentar Pronosport cu un 
program axat pe meciuri din 
această competiție la care 
participă și reprezentativa ță
rii noastre.

Pentru a veni în sprijinul 
participanților, publicăm pro
nosticul „Programului I.otc- 
Pronosport" pentru acest con
curs : I : România — Iugo
slavia 1 ; II : Japonia — R. 
F. a Germaniei 2 ; III : Elve
ția — Norvegia 2 ; IV : S.U.A.
— Iugoslavia 1 ; V : R.F. a 
Germaniei — Elveția 1 ; VI : 
România — Japonia 1 ; VII : 
R.F. a Germaniei — S.U.A. 
X ; 2 ; VIII. : Norvegia — Iu
goslavia 1,2 ; IX : România 
—Elveția 1 ; X : Elveția — 
Iugoslavia 2 ; XI : România
— S.U.A. 1, X, 2 ; XII : Iu
goslavia — Japonia X ; XIII : 
România — R.F. a Germa
niei 1.

Amintim că azi este ultima 
zi cînd mai puteți depune bu
letine pentru acest concurs.

• Tragerea Pronoexpres de 
mîine, miercuri 25 
a.c., va avea loc la 
în sala Clubului 
Bănci din strada 
nr. 2 cu începere 
19. Va urma un film artistic. 
Intrarea liberă.
• Nu uitați, astăzi este ULTI

MA ZI pentru procurarea bi
letelor.

februarie 
București, 

Finanțe 
Doamnei 

de la ora

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

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES nr.

DIN 18 FEBRUARIE
8 

1970

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

D

o

I : 2.2 
II-ă :

2. CE ECHIPA VA CISTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

Extragerea I: Categ. 
variante \ ă 66 535 lei; a 
164,2 variante a 891 lei ; a III-a: 
4 138,5 variante a 35 lei.

Extragerea a Il-a : Categ.
A : 4.8 variante a 26 661 lei ; gg 
Categ. B : 344,3 variante a Jșgi
372 lei ; Categ. C : 5 443,3 va- îjS 
riarite a 24 lei. Șgs

Cîștiaători la extragerea I. 
categ. I : Ștefănescu Constări- 
tin din București și Rado Ște- 
fan dm Tg. Mureș.

tentat, bâzîndu-mă pe destule 
nostru a fost destul de bun. 
Nu așa de puternic cum l-am 
fi vrut, dar nici așa de 
cum 11 arătau a fi unele 
zultate. Am fost coleg de 
nerațle cu mulți fotbaliști 
ciasă. Dar nici el, nici 
n-am putut realiza cit a.n 
fost in stare. Rarele contacte 
internaționale între noi și fot
baliștii din alte țări au grt” 
vat mult dezvoltarea noastră, 
făctndu-ne sa avem. mulți 
ani, complexe de inferioritate 
față de echipele străine cu 
renume. Am fost pasionați. 
Neam gindit șl ne-âm fr Anun
țat mult pentru soarta, fotba
lului românesc. Dar el a fost 
lovit de atita incompetență și

Și 
cum

de atîtea măsuri arbitrare 
absurde, incit mă mir 
de n-a sucombat de tot, 
zistind, 4e bine de rău, 
cum știm. Numai sursă 
stâ de tălent inepuizabil 
este tineretul nostru a făcut, 
cred, să nu șe scufunde de 
tot. Sper ca ’fotbalul româ
nesc să fi ieșit acum pentru 
multă vreme, dacă nu pentru 
totdeauna, din lungo noapte a 

. ........... care se pier-mediocrității în 
duse.

nu sint mari, 
fi meritele 

Poate aș fi 
ceva mai bine, 

din anii

jucat mă simt

lăsat pentru tot 
dragostea oattie-

Dar asta n-ar fi anulat 
trecuți. Am avut conflicte

încheiem serialul nostru

României

scris de antre.

AVEA

INCO-

Putu Călinvsau mă supra
veghea în timpul machia
jului, pe vremea cînd am 
jucat în echipa de la...

Constantin TănaseMerilele mele
Atit
unui 
putut 
criza 
cu o 
uneori greșeam deoarece climatul existent te invita el Însuși _
calci strîmb. Dar mai frecvent, neînțelegerile se datorau lipsei 
de pricepere și de vocație a conducătorilor. Am poVeSiit dear 
foarte puține intimplări din care se poate deduce cam ce fel 
de oameni se ocupau de destinele fotbalului, la un moment dat. 
Dar vă asigur că ar mai fi multe de spus și atunci ați înțelege, 
mai bine, cit de profundă a fost criza de conducere a fotbalului 
nostru.

cît pot 
individ, 
juca 

fotbalului nostru 
serie de conducători ai cluburilor sân federației. Sigur că 

" ’ .............................................................să

Chiar tn clipa de față inii amintesc un aspect simptomatic 
pentru atmosfera unei anumite perioade și care mi-a produs o 
repetată amărăciune, la vremea aceea. Din cind in cînd, apărea 
cite unul căruia ii plăcea să insinueze că Ozon ar fi in stare să 
râminâ in străinătate. Omul știa să ungă bine cn veninul ce-i 
colcăia în suflet urechile tuturor celor din Jur. A venit vremea 
si arăt tuturor acestor clevetitori de profesie cit s-au înșelat. 
Ocazii am avut cu nemiluita. Am primit oferte foarte tentante, 
în această direcție, de lă miilte echipe, oferte dintr-aceleâ, pe 
care nu știu dacă ei in locul meu. cu sufletele lor de mă
trăgună, le-ir fi respins. Dar Ozon nu s-a gindit niciodată să-și 
părăsească țara, nici Înainte, nici după suspendare. Sentimentul 
legăturii cu pămintul acesta și cu oamenii lui nu mi-a îngăduit 
nici măcar să mă gindesc vreodată la așa ceva. Sint și voi fi cu 
sufletul Împăcat că am dovedit mai multă dragoste de patrie 
și conștiință politică deeit aceste orătănii cu pretenții de oameni 
și cotcodăclt patriotard, care m-ait bîrfit.

conștient de înzestrarea talentului meu, 
pierdut prin aceasta modestia. Mulți ti- 

revista

Am fost un fotbalist
dar cred că hu mi-am _____ _____ v ________ _
neri ar fi amețit probabil în locul meu. cînd în 1957 _____
,,France Football" mă desemna in clasamentul pentru trofeul 
,,Gheata de aur“ pe locul doi, după Raymond Kopa, și înaintea 
iugoslavului Milutinovici. Poate, in fond, tot ceea ce am izbutit 
eu în fotbal nu au fost decît mici realizări. Nici nu pretind alt
fel. Dacă aș avea acum din nou 20 de ani, în ambianța gene
rală actuală, mult schimbată in bine, din toate punctele de ve
dere, traseul meu ar fi cu siguranță altul și. fotbalistul Ozon ar 
avea o carieră incomparabilă, strălucită. Dar aceasta nu mai 
este, din păcate, pentru mine, decît o simplă ipoteză, imposibil 
de verifieat.

Fotbalul e într-adevăr un sport foarte frumos. Dar el nu în
seamnă numai cele 90 de minute pe care le joci,* o dată sau de 
două ori pe săptămînă. Fotbalul înseamnă mult mai mult : an
trenamente, griji, emoții, bucurii, necazuri, siguranță de sine, 
descurajare, prietenii, adversitate, insomnii, glorie, uitare, fră- 
mîntări neîntrerupte, fair-play sau nesportivitate. ambiții, muncă» 
gînduri, tot mereu gînduri, pînă cînd te prinde și te subjugă, 
devenind o stare de spirit, mireasa sufletului tău. care te mîngîie 
dar îți și cere imense sacrificii. Te poartă, te ridică, te ia cu el 
la vîrsta de 10—12 ani, te îmbată, iar apoi te lasă cînd ai trecut 
de 30 și tu âi vrea încă să nu renunți, dar el se desparte de 
tine insensibil, uneori brutal, fiindcă vede, parcă, ușoarele riclufi 
care ți-au apărut pe obraz. sim,te. că reflexele tale au devenit 
mai leneșe, că pe 30 de metri alergarea ta e mai înceată.

Despărțirea e grea. Aduce cu ruptura unei mari iubiri. Vedeta 
Începe să devină un om oarecare. Transformarea e dureroasă. 
Fe mulți îi mistuie uitarea. Și eu am suferit mult după ..divorțul” 
forțat de fotbal. Nu mi-a fost nici măcar îndulcit cu o festivi
tate de retragere. Acum cîțiva ani. o mică ceremonie publică, la 
un meci de adio, era considerată. încă, de către unii, la noi. 
drept un cult păgîn, o erezie față de buchea dogmatismului cui
bărit tn sport. Acum am început să ne dăm seama că nu e de
cît un moment de necesară umanitate și sportivitate. Grea, dar 
substanțială schimbare de optică.

A trecut o vreme de cind nu mai joc. Mă bucură observația 
că simpatia pe care au avut-o oamenii față de fotbalistul Ozon 
riu s-a subțiat de loc. Mă bucur și le mulțumesc. Pe stradă. In 
magazine, în tren. în tramvai, aproape pretuiihdenl oamenii mă 
recunosc și prietenia lor capătă spontan, expresii de afecțiune 
șl de considerație. Iată, deci, că fotbalul mi-ă * ■ -
restul vieții, ceva de 
oiler. 11 mulțumesc.

o valoare Inestimabila :

Ozon — golgeterul

un articol evocator,

norul Ștefan Cîrjân : OZON

ATITA TALENT, INCIT MA

MODA CA ANTRENOR.

despre



în „Marele Premiu al Europei" la tir cu aer comprimat

Alte medalii pentru trăgătorii români
PRZEMYSL, 23 (prin tele

fon). Ziua a doua a întreceri
lor de tir cu aer comprimat 
dotate cu trofeul „Marele Pre
miu al Europei" a adus noi 
medalii reprezentanților Româ
niei. Astfel, la probele de pis
toale, Neagu Bratu a terminat 
învingător la seniori, iar ju
nioara Anișoar* Matei (care 
a debutat în competițiile inter
naționale) s-a clasat pe locul 
secund la senioare.

Rezultate tehnice, pistol SE
NIORI : 1. Neagu 
mânia) 378 p, 
(Polonia) 
(U.R.S.S.) 
(Norvegia) 
lonia) 374 
dia) 373 p, SENIOARE : Na- 
dejda Ibrahimova (U.R.S.S.) 
378 p, 2. Anișoara Matei (Ro
mânia) 370 p, 3. Gum Nasman 
(Suedia) 366 p, 4. Tereza Be-

Bratu (Ro- 
Chedkiewicz
3. Stolupin
4. Redseth

2.
378 p,
378 p.
377 p, 5. Malek (Po- 
p, 6. Nielssen (Sue-

kesinska (Polonia) 364 p, 5. 
Patriska Blahenova (Cehoslova
cia) 354 p, 6. Gordana Jejic 
(Iugoslavia) 348 p. Clasamente 
bărbați (au contat rezultatele 
obținute de primii doi seniori 
la ’ pușcă și de un senior — 
pistol — și un junior — puș
că) : 1. U.R.S.S. 1501 p, 2. Ro
mânia 1491 p, 3. Polonia II 
1468 p, 4. Polonia I 1467 p,
5. R.D. Germană 1465 p, 6. 
Suedia 1462 p, femei (au contat 
rezultatele obținute de o se
nioară la pușcă și pistol și o 
junioară la pușcă) : 1. U.R.S.S. 
1108 p, 2. România 1078 p, 3. 
Polonia I 1071 p, 4. Iugoslavia 
1069 p, 5. R.D. Germană 1055 p.
6. Suedia 1049 p. Clasament 
general : 1. U.R.S.S. 2609 p, * 
România 2569 p, 3. Polonia 
2538 p, 4. Iugoslavia 2532 
5. R.D. Germană 2520 p, 
Suedia 2511 p.

2.
I 

P, 
6.

Concursul internațional 
de atletism al Românie;
Nume prestigioase
La sfîrșitul sâptămînii, m 

sala de la complexul sportiv 
„23 August" din Capitală, va 
avea loc a treia ediție a con
cursului internațional de atle
tism al României. Fiind cu
exact două săptămîni înain- m 

’ " de la Vie- 
simbătă și ț 
desigur în

pri ntre competitori
tian Ivan, Veronica Anghel și 
Lucia Jinga) vor lua startul 
în zilele următoare în 
cursul internațional de 
Moscova.

con- 
la

Clișeela îl însoțege inevitabil pe 
călător în popasurile inedite 
dincolo de hotarele orizontului 

său obișnuit. Nimeni nu se poate sus
trage acestei legi a călătoriei mo
derne, care se face totdeauna cu ba 
gajul cunoștințelor anterioare (prin 
lecturi, filme și alte mass-media), 
dacă nu chiar cu prejudecăți de-a 
binelea (formate în același mod).

Orice asemenea imagine se destra
mă însă la o recentă vizită în capi
tala Bavariei. Firește, Tsarul nu și-a 
schimbat albia, vîrfurile maiestuoase 
ale Alpilor se pot zări din orice 
balcon mai înalt, primăria neogotică 
și simbolica Frauenkirche (sec. XV) 
sînt încă fidele temeliilor lor. Dar 
atmosfera generală a Miinchenului. 
acea ambianță de intraductibilă 
„Gemiitlichkeit" s-a risipit în vacar
mul buldozerelor și excavatoarelor, în 
zgomotul tîrnăcoapelor si al ciocane
lor pneumatice. Palatul rezidențial, cu 
ziduri roșietice, mai are firește vizi
tatori, dar majoritatea turiștilor pre
feră Nymphenburgul extrateritorial. 
Se mai bea bere, neagră și blondă, 
vîrtos, în pivnițele medievale si se 
mănîncă de-a-n picioarelea cîrnăciori 
la Viktualienmarkt. Dar ceva lipsește 
astăzi acestui oraș creat parcă pentru 
pietoni, pentru plimbăreți. Oktober- 
fest-ul de 
neștiute se 
pierdut din 
carnavalul 
ca orieînd. 
și galeriile, sînt intacte.
ajungi în originalul cartier Schwa
bing. al cafenelelor, al pictorilor stră
zii și al buticilor, trebuie să faci 
ocoluri, să treci podețe provizorii de 
seîndură negeluită. Celebrele centre 
Stachus și Marienplatz nu le poți 
parcurge decît cu ochii ne jos. prin 
tunele improvizate, pe lingă maldăre 
de pămînt răscolit.

Tabloul acesta incomplet al unui 
oraș răvășit de lucrări urbanistice si 
de comunicație, într-un tempo alert

— a fost acceptat de locuitorii ca
pitalei bavareze cu inima strînsă, dar 
și cu speranță. Șase ani de chin, con
cesii și eforturi, pentru a obține în 
final, adică în 1972, un oraș moder
nizat. un mare centru olimpic. In ho- 
tărîrea municipalității mimeheneze se 
validează din nou teza potrivit căreia 
investițiile olimpice, oricît de impor
tante. se întorc curînd, ca un bene
ficiu substanțial, în patrimoniul ce
tății. Potrivit calculelor financiare, 
Miinchenul realizează în șase ani — 
cu o cheltuială mai mică de un mi-

<

tea „europenelor" 
na, întrecerile de 
duminică sporesc 
interes.

Un lot valoros 
chipa Ungariei, în frunte cu 
cei doi săritori de triplu 
Henryk Kalocsay (16,65). 
Zoltan Cziffra (16,68 m), și 
Vilmos Varju, fost campion 
și recordman european la a- 
runcarea greutății (19,64 m).

Delegația atleților polonezi 
a fost completată cu un per 
former de mare valoare, sări
torul în lungime Waldemar 
Stepien (8,21 m în 1969)

La întreceri vor lua parte 
sportivi din Anglia, Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Polonia, Ungaria 
U.R.S.S. și, bineînțeles, Ro
mânia.

® Patru atleți români 
(Gheorghe Zamfirescu, Cris

prezintă e-

m 
de

MEXIC - SUEDIA 0-0
Pe stadionul „Azteca", 

prezența a peste 40 000 
spectatori, selecționatele Me
xicului și Suediei au terminat 
Ia egalitate : 0—0. Au jucat 
următoarele formații : ME
XIC : Castrejon — Vantoira, 
Guzman, 
nandes, 
Calderon 
(Onofre).
SUEDIA : Helstrom — Seian- 
der. Kristensson, Nordquist, 
Grip, Svensson, Larsson, 
Eriksson. Danielsson (Cronk- 
vist). Ejdetsted (Palsson), 
Alsson.

Montes, Perez, Ber- 
Publico (Gonzalez), 

(Bustos), Cisneros 
Basaguren, Horacio;

BOBUL LUI PANTURU
PE LOCUL 4 (două manșe)

NEW YORK, 23 (Agerpres) 
— După disputarea a două 
manșe, în concursul interna
țional de bob-patru persuam 
de la Lake Placid (S.U.A.' 
pe primul loc se află echipa 
jul S.U.A. (condus de Harry 
Petersen) cu 2:14,3. Echipajul 
României, avind ta cir 
mă pe Ion Panturu, ocupă ® 
locul patru, cu 2:15,11.

• U. R. S. S. - SALVADOR 2-0
• La San Salvador, reprezen

tativa U.R.S.S. a învins e-
• chipa Salvadorului cu 2—0 

(l—0) prin golurile înscrise 
de Puzaci (min. 31) și Sere- 
breanikov (min. 69). Partida 
a fost urmărită de 
25 000 de spectatori.

peste
♦

CAMPIONATE...
AUSTRIA — (etapa a 

Liderul clasamentului, 
tria Viena. a învins cu sco
rul de 1—0 pe Sturm Durisol. 
Alte rezultate Wacker Inns
bruck — Austria Salzburg

17-a). 
Aus-

ILIE NASTASE-locul /
(Urmare din pag. 1)

adversar în mare formă. Nu 
numai atît. Iliuță trebuia să 
reziste și împotriva unei gra
ve indispoziții fizice, fiind 
bolnav de cîteva zile. Toate 
telegramele de presă mențio
nează acest fapt, subliniind 
că tenismanul nostru a fost 
adesea- frînat în timpul par
tidei de consecințele maladiei 
contractate (probabil, o gripă 
virotică). în alte condiții, 
poate că Ilie l-ar fi depășit 
mai rapid pe american. „în 
tot timpul turneului, scrie 
corespondentul agenției U.P.I. 
Năstase a fost suferind, Ri
chey, la rîndul său, era și 
el puțin bolnav, dar nici unul 
nu a cedat, oferind publicu
lui un joc cum rar s-a vă
zut pe courts-urile acoperite 
din S.U.A.".

Peste 4 000 de spectatori au 
urmărit, timp de 4 ore, a- 
ceastă dramatică finală. Năs
tase, ajuns să fie condus cu 
două seturi la zero, a conti
nuat cu un calm și o 
răbdare impresionante, aproa
pe fără precedent în istoria 
evoluțiilor sale. El cîștigă 
setul al treilea (în care se 
distanțase la 3—0) arătînd că 
nu este dispus să cedeze. Ur
mează setul patru în care 
Richey se agață cu ultima 
energie de șansa pe care o 
avea de a intra în posesia 
prețioasei victorii. El condu
ce chiar, de la începutul se
tului. Se intră în prelungiri 
și aci americanul beneficiază 
de 2 mecibaluri consecutive. 
Egalate de Năstase I Jocul 
continuă în ritm uluitor și în 
ghemul al 16-lea, tenismanul 
român se distanțează. Scor 
egal la seturi i 2—2. în ulti
mul set. Cliff Richey nu mai 
rezistă, epuizat de eforturile 
de pînă atunci. Românul are 
jocul la discreție și încheie 
într-o notă de totală supe-

rioritate. Locul I din proba 
de simplu a campionatelor, 
„indoor" ale S.U.A. revine lui 
ilie Năstase I

Agențiile Internaționale de 
presă comentează cu lux de 
amănunte faptul că Năstase 
a intrat în posesia marelui 
premiu, plătit în dolari. în 
această privință declarația 
făcută de Ilie Năstase trimi
sului special al agenției REU
TER este edificatoare: „N-AM 
JUCAT PENTRU BANI, spu- 

CI 
UN 

NE
AM 
IN-
A-

ne tenismanul român, 
PENTRU A-MI FACE 
NUME ÎN TENIS! SÎNT 
SPUS DE BUCUROS CA 
REUȘIT DIN NOU SA 
TREC PE TENISMENII 
MERICANI, PRINTRE CARE 
ȘI PE ARTHUR ASHE, LU- 
ÎNDU-MI ÎNCĂ O DATA 
REVANȘA PENTRU ÎNFRÎN- 
GERILE SUFERITE ANUL 
TRECUT EA CLEVELAND, 
ÎN FINALA CUPEI DAVIS".

Performanța tînărului te- 
nisman român este întruto- 
tul remarcabilă 
alți comentatori 
„Ilie Năstase, în vîrstă de 23 
de ani care, în sezonul tre
cut ne dăduse mai multe do
vezi ale talentului său, are 
în față un frumos viitor 
sportiv", scrie corespondentul 
transoceanic al agenției 
FRANCE PRESSE. A fi primul 
într-un turneu de asemenea 
anvergură, în care au fost 
prezenți toți așii sportului 
rachetei, de la Manuel San
tana și Arthur Ashe 
Roche și Rod Laver, 
nă cucerirea unui 
frunte în ierarhia 
mondial.

Acestor înalte aprecieri a- 
dresate admirabilului nostru 
Ilie Năstase li se unesc și 
felicitările pe care i le trans
mit, în 
■iubitorii 
nia.

— notează 
de presă.

la Tony 
inseani- 
loc de 
tenisului

aceste momente, toți 
de sport din Romă-

★
de dublu masculin a

tradiție (care din pricini 
ține... în septembrie) a 

strălucire, iar Fasching-ul. 
acestor zile, e mai palid 
Bogățiile orașului, teatrele 

Dar ca să

Linz 1—4 : Eisenstadt — Ad
mira Energia Viena 3—3 ; 
A. K. Graz — Rapid Viena 
1—1. în clasament conduce 
Austria Viena cu 28 p. urma
tă de Wacker Innsbruck — 
21 p.

GRECIA — (etapa a 22-a): 
A.E.K. — Pierikos 6—1 ; O- 
lympiakos Voios — Panathi- 
naikos 0—2 : Olympiakos Pi
reu — 
3—1 : 1 
0—0 : 
3—0: 
Kavala 
nahaiki — Ethnikos 1 
în clasament conduce Pana- 
thinaikos cu 57 p, urmată de 
A.EK. — 53 p.

PORTUGALLA 
19-a) : Leixoes — 
Braga — F. C. 
Boavista — Benfica 1—1 
cademica
Setubal — Barreirense 2—1 ; 
Sporting Lisabona — Varzim 
1—1 : C.U.F. — Guimaraes 
1—0. în clasament conduce 
Sporting Lisabona cu 33 p, 
urmată de Setubal — 26 
Benfica — 25 n.

• La Valencia, Dukla 
ga a învins formația cu 
lași nume cu 1—0 (0—0). 
golul marcat de Geleta în mi
nutul 82.

Olympiakos Cipru 
Panionios — Egaleo 

Paok — Proodeftiki 
Aris — Vyzas 2—1 : 

i — Heraklis 0—0 : Pa- 
Ethnikos 1—9

(etapa a
Tomar 1—0:
Porto 1—1 ;

; A-
Belenenses 3—0 ; 

Barreirense 2-

P și

Pra- 
ace- 
prin

INOVAȚII IN CAMPIONATUL
S. U. A.

Campionatul profesionist de 
fotbal din Statele Unite va 
începe anul acesta la mijlo
cul lunii aprilie și se va în
cheia la sfîrșitul lui septem
brie cu participarea a opt e- 
chipe : New York, Chicago, 
Dallas. Kansas City, St. Louis, 
Washington, Atlanta și Ro
chester. Alte patru formații,

i „Cupa Mondială" la schi 

Kar! Schranz 
a trecut in frunte!

Proba 
campionatelor „open“ de la 
Salisbury, a revenit cuplului 
american Arthur Ashe — 
Stan Smith, învingător cu 
6—4, 7—5 în fața perechii 
Brian Fairlie — Onny Parun 
(Noua Zeelandă).

structoare, ingineri, tehnicieni și mun
citori. autorități locale, oficialități 
sportive, desfășurînd o laborioasă ac
tivitate cu implicații mult ui------
interesul limitat olimpic.

Ambiția organizatorilor 
crea — spre deosebire de 
imputat orașelor Roma,
Mexico — „jocurile drumurilor scurte", 
restrîngînd locurile de dispută pe o 
rază de numai 4 km. Dar apelul com
parativ la modestia organizatorică de 
la Helsinki (1952) este imediat con
tracarat de originalitatea cu totul cău-

HIUNCHEN1972

dincolo de

este de a 
gigantismul 

Tokio și

OLIMPIADA DRUMURILOR SCURTE"
PI CALEA LUNGA A UlTIMflOR 900 0E /IU
De la trimisul nostru spe cial, Victor BĂNCIULESCU

Hard de mărci — ceea ce, în evoluția 
normală a echipamentului urban, 
edilii n-ar fi putut obține decit într-un 
secol. Un singur exemplu : începînd 
din 1972, miinchenezii vor circula cu 
metroul pe linii în lungime de 
16 km.

Acest exemplu nu este insă firește 
îndestulător pentru a da o imagine 
completă a concentrării de forțe uma- 

' ne, materiale și financiare, necesare 
a Jocurilor 
înaintea ce- 
se află în 

arhitecți și

desăvîrșirii unei ediții 
Olimpice. Cu 900 de zile 
remoniei de deschidere, 
jurul marelui șantier 
proiectanți, uriașe întreprinderi con-

tată a proiectului de la Oberwiesen- 
feld. Pe acest vechi aeroport dezafec
tat a și apărut cel mai apropiat deal 
al Miinchenului. Un deal artificial, 
creat din molozul ruinelor de război 
și din pămîntul de prisos, scormonit 
și dislocat în oraș. Tot aici se înalță 
de pe acum turnul de televiziune, cu 
silueta suplă de 290 m, cel mai înalt 
turn din R.F.G. Atracția locului va 
fi însă cortul (parcă zdrențuit) ce 
urmează să acopere, la înălțimea de 
40 de metri, o suprafață de 85 000 
mp, corespunzătoare aproximativ în
tinderii a 11 terenuri de fotbal. Sub 
calota de colosală anvergură vor sta

stadionul olimpic, sălile de sport, 
piscinele și velodromul. Macheta ar
hitectului Giinter Benlsch din Stutt
gart modelează acest acoperiș sui- 
generis cu... ciorapi de damă ! în 
realitate, structura se bazează pe o 
rețea de cabluri metalice <sau din 
material sintetic) agățate de piloni 
uriași (75 m) și ancorată solid la sol, 
cașerată apoi cu materialul de înve- 
lire dorit : sticlă, masă plastică, tex
tile. Televiziunea — cu gîndul la emi 
siunile în culori — a cerut în spe
cial folosirea plexiglasului, pentru a 
nu avea umbre sub acest ciudat aco
periș suspendat care va proteja pe 
sportivi și pe spectatori de soare, vînt 
și ploaie. (Proiectul „cortului olim
pic" a avut atîta succes incit orga
nizații sportive din Canada, U.R.S.S., 
Cuba, Kuweit vor să-1 adopte).

Dar toate acestea costă enorm de 
mulți bani. Comitetul de organizare 
nădăjduiește să poată amortiza o 
parte din cheltuieli prin vinzarea 
biletelor de intrare și a timbrelor, prin 
comercializarea emblemei olimpice 
(care a și început, dovadă că nu mai 
poți cumpăra nici un obiect de amintire 
din Mîinchen, fără să zărești pe el 
cele cinci cercuri înlănțuite), prin 
concesionarea drepturilor de filmare 
și televiziune (pentru America drep
tul acesta a revenit societății A.B.C.), 
printr-o loterie olimpică și prin emi
terea unor medalii jubiliare. Din pă
cate. cu acest prilej, unii încearcă 
regretabila eludare a principiilor olim 
pismuiui, uitind că organizarea jocu
rilor este acordată unui oraș și nu 
unei națiuni, luînd inițiative care nu 
slujesc idealului olimpic.

...Intri în Miinchen prin autostrada 
dinspre Niirnberg și-l părăsești pe 
autostrada spre Viena, regretînd 
poate că, fără voie, ai ratat imagi
nea de prospect turistic a orașului, 
dar cu nădejdea că ai obținut per
spectiva unei Olimpii a zilelor noas
tre, pe cît de solidă, pe atît de tre
cătoare...

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN

CLĂDIREA DE BETON

din Cleveland, Philadelphia, ț 
Baltimore și Buffalo, au pre
zentat o cerere de adeziu- ț ,, 
ne la „North American Soc- w 
cer League", organizatoarea, 
pentru al patrulea an con
secutiv, a acestei competiții.

Ca și în anii precedent!, 
echipele vor fi împărțite în 
două grupe (nord și sud), pri
mele clasate în fiecare gru
pă urmînd să-și dispute titlul 
de campioană. în două me
ciuri, tur-retur. Sistemul de 
punctaj va fi același ca și în 
trecut : . . _
torie, 3 puncte pentru meci 
egal și 0 puncte pentru în- • 
frîngere, plus o primă de — 
un punct pentru fiecare gol ” 
marcat, pînă la maximum 
trei. w

Va fi adusă încă o înova- — 
ție importantă și absolut ine- “ 
dită în istoria unui campio- — 
nat național de fotbal. Fie- “ 
care echipă va trebui să sus- 
țină cel puțin patru meciuri • 
împotriva unor formații re
numite din străinătate, rezul- 0 
țațele acestor întîlniri contînd 
în clasamentul competiției. A- 0 
ceste partide nu vor fi nu
mite „meciuri amicale", ci. 0 
dimpotrivă, „meciuri oficia
le". Printre formațiile străine 0 
ce vor participa la aceste 
jocuri se numără : Manches- 0 
ter United. Celtic Glasgow. 
Juventus Torino. F. C. Bar-# 
cetona, Shalke 04, F. C. Porto ț 
și River Plata.

In afara acestora, fede- ț 
rația americană a adresat in
vitații mai multor echipe na- ț 
ționale de a juca în primă
vară în Statele Unite înainte 
de a participa la faza finalăw 
a campionatului mondial din a 
Mexic. Printre echipele invi-w 
tate sînt Belgia, R. F. a Ger- 
maniei. Peru și Israel. w

6 puncte pentru vic-

PARIS

ȘI STICLA A HOTELULUI HILTON-ORLY

INIMA HANDBALULUI
ajestuosul hotei 
Orly, situat — așa 
cum fl „trădează4* 
mele — în apropierea 

uneia din cele mai mari gări aeri
ene din Europa, va fi, începînd 
de mîine, sediul permanent al fe
brilei activități a Comisiei de or
ganizare a celei de a Vil-a ediții 
a Campionatului mondial mascu
lin de handbal. Deci, aci, la cițiva 
pași de acest uriaș aeroport, de 
pe care decolează sau pe care 
aterizează la fiecare două minute 
un uriaș avion (mai bine de 5 
milioane de pasageri în tranzit 
anual !) VOR FI REUNIȚI PEN
TRU 24 DE ORE DIRIGUITORII 
HANDBALULUI MONDIAL, mem
bri ai Consiliului F.I.H. și ai 
Comisiei tehnice, cei 21 de arbitri 
din 13 țări care vor conduce parti
dele din cadrul C.M., conducătorii 
delegațiilor, ced. peste 200 de zia
riști acreditați, numeroși tele și 
radio comentatori.

începînd de marți 24 februarie, 
birourile și saloanele acestui ele
gant hotel vor fi asaltate de oa
meni ai handbalului, ceea ce mă 
face să apreciez că, în continuare, 
SOMPTUOASA CLĂDIRE DIN 
BETON ȘI STICLA VA FI INIMA 
— pulsînd accelerat... — A ACES
TUI FRUMOS JOC SPORTIV.

însă numai pentru cîteva zile, 
puține la număr. Apoi, conducă
tori, arbitri, diriguitori ai F.I.H. 
sau ai Comisiei tehnice vor pomi 
spre cele 7 orașe din Franța, fără 
a mai socoti Parisul, care vor 
găzdui primele confruntări din 
cadrul acestui atît de așteptat și 
atît de mult comentat campionat 
mondial de handbal. După aceea, 
mai precis după încă 24 de ore. 
pașii îl vor purta spre alte ora
șe, din cele mai diferite colțuri 
ale Franței, în total 25 de centre 
pregătindu-se în aceste zile sau 
finisînd preparativele pentru a or
ganiza în cît mal bune condițluni 
jocuri ale acestei competiții. De
sigur că mulți dintre cititorii ro
mâni se întreabă, pe bună drep
tate, dacă această mare diversi
ficare geografică nu va crea cum
va dificultăți de ordin organizato
ric și dacă nu era mai indicată 
o concentrare a forțelor doar în

Hilton- 
după 

și nu-

cîteva orașe. Mărturisesc, cu toa
tă sinceritatea, că această între
bare mi-am pus-o nu numai eu, 
ci și alți confrați parizieni. Răs
punsurile primite au avut darul 
de a elucida chestiunea. Federa
ția franceză a optat pentru a- 
ceastă soluție, deloc comodă, în 
primul rînd DIN DORINȚA DE 
A FOLOSI CAMPIONATUL MON
DIAL IN SCOPUL REALIZĂRII 
UNEI EXCELENTE PROPAGANDE

PENTRU HANDBAL ȘI PENTRU 
SPORT în general, în cele mai 
diferite regiuni ale țării. în afară 
de aceasta, diversificarea a atras 
nebănuit de multe -forțe organi
zatorice, capacități materiale sau 
administrative, fiecare oraș do
rind ca oaspeții să se simtă cît 
mai bine și să plece cu amintiri 
dintre cele mai plăcute. Astfel. 
Comisia de organizare a primit un 
nesperat , dar temeinic, ajutor. Așa 
că, handbaliștii „^1 * 
vor găsi peste tot un 
căldura specific francezi, 
vor șterge — *
oboseala unor 
sau autocarul.

Cit privește ___ ___
organizare, mă feresc să le enu
măr pe toate, din simplul motiv 
că ele sînt, probabil, cunoscute 
cititorilor români. Aș dori să 
menționez doar faptul că PENTRU 
ACEST CAMPIONAT AL LUMII 
S-A AMENAJAT SPECIAL pe 
bul. Massena nr. 21, în Paris, O 
SALA A HANDBALULUI (chiar 
acesta îi este și numele : „Halle 
du Handball46), cu cîteva mii de 
locuri și a cărei suprafață de joc 
este acoperită cu tartan. De ase
menea, sistemul „time-sharing4* 
despre care se știe și cu ajutorul 
căruia se va putea afla instan
taneu situația din fiecare sală de 
joc, a fost acum cuplat cu apara-

,globe-troterri‘‘ 
zimbet și 

care 
măcar în parte — 
drumuri cu trenul

alte amănunte de

TA TI PENTRU C1TEV1 ZILE

MONDIAL
tul „3 M-209“ șl cu o instalație 
audio-vizuală care permite proiec
tarea pe un ecran a Informațiilor. 
Ar mai fi — cum precizam și 
mai înainte — multe alte amă
nunte de acest ordin. Dar tn a- 
ceste zile ele nu mal au savoa
re. Meciurile bat la ușă, cum se 
spune, șj atenția este captată ire
mediabil spre primele confrun
tări.

Pentru cititorii români, care nu 
fac în mod sigur excepție, inte
resante mi se par cîteva date des
pre apropiatele partide ale echipei 
reprezentative a țării lor. ROMA
NIA VA INT1LNI IN PRIMUL 
JOC FRANȚA LA PARIS, In sala 
din bul. Massena nr. 21. Adver
sarii lor, handbaliștil francezi, au 
încheiat Ia 15 februarie un stagiu 
de pregătire la Font-Romeu, iar 
de la 16 februarie sînt cantonați 
în localitatea Marly-le Roi, de 
unde în ziua de 26 februarie vor 
veni direct la... sală. Ei sînt ho- 
tărîți să-și apere’ cu multă dîrzenie 
șansele. Și aceste șanse, adica 
posibilitatea de a se califica In 
sferturile de finală, nu înseamnă 
practic decît o victorie în fața 
României (ar fl prima din istoria 
confruntărilor dintre echipele de 
handbal ale celor două țări) sau 
In fața selecționatei R. F. a Ger
maniei. Așa că nu este exagerat 
deloc dacă îl avertizez pe sim
paticii și valoroșii Jucători ro
mâni. ..

După debut. SELECȚIONATA 
ROMÂNIEI ARE PE TRASEU, în 
mod sigur, totul deplnzînd de re
zultatele sale, ORAȘELE AMIENS 
(28 februarie), cu celebra sa cate
drală, și CAEN (1 martie), un ti
pic și în plină dezvoltare centru 
al Normandiei. în aceste locuri, 
jucătorii dv. sînt de pe acum cu- 
noscuți și apreciați, presa locală 
publlcînd informații și fotografii 
despre reprezentativa română, 
căreia îmi permit să-i urez, ou- 
țin anticipat, în numele tuturor 
compatrioților mei iubitori de 
sport, un călduros „Bun 
venit44 în Franța celei de a VU-a 
ediții a Campionatului mondial 
masculin de handbal.

Charles ANTOINE

Finiș în turneul de șah
BUDAPESTA, 23 (Ager- 

pres). — Cu două runde îna
intea terminării turneului in
ternațional de șah de la Bu
dapesta, în clasament condu
ce marele maestru sovietic 
Paul Keres cu 8 puncte și 
două partide întrerupte, ur
mat de Szabo (Ungaria) — 7 
(2) p, Suetin (U.R.S.S.) 7 (1) 
p, Ivkov (Iugoslavia) —

de la Budapesta
Gheorghiu (România) — 6% 
(1) p. în ultima rundă dispu
tată, Suetin a remizat cu Por- 
tisch, rezultat consemnat și 
în partidele Lengyel — Iv
kov, Barczay — Adorjan și 
Radulov — Holmov. Celelal
te partide, printre care și 
Averbach — Gheorghiu, s-au 
întrerupt.

SPORTUL în vizită Ia echipa națională de handbal
(Urmare din pag. 1)

punea stăpînlre deplină pe gru
pul acestor băieți cunoscuți și 
pentru volubilitatea lor. Să fi 
fost doar gîndul, încărcat de 
responsabilități, că pînă la ma
rea confruntare au mai rămas 
doar cîteva zile ? Doctorul Gh. 
Mănescu ne indică însă sursa 
exactă : la ultimul meci de ve
rificare, desfășurat la Sibiu, 
trei din oamenii de bază ai 
reprezentativei s-au accidentat 
grav. Gruia are o entorsă la

Toată lumea rîde! Mai puțin Gristian Gațu, eroul plonjonului (fortuit) în malul de zăpadă ..
Concursul international de schi 

de la Jackson Hole (Wyoming, 
S.U.A ) a continuat cu desfășura
rea probei de slalom special. Ua 
masculin, victoria a revenit spor
tivului francez Alain Peni, cro
nometrat în cele două manșe 
timpul total de 104,90,

Proba feminină s-a încheiat 
victoria schioare! franceze 
grid Lafforgue cu timpul 
99.84.

In urma acestor rezultate, < 
samentele „Cupei Mondiale" 
prezintă astfel : masculin : 
Karl Schranz (Austria) 
2—3. - ■ • - ■ •;
Gustavo Thoenl (Italia) — 140 p ; 
feminin : 1. Michele Jacot (Fran
ța) — 170 p; 2. Francoișe Maccht 
(Franța) — 145 p • 3. Florence 
Steurer (Franța) — 124 p. Pe e- 
chipe : 1. Franța — 1 469 p ; 2.
Austria — 755 p; 3. S.U.A — 
503 p.

cu

cu 
în
de

, da-
1 se

1. 
_______  ________ 146 p; 
Patrick Russel (Franța) și

Proba individuală de sabie 
din cadrul concursului inter
național de scrimă de la Nisa 
a revenit sportivului maghiar 
A. Covacs. După ce în se
mifinale îl eliminase cu 5—4, 
4—5, 5—4 pe 
său 
l-a
Pe

compatriotul
Bakoy, în finală Kovacs 

învins cu 2—5, 5—4, 5—3 
italianul Berti.

Prima etapă a turului ci
clist al Sardiniei, desfășurată 
pe distanța Roma—Civita 
vecchia (163 km), a revenit 
italianului Giancarlo Poli- 
dori, cronometrat în 4hl3:03.

TELEX germane au obținut victoria 
cu scorul de 3—1 și s-au 
calificat pentru turul urmă
tor al competiției.

La 57 sec. de învingător a 
sosit un grup format din bel
gienii Patrick Sercu, 
Merckx și 
Bitossi.

Eddy
italianul Franco

ținut la nimic, niciodată, să 
redevenim campioni ai lumii !

Veleitățile personale s-au to
pit, așadar, în retorta dorinței 
colective. Este, fără îndoială, 
încă un atu, puternic, al echi
pei care în handbal joacă — 
oarecum — rolul de invidiat al 
Braziliei în fotbal, Gruia fiind 
un Pel 4 la fel de virtuoz în 
lumea balonului mic.

Căpitanul echipei, Oțelea, om 
cu experiență, încearcă — vor- 
bindu-mi — să-și lămurească 
sieși niște lucruri.

— Meciurile din grupă sînt 
grele, fără discuție. Avem însă 
prima șansă în fiecare dintre 
ele, chiar dacă Franța joacă 
acasă o carte mare. Hopul mi 
se pare a fl sferturile de fina
lă. Ele te pot catapulta spre 
medalii sau te pot arunca in 
grupa lipsită de glorie a dis
putei pentru locurile 5—8. Aco
lo se joacă șansa, acolo trebuie 
dovedită valoarea, capacitatea 
de luptă.

— Ai încercat să întrevezi 
deznodământul ?

O clipă liniștea se așterne 
grea, apăsătoare. Cornel ezită.

— Ar trebui să vă spun 
răspicat : da, vom învinge ! 
Poate așa stă bine unui căpi
tan de echipă. Cînd mă gîndesc 
însă ce echipe luptă pentru 
aceeași șansă, ce încleștare de 
forțe va prilejui campionatul 
mondial, cită risipă de energie 
se va face, nu-mi vine la în- 
demînă să vă dau un răspuns- 
pronostic ferm. Ceea ce vă 
pot spune fără echivoc este că 
vom lupta fără menajamente, 
că ne vom dărui trup și suflet 
idealului de a izbîndi. Este su
ficient ?

Da. Este suficient să vă știm 
hotărîți să învingeți, subordo
nați total acestui țel.

Vesel, gata să facă șotii, 
să-și dribleze colegii aidoma 
adversarilor pe teren, Cristinel 
Gațu, pe care-1 știm din vre
mea cînd, de-o șchioapă fiind, 
uimea redacția cu cunoștințele 
sale șahiste, ne spune rîzînd : 
„După campionatul mondial ne 
invitați la redacție să sărbăto
rim victoria ?“

Antrenorii — Eugen Trofin 
și Oprea Vlase — ascultă, zîm- 
besc, privesc cu insistență în

zare, parcă acolo, pe eșarfa al- , 
bastră dintre două piscuri în- ' 
zăpezite, ar putea citi viitorul. 
La capătul a 2 000 de ore de 
antrenament (pentru fiecare oră 
de joc de la C.M. băieții au 
transpirat cite 350 de ore la 
ședințele de pregătire !). între
cerea din Franța trebuie să 
confirme dacă ele s-au făcut 
cu folos sau în zadar. Sînt cli
pe grele, cînd incertitudinea te 
duce spre disperare. Noroc că 
totul este readus la echilibru 
de dulcea speranță ce se cui
bărește acolo în inimă. Prof. 
Eugen Trofin se hotărăște să 
ia... startul.

— Pregătirea pentru acest 
campionat mondial a început 
în 1967. Jucătorii au fost urmă
riți în campionatul national, 
iar calendarul internațional 
ne-a permis o verificare rit
mică, progresivă, în compania 
celor mai valoroși adversari, 
a potențialului colectiv și indi
vidual. S-au încercat diferite 
formule în jocuri bilaterale cu 
adversari puternici (4 cu Ceho
slovacia, 3 cu R.F.G., 2 cu 
R.D.G.) și în turneele interna
ționale din Iugoslavia. Franța, 
Spania și România. Nu ne-am 
rezumat la obiective de perfor
manță pentru fiecare joc sau 
turneu, ci ne-am 
perspectivă, rulînd 
neri care la C.M. 
intre în formația de 
Chicidt, Birtolom, 
Orban, Bota).

Ce am reușit ? Ne-o va ară
ta campionatul mondial. Vom 
încerca în Franța să îmbinăm 
experiența lui Oțelea, Gruia, 
Samungi, cu elanul și forța de 
ioc ale tinerilor Guneș. Chicidt, 
Licu și fantezia lui Gațu. Mol
dovan, Goran. Dorim să de
monstrăm și la această ediție a 
C.M. valoarea pe care, intr-ade
văr, o avem.

Iată-ne la capătul vizitei. 
Strîngem mîinile acestor băieți 
bravi, încercînd să le comuni
căm toată încrederea pe care 
— în numele opiniei publice 
sportive — le-o acordăm. Ul
timele cuvinte sînt rostite de 
noi :

SUCCES ! Și 
miercuri 
„Sportul” 
dacție !

înorientat 
jucători ti- 
și J.O. 

bază (Gațu, 
Moldovan,

să

glezna stingă, Samungi — con
tuzie de menise, iar Guneș — 
întindere musculară la brațul 
drept. Doar ultimul dintre ei 
este sigur că va juca în me
ciul cu Franța, ceilalți doi 
păstrînd 80 la sută din șanse. 
Evident, un ghinion, teribil 
ghinion, care scade potențialul 
real al echipei...

Atmosfera se încălzește din 
nou. Gruia păstrează nealterate 
speranțele sale într-o evoluție 
foarte bună la mondiale.

— Vrei să devii golgeterul 
întrecerii ?

— Nu ! Vreau să cîștigăm 
titlul mondial, fiindcă acest lu
cru este posibil. Mă interesea
ză mai puțin un trofeu perso
nal, dar țin nespus, cum n-am

nu uitați s
11 martie, la ora 10, 

vă așteaptă la re-

Echipa de handbal a României
Cursa ciclistă internațio

nală desfășurată la Antibes 
a fost cîștigată de rutierul 
francez Cyrille Guimard, cro
nometrat pe distanța de 143 
km cu timpul de 3h 28:00. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat 
Guyot
(Olanda), Harrisson (Anglia) 
etc.

pleacă astăzi în Franța
părăseascăAstăzi, urmează să 

Capitala, pe calea aerului, echipa 
reprezentativă de handbal a Ro
mâniei. care va participa la cea 
de a Vil-a ediție a Campionatu
lui Mondial de handbal ce se va 
desfășura în Franța. Iată pe cel 
16 jucători care fac deplasarea : 
Cornel Penu, Alexandru Dincă, 
ștefan Orban, 
Gheorghe Gruia, 
mungi, Cristian Gațu,

Guneș,
Goran,_____  _r___ , _____ ___
Licu, Cezar Nica, Mihai Marines
cu. Titus Moldovan șl ștefan 
Birtolom. Lotul va Ii însoțit de 
antrenorii Nicolae Nedef, Oprea 
Vlase și Eugen Trofin, precum și 
de medicul Gheorghe Mănescu.

Primul joc al reprezentativei 
noastre se va desfășura in ziua 
de 26 februarie la Paris, tn com
pania selecționatei Franței

Gabriel Chicidt, Gheorghe 
Ion Popescu, Gheorghe

s-a disputat me- 
dintre echipele 

și V.C. Hanovra,

La 
ciul 
Puc 
contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la volei 
feminin. Voleibalistele vest-

Paris 
retur 
Paris Krekels 

(Franța),
(Olanda), 
Delmans urnea,

Cornel Oțelea, 
’ dentin Sa-

Roland
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