
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI VA!

Redacția și administrația : str. 
Vajile Conta nr. 16, tel. 11.10.05 
interurban 72 și 286. Telex 

sportrom buc 180. I

/'Anul XXV —Nr. 825 (6259) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Miercuri 25 februarie 1970

EDIȚIA 1970 A CAMPIONATULUI MONDIAL DE HOCHEI
7

IT 8 A

GRUPA B-A FOST INAUGURATA
nyrift

f«BC*

♦

I
Xv: *)■

SSgjâîaS; W
*

X

■
Ieri, 24.11. a.c. la orele 9,30, 

jucătorii reprezentînd Japo
nia și S.U.A. s-au aflat față 
în față, cu crosele pregătite, 
apăsind, cu priviri avide, pu
cul fixat în centrul drept
unghiului de gheață. Afișul 
anunțînd începerea turneu
lui grupei B a C.M. de 
hochei pentru ziua de 26 a 
lunii februarie a căzut în de
suetudine, ca toți cei care nu 
țin seama de realitate...

Deși festivitatea deschiderii 
oficiale avea să se producă 
la o altă oră a zilei, primul 
angajament acesta a fost, și 
l-am găsit încărcat de simbo
lurile sugerate, mai ales, de 
confruntarea unor formații 
venite de pe două continen
te extreme: Asia și Ameri
ca. Pentru debut, nici că se 
putea 
chiar, 
astfel, 
mare 
perfecta neutralitate (căci lo
cul disputei se află în bătri- 
na Europă) și ospitalitatea 
grațioasă a gazdelor care lasă 
locul din capul mesei celor 
veniți cel mai de departe.

Mărturisesc că nu atît tă
ria concursului, care debuta, 
constituia pentru mine, ieri, 
punctul maxim de interes, ci 
rendez-vous-ul cu noul pati
noar. Această premieră le-a 
depășit, cred, pe toate cele- 
'alte, desfășurate în paralel 
Cu același prilej și astfel îmi 
și explic afluxul publicului 
(atît dimineața — consecință 
și a ideii remarcabile de a 
se fixa un preț mic de 5 lei 
pentru matinee) dar și pe 
cel de seară, care a 
trat, cu adevărat, 
unei gale selecte.

Văzut din interior, 
șui prefigurează, grație ar- 
gintului-albăstrui al metalu
lui din care este confecțio
nat ca și pantelor sale sime
trice, repezite spre înălțimi, 
un cer cu pretenții de auten
ticitate. Sub protecția sa, a-

mai bine! Aș zice, 
că sorții au punctat, 
și alte elemente de 
valoare și în sport:

înregis-
succesu]

acoperi-

colo jos, se desfășoară o vie 
activitate, cu ritmuri diferite : 
precipitarea jucătorilor, ac
centuată de sonoritățile pro
duse de întilnirea patinelor cu 
gheața ca de sticlă mată, ex
clamațiile publicului, declan
șate la semnul crosei, deve
nită baghetă pentru acest cor 
improvizat, calmul vânzătoa
relor și 
cafea și 
pamente 
albă, de 
caschetă, 
de ceea 
gheață și concentrarea spre 
dorințele spectatorilor, promp
titudinea (și ea ritmată dar 
de calitățile celor ce evoluea
ză pe patinoar), a tabelei e- 
lectronice de marcaj, frecven
ța reclamelor uniformizate co- 
loristic ce sprijină (sperăm 
cit mai material...) mantine
lele laterale, prețiozitatea gra
vă a aparatajului TV, răspîn- 
dit prin diverse unghiuri, 
dar mascat deocamdată de 
huse protectoare pînă Ia ora 
sorocită primei emisiuni, și 
în fine, observațiile particu
lare prilejuite de jucători : 
un japonez poartă ochelari 
de vedere, un american ar
borează o barbă roșcată de 
hippy, căștile suedeze sint 
un factor comun, iar cel din
ții puc aruncat peste manti
nelă revine pe gheață, ime
diat, grație bunăvoinței (in
competente în materie) a u- 
nui spectator care n-a aflat, 
încă, legea nescrisă a ho
cheiului potrivit căreia pucul 
devine proprietatea norocosu
lui găsitor, cum chipiul căpi
tanului vasului eșuat rămî- 
ne căpităniei tristului port 
unde s-a petrecut drama. Pu
blicul
ghețat umorul și-am și înre
gistrat un protest colectiv și 
o replică acidă: „Asta 
crede la fotbal!“.

vînzătorilor de ceai, 
sendviciuri, în echi- 
distincte de culoare 
Jos și pînă sus, la 
indiferența lor față 

ce se petrece pe

însă nu și-a lăsat în-

se

Emanuel VALERIU
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Norvegienii inițiază un nou atac împotriva ..sextetului" român
Foto : AUREL NEAGU 1

Ieri, la ora 9,30, pe gheața patinoarului „23 August" 
din Capitală, arbitrii au fluierat prima angajare 
de puc din cadrul Campionatului mondial de ho

chei — grupa B, competiție majoră la care participă 
8 valoroase formații : Bulgaria, Elveția, R.F. a Germaniei, 
Iugoslavia, Japonia, Norvegia, S.U.A. și România. După 
meciul inaugural, S.U.A. — Japonia, pe programul pri
mei zile de concurs a figurat partida dintre Elveția și 
Bulgaria.

Ieri, Ic ora 9,30, pe gh 
din Capitala, arbitrii 

z-tîr» /-rtrsritl

După amiaza, la ora 16,10, a avut loc festivitatea ofi
cială ele deschidere, în cadrul căreia au luat cuvîntul 
Nicolae Bozdog, președintele federației române de spe
cialitate, președinte al comisiei de organizare a C.M., 
precum și Miroslav Subrt, vicepreședinte al L.I.H.G. S-a 
intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România. 
Micuțe patinatoare, în pitorești costume, au oferit flori 
reprezentanților celor 8 formații competitoare.

Au urmat alte două întreceri ale C.M.

NORVEGIA-ROMÂNIA 4-3 (2-0,2-0,0-3)
Hocheiștii români încep 

meciul în trorribă, asaltînd 
poarta lui Ostensen, dar șu
turile de la distanță expedia
te de FI. Sgîncă. Făgăraș 
și Varga nu-și ating ținta, 
făcînd doar să bubuie man
tinelele din fund sau fiind blo
cate de norvegieni, dispuși 
într-o apărare foarte strînsă.Alte atlete consacrate și-au anunțat participareala internaționalele de sală

La federația noastră de 
specialitate au sosit noi și 
valoroase înscrieri nominale 
pentru concursul internațio
nal de atletism pe teren 
acoperit, ce va avea loc la 
sfîrșitul săptămînii, în sala 
Complexului sportiv ,,23 Au
gust". Lotul englez, de pil
dă, cuprinde două sportive 
reputate: alergătoarea pe
100 m garduri Perrera — 
creditată cu 13,5 s anul tre
cut și recent cu 8,5 s la 
60 m g — și binecunoscuta 
pentatlonistă Mary Peters, 
care va concura la 60 m g 
(recent 8,5 s) și la greutate, 
unde ultimul ei rezultat re
prezintă recordul Angliei pe 
teren acoperit : 15,75 m.

CHILA TMSBERGER
VA ARBITRA MLCIIIL

în cursul clupă-amiezii de 
ieri, Federația maghiară de 
fotbal a comunicat numele 
celor trei arbitri care vor 
conduce prima partidă, cea 
de la Bacău, dintre echipa 
locală Dinamo și Arsenal 
Londra, din cadrul „Cupei 
europene a tîrgurilor".

La centru, va oficia cunos
cutul „cavaler al fluierului" 
Gyula EMSBERGER. unul 
dintre cei 30 de arbitri dele
gați la campionatul mondial 
din Mexic. Emsberger va fi 
ajutat 
roczki

la linie de Janos Bi- 
și Sandor Kaposi.

PROGRAMUL
ZILEI

LA BASCHET, DINAMO
iNVINGĂTOARE LA SCOR:

la Cluj și 
de duminică 

ăl ’ universității Timișoara (care 
a învins la București pe Poli
tehnica). echipa Dinamo a luat 
de la inceput meciul în serios 
și, practicing un joc tactic, liniș
tit dar sigur, s-a distanțat din 
min. 12. ciștigind detașat. Timi
șorenii au avut un început bun. 
dar cîteva greșeli de tehnică 
comise la jumătatea primei re
prize i-au privat de puncte în 
momente în care se luptau de la 
egal cu campionii țării. Apoi au 
cedat și au jucat fără vlagă, 
fiind principalii autori al unul 
spectacol plicticos. Scorul întil- 
nirii Dinamo—„U“ Timișoara, res
tanță din turul diviziei A la 
baschet masculin : 87—55 (40—28). 
Au arbitrat bine Al. Dănilă și 
M. Rizea (d. st.).

După „dușul" de 
avizată de meciul

i DRUM RUN, i
i
I
I
I
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Alte participante reputate: 
pentatlonista maghiară Toth- 
pălne, medaliată la J.O. din 
Mexic — sprinteră de va-

loare (23,3 la 200 m) — și 
săritoarea în înălțime Gont- 
kovskaia (1,76 în 1969), cam
pioana de junioare a U.R.S.S.

Se așteaptă alte confirmări.

Un trio românesc ce va putea fi urmărit (și — de 
aplaudat) la confruntarea internațională atletică 
Capitală: alergătorii .peste garduri Viorel Suciu 
Nicolae Perța (6,6 s ■—nou record la 50 m.g.) îl 
pe valorosul săritor de triplu Carol Corbii, recent 

in concursul internațional studențesc de la

ce nu ? — 
indoor din 
(6,7 s) și 
încadrează 
învingător 
Sofia

Foto : N. DRAGOȘ

Pe de altă parte, atacanții 
nu-și găsesc pozițiile și go
lul întîrzie să cadă. Ritmul 
jocului devine lent, ceea ce 
convine nordicilor. în min. 
13, Thoen pătrunde în trei
mea echipei române și, fără 
să fie atacat, își pregătește 
pucul, pe care-1 expediază 
liftat în poartă : 1—0. Ripos
ta jucătorilor noștri nu este 
cea așteptată. Ei domină, 
ce-i drept, dar fără orizont, 
în schimb, cei care înscriu 
sînt tot norvegienii, prin ace
lași Thoen, în min. 18: 2—0.

Speram ca pauza să fie un 
sfetnic bun pentru jucătorii 
români, dar ei 
și în continuare 
sele au mers la 
iar în apărare 
serioase greșeli_ _______
în min. 23, de exemplu, Pe
dersen a făcut o cursă pe 
jumătate de teren, cu Hu- 
țanu „în coastă", dar fără 
ca acesta să-l poată opri 
să paseze. Pucul ajuns la 
Jansen este introdus în 
poartă: 3—0. Cu un minut 
înainte de încheierea repri-

au evoluat 
la fel, pa- 
întîmplare, 

s-au comis 
de marcaj.

zei, norvegienii concretizea
ză prin fundașul Sandberg, 
una din multele ocazii avute

Abia în ultima treime a 
meciului, hocheiștii români 
au jucat la valoarea recu
noscută, preluînd total ini
țiativa și dominîndu-și co
pios partenerii prin acțiuni 
variate și rapide. Ei au în
scris trei puncte prin Cala- 
mar (min. 42 și 48) și G. 
Szabo (min. 44), străduindu-se 
să obțină egalarea, portarul 
Ostensen dovedindu-se însă 
nu numai inspirat, dar și 
plin de șansă. Raport șuturi 
pe poartă : România — 37 ; 
Norvegia 38. Penalizări : Ro
mânia 0, Norvegia 6.

Au condus Nakano (Japo
nia) și Popov (Bulgaria).

Ora 17

R. F. a Germa
niei — Japonia

Ora 19,30

S.U.A.—Bulgaria

Cronici
de

Romeo VILARA
Cronicile 
celorlalte 
meciuri 
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rum bun, tricolori și sa veniți 
sub scut din țara lui Villon 
și Rousseau, a lui Manet și 
Rodin, a lui Kopa și Killy !

Sîntem siguri că purtînd cu 
voi dorința voastrâ și a 
speranță, veți încerca redo-noastră

bîndirea titlului (vremelnic) pietdut.
Drum bun, ambasadori ai handbr

I
I
I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S.U.A.
R.F. a Germaniei 
Elveția
Norvegia 
România 
Bulgaria 
Iugoslavia 
Japonia

ea

1
1
i 
i
1
1
1 
i

1
6— 3
4— 2

0 0 11— 
0 o 
o o 
o o 
o

I
I

1
1
1
1 
0
0 0 
o o 
o o

i
1
1
1

2
2
2 

4—3 2
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De la trimisul nostru special, Calin ANTONESCU |

HANDBALIȘTIIROMÂM AU SOSIT LA PARIS;
PARIS, 24 (prin telefon). 

Capitala Franței îi primește 
in haina de sărbătoare a 
primăverii pe participanții 
la confruntarea celor mai 
bune echipe masculine de 
handbal din lume. Printre 
aceștia se numără — după 
cum se știe — și sportivii 
noștri. Călătoria pînă aici 
n-a fost lipsită de surprize.

Frigul și ploaia care au 
însoțit primele accelerări 
ale jeturilor elegantului 
BAC al companiei TA ROM 
pe aeroportul Băneasa s-au 
întețit pe parcurs și orașul 
Ziirich — care trebuia să 
fie prima noastră escală — 
ne-a refuzat aterizarea de 
sub cupola deasă de nori. 
Așa că am continuat călă
toria spre Paris, unde prin 
dusul cald al unei ploi de 
primăvară handbaliștii ro
mâni au descins zgribuliți cu 
50 de minute mai devreme 
decit fusese prevăzut.

Gazdele noastre instala
seră însă pe aeroportul Le 
Bourget un serviciu de pri
mire și escala din holul ae
rogării a fost foarte scurtă.

Totuși, în aceste puține mi
nute am avut timp să-l 
consult pe dl. Rene Ricard, 
directorul tehnic al repre
zentativei Franței, viitoarea 
noastră adversară. Subiec
tul ? Surprinzătoarea 
frîngere (13—14 de joi 19 
februarie) și victoria la 
mită (13—11 de sîmbâtă 
februarie) ale handbaliștilor 
francezi în fața încă modestei 
selecționate a Olandei. A- 
mabil, interlocutorul nostru 
ne-a spus : „Știți cum se 
intîmplă deseori în sport... 
Echipa noastră nu merge. 
Orice am face e degeaba ! 
Nu prea avem șanse să ne 
calificăm în sferturi. Ba
rem să cîștigați voi cam
pionatului mondial !“

La ora cind telefonez, e- 
chipele continuă să soseas
că, majoritatea îndreptîn-

în-

ii-
21

du-se direct spre orașele ce ■ 
vor găzdui primele partide. I 
La elegantul hotel Hilton ■ 
Orly a început ședința co- . 
misiei tehnice în care se I 
discută îmbunătățirea arbi- I 
trajelor în vederea repri
mării jocului dur. Intere
santă în această privință 
este inițiativa F.R.H. care 
întreprinde o mare anchetă 
aici Ia C. M. printre antre
nori, tehnicieni, arbitri și 
ziariști, solicitîndu-le păre
rea în vederea găsirii unor 
soluții sau poate adoptării 
chiar a unor modificări ale 
regulamentului de joc. Dar 
despre toate aceste lucruri, 
într-o corespondență vi
itoare.

ÎN PAG. A IV-a — COMEN
TARIUL TRIMISULUI NOS

TRU SPECIAL

Rezultat

DE MÎ1NE, ÎN SpOrtVll
Un nou serial palpitant

DRUMEL SĂRITORUL COSMIC
Secvențe din cariera strălucită și viața dramatică a unui gigant al atletismului @ Drumul 

aspru dintr-un cătun pierdut in taigaua siberiana pină la podiumul învingătorilor olimpici 
• Trei ani pe un pat de spital! ® Din nou in fața ștachetei

D7 MÎINE, ÎN Sporttll

Drum bun, ambasadori ai handbalu
lui românesc I Drum bun. vouă urmașii 
echipei de aur, vouă care puteti dovedi 
acum că — din stejar, stejar răsare.

Sîntem siguri că veți face totul pen
tru ca România să redevină forța nu
mărul 1 a handbalului mondial.

Aveți forța morală, pregătirea teh
nică și gîndirea tactică pentru aceasta. 
Sînteți o echipă de valoare, iar fiecare 
din voi este un jucător cu multe 
karate.

Dacă stingă necruțătoare a lui Gruia, 
reflexele stupefiante ale lui Penu, scli
pirile de geniu sportiv ale lui Gatu, 
clarviziunea „bâtrînului" Olelea, tine
rețea impetuoasă a lui Chicid și masi
vitatea zdrobitoare a lui Guneș se vor 
supune ideii de echipă, de joc colectiv, 
de interes comun — veți fi imbatabili. 

_ Drumul spre ținta aspirațiilor voastre 
și a dorințelor noastre e aspru șl 
anevoios. Vă așteaptă adversarii cei 
mai puternici din lume, ale căror 
ambiții nu sînt cu nimic mai prejos 
decit ale voastre. Vor fi acolo și 
echipa Republicii Democrate Geimane 
— adevărat mecanism perfecționat, va 
fi și tenacea selecționată a Uniunii 
Sovietice și „vikingii" danezi, dezin- 
volți și sclipitori, vor fi și mereu de 
temuții Mares și Duda, care nu mai 
vor să apună, va fi și echipa Iugo
slaviei, cu tăria ei de stîncă dalmată.

Dar voi îi știfi pe to’i, i-ati înfrun
tat pe toti, i-ați învins pe tori.

De aceea, credem în voi.
Și chiar dacă cel mai înalt catarg 

ne va fi totuși inaccesibil acum, afla- 
ti-vâ în fiecare moment în mijlocul 
iuptei, fiți animatorii ei, angajați-vâ 
fără rețineri, total și irevocabil.

Vînt bun, Argonauți ai handbalului 
românesc I Noi sperăm că veți aduce 
cu voi ia întoarcere, lina de aur a 
biruinței sportive.

Dorin ALMAȘAN
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Ștefan Cirjan
fostul jucător și antrenor 

al Unirii Tricolor —

despre Titus Ozon

remarcabil al hoherilor români:

Ion Panturu pe locul II
la „Memorialul Kennedy"

LAKE PLACID, 24 (prin tele
fon). Deși se stabilise inițial 
ca proba de 
din cadrul 
Kennedy" să 
două manșe, 
hotărît pînă la urmă ca ea să 
se dispute în patru manșe, 
așa cum se cuvine oricărei 
mari competiții internaționa
le. După prima zi, pilotul ro
mân Ion Panțuru se afla pe 
locul patru, la o distanță de o 
secundă și opt sutimi de de
ținătorul primului loc, ame- 

I ricanul Petersen.

bob 4 persoane 
„Memorialului 

se desfășoare în 
organizatorii au

Pascu și 
din urmă 

national la 
au parcurs 

înlro ma-

In ziua a doua, însă, cam
pionul român și coechipierii 
săi Focșeneanu, 
Zangor (acesta 
fost campion 
schi alpin) 
ultimele manșe
nieră entuziasmantă, reu
șind să depășească două din
tre echipaiele care se aflau în 
față, respectiv cele ale S.U A. 
II și Elveției. Sportivii ro
mâni au cucerit astfel locul 
secund într-un mare concurs 
internațional la care au mai

luat parte boberi din Italia,
R. F. a Germaniei, Elveția. 
Canada și bineînțeles. din
S. U.A.

Primul loc a fost ocupat de 
echipajul S.U.A. I, condus de 
Harry Petersen, care a Iota-' 
lizat după cele patru manșe 
4:29,80. Au urmat în clasament 
echipajele România cu 4:31 10, 
SU.A. II cu 4:31.35, Elveția 
cu 4:31,59. De menționat că 
echipajul italian condus de 
D’Andrea Podar s a clasat de 
abia Pe locul nouă, cu timpul 
de 4:34,10.
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Anexă la istoria
feudalismului

vădit

oficială,

cu

O~ 
baldachinele 

ale lumii aș-

este, în 
ei, un 
mondial 
primul

Nr» 825 (6259)

ALMiRObAN

în ambianța, inedită pen
tru noi, bucureștenii, a Pa
latului de gheață, construit 
în pripă, cu un efort inten
siv de 4 luni, un străin, 
bișnuit cu 
transparente 
temute peste suprafețele de 
luciu glacial, părea vădit 
emoționat. Cehoslovacul Mi
roslav Subrt, al doilea vi
cepreședinte al Ligii Inter
naționale de Hochei pe 
Gheață (L.I.H.G.), membru 
al directoratului federației, 
instalat din prima oră a di
mineții în tribuna 
cu pîslari groși în picioare 
— pentru a putea rezista 
ceasurilor lungi de joc ale 
zilei de debut — răspunde 
întrebărilor noastre cu vor
ba molcomă, cu pauze dese, 
rotindu-și mereu ochii prin 
hală, îmbrățișînd totul 
sentimentul de paternitate 
adoptivă ce țe încearcă față 
de odrasla frumoasă a al
tuia. Nu e vorba de invidie 
— doar în Cehoslovacia și 
în lume sînt atîtea patinoa
re acoperite splendide la în
fățișare. Maj curînd e admi
rație și plăcere, bucuria u- 
nei autorități mondiale care 
vede crescînd familia 
care o patronează.

— In ciuda anumitor pă
reri sceptice — spune 
roslav Subrt — hocheiul pe 
gheață este un sport foarte 
popular, a cărui răspîndire 
în lume nu 
numai prin 
vreo 30 de țări afiliate 
gii. Sportul croșet și al pu
cului se află, de altfel, in 
plin progres, dezvoltarea lui 
este marcată și înregistrată, 
cu fiecare an, tot mai mult. 
Ceea ce determină 
progres este fără 
accentuata evoluție 
tivă a construcției de pati
noare artificiale. Elementul 
menționat devine hotărîtor 
într-un sport limitat înde
obște de condiții climateri
ce. Poate spre surprinderea 
dv, vă voi mărturisi că sîn- 
tem în posesia unor infor
mații recente care denotă un 
interes crescînd pentru ho
chei pe gheață tocmai acolo 
unde vă așteptați mai 
în America de Sud!

— Entuziasmul 
dv. este încurajant 
tru cei ce știu că 
la București după 
torul turneu de la 
al cărui directorat l-ați 
prezidat.

— De vină sînt oamenii de 
la Dunăre. Ospitalitatea lor 
remarcabilă este creatoare 
de bună dispoziție. Nu am 
decît cuvinte de bine pentru 
organizatorii români. Fireș
te, noul patinoar de la Ga
lați nu este încă finisat și 
el ne-a creat unele dificul
tăți tehnice. Dar — țin să 
subliniez acest lucru în mod 
special — bunăvoința local
nicilor, admirabilă în esen
ță, a făcut posibilă respec
tarea literei regulamentului. 
Aici, la București, totul va 
decurge, firește, mai ușor, 
pentru că există o tradiție 
a hocheiului pe gheață și 
mai ales acest excelent pa
tinoar, care merită felicitări
le Ligii Internaționale. Am 
deplină încredere în posibi-

pe

Mi-

se poate judeca 
prisma celor 

Li-

acest 
îndoială 
cantita-

puțin:

ideilor 
pen- 

veniți 
obosi- 

Galați,

✓

DE 20 DE ANI
PE DRUMURI...

Belgianul Guillaume Le- 
vaux nu lipsește nici de la 
București. Turistul valon a 
fost prezent pînă acum la 
20 de ediții ale 
„Am venit în capitala Ro
mâniei îndemnat de curiozi
tatea 
ției
M-am întreținut cu specia
liștii români în. privința fe
lului în care a fost acoperit 
stadionul, pentru a sugera 
ideea aceasta și compatrioți- 
lor mei. Instalațiile sînt foar
te originale și nu regret că 
am venit la acest campionat 
care încă de la. inaugurare 
se pare că este la înălțime''.

C. M. !

originalității construc- 
patinoarului acoperit.

AVATARURILE 
PROMOVĂRII

ra- 
ve-

al 
a 
urmă- 

grupa 
mai

Sepp Koutny, crainic 
diodifuziunii austriece, 
nit la Galati, unde a 
rit jocurile din grupa C. 
,Acum îmi dau mai bine 
seama că intre echipele din 
grupa B și C este o enormă 
diferență de valoare. Pe noi, 
austriecii, care am promo
vat în această grupă, ne aș
teaptă o misiune foarte di
ficilă. Dar, ne consolează 
ideea că și in grupa B sint 
formații de valori diferite. 
De pildă, reprezentativa 
S.U.A. care a inaugurat cam
pionatul cu echipa Japoniei 
a fost superioară cu cel pu
țin o clasă adversarei sale".

FAIR-PLAY
CU PERSPECTIVE

Arbitrul elvețian Heinrich 
Ehrensperger, care a condus 
meciul inaugural, ne-a decla
rat : „Am avut două satis
facții. tntîi, pentru că am 
condus primul joc și în al 
doilea rînd, pentru că parti
da nu mi-a pricinuit nici un 
fel de dificultăți. A fost un 
joc sportiv, un model de 
fair-play și doresc ca acest 
exemplu să fie urmat și de 
celelalte formații".

litățile organizatorice 
Federației române.

— Jocul de debut a 
și început. Care sînt, în 
aceste clipe, primele dv. 
gînduri ?

— O fericită coincidență a 
făcut ca jocul inițial să mar
cheze tocmai caracterul cu 
adevărat universal al aces
tui turneu. Prezența pe 
gheață a echipelor reprezen 
tative ale Statelor Unite și 
ale Japoniei conferă compe
tiției amprenta mondială 
care va lipsi la Stockholm 
grupei A, datorită 
Canadei. Grupa B,. 
București, 
categoriei 
campionat 
pean. Dar 
întrecerii stă totuși în fru
musețea halei care o găz
duiește. Nădăjduiesc că vom 
avea prilejul să asistăm la 
meciuri frumoase, ținînd sea
ma de echilibrul valoric al 
echipelor. In aceste condiții 
este greu să formulezi un 
pronostic. Performanțele an
terioare ale participantelor 
sînt destul de apropiate. In 
orice caz, în calitatea pe care 
o dețin, nu pot decît să 
în mod tradițional: cel 
bun să învingă !

— Optimismul dv. 
lipsitor, nu-i putem 
uga, acum, după primele 
două reprize ale campio
natului, decît constatarea 
că banca pedepsiților a 
rămas neatinsă, ceea ce, 
pe românește, s-ar numi : 
semn bun I

absenței 
de la 
limitele 

adevărat, 
și euro- 

succes al

urez, 
mai

mo- 
adă-
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Spectaculos moment ofensiv al echipei S.U.A. 
fiind înaintașul Bryan Grand (nr. 7) și ultimul.

Japoniei. interpreții principalila poarta 
apărător nipon: Katsuji Morishima (nr. c)

Foto : AUREL NEAGU

S.U.A JAPONIA 11-1 (4-L 3-0, 4-0)
Meciul inaugural al com

petiției a opus echipei Sta
telor Unite („vine" din gru
pa A) pe cea a Japoniei ța 
„urcat" din C), cele două 
formații desfășurînd un joc 
care, în cea mai mare par
te, a păstrat caracteristicile

grupelor valorice din care au 
făcut parte, pînă în acest 
an, respectivele reprezenta
tive. De aceea, în ciuda deo
sebitei ambiții cu care au 
evoluat hocheiștii japonezi, 
aceasta nu le-a fost suficien
tă pentru a contracara atu- 
urile formației de peste O- 
cean, 
puțin 
punctele de vedere, 
rioritatea hocheiștilor ame
ricani a fost mai evidentă 
în ceea ce privește calități
le fizice, media gabaritului 
jucătorilor americani fiind 
net superioară 
versarilor care, 
piu, păreau 
lîngă ei. De 
gajamentele 
cîștigate de 
Bine că în

ieri superioară cu 
o clasă, din

eel 
toate 

Supe-

celei a ad- 
pur și sini- 

niște copii pe 
aceea, toate an- 

fizice au și fost 
echipa S.U.A 

jocul de hochei
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GEORGE KONIK (1,88 m), la 32 de ani, este 
veteranul team-ului american. A cucerit repede simpatia 
tribunelor, datorită sobrietății intervențiilor sale în linia 
defensivă, preciziei matematice a paselor și șarjelor spec
taculoase , una dintre ele încheiată cu un gol electrizant. 
S-a născut în Canada și de la vîrsta de 10 ani s-a stabilit 
în S.U.A. Debutul său este legat de formația Denver 
University, de mai multe ori campioană a țării. A jucat 
timp de 6 ani în formația profesionistă Pittsburgh Penguins 
din National Hockey League, iar în 1968 a fost reaina- 
torizat. In ciuda faptului că se numără printre cei mal 
buni hocheiști de peste Ocean, Konik este la primul său 
campionat mondial, unde — după evoluția de ieri — și-a 
depus o serioasă candidatură pentru All Stars București 
1970. Lucrează, ca inginer, la o mare firmă de, specia 
litate din Bloomington ; este căsătorit și are trei copii.

ONORABILA
Scria cineva nu de mult 

■ și nu ne aducem aminte 
astacu exactitate cine, dar 

s-ar putea să nu aibă prea 
multă importanță, sau 
putea să nu aibă nici
— scria, zicem, cineva 
momentul cel mai interesant 
pentru reporter este îndeob
ște cel din începutul între
cerii sportive, primul, pre- 
cedînd chiar deschiderea 
competiției propriu-zise...

Avea acel condeier — care 
n-ar fi exclus să fie tocmai 
fostul campion mondial de 
haltere, Iv.ri Vlasov — drep
tate, 
la urma-urmei, 
tare greu 
zirea sau 
chipe de 
sint mai 
centrările 
urmează...

Si totuși, prezenți ieri di
mineață, la o oră matinală
— pentru sport, la patinoa
rul „23 August", alături de 
alți — rețineți — 2 000 de 
spectatori, am simțit nevoia 
să-i dăm. crezare, poate pen
tru prima oară, articlerului 
de care pomeneam.

Nu era nici 9,30... Afară 
burnița, ca într-o toamnă ba- 
coviană. Sub acoperișul pa
tinoarului, hocheiștii japonezi 
și americani ieșiseră pe ghea
ță, pregătindu-se pentru pri
mul meci al competiției. Pri
mii — în alb, cu caschete 
verzi, ceilalți — în albastru, 
meșterind chewing-gum, cu 
privirile spînzurate parcă un
deva dincolo de tabela elec
tronică.

Văzîndu-i, ne-am adus a- 
minte, instinctiv parcă, de cu
vintele lui Vlasov, și i-am 
urmărit mai atenți mai ob-

s-ar 
una 

că

și... n-avea, pentru că, 
ni se pare 

de crezut că încăl- 
alinierea unei e- 
fotbal, să zicem, 
atrăgătoare, decît 

sau golurile care

stinați, în timp ce toți cei
lalți prieteni din tribune 
se delectau cu prima cafea, 
aburindă, servită de niște 
fete vioaie și frumoase, care 
purtau cu grație pe brațul 
drept — mă înșel oare ? — 
niște ciudate numere !

Patinatorii se mișcă majes- 
tuos, trăgînd cu ochiul unul 
la celălalt, ridicind și cobo- 
rînd patinele parcă cu difi
cultate, cu teamă, ca și cum 
atingerea gheții ar reprezen
ta un mortal prilej de elec
trocutare... Vn american, un 
„beatles" blond, cu favoriți ă 
la Modugno și nume de re
verberație mondială care ne 
duce cu gindul la pioniera
tul aviației — Lindberg — 
privește amuzat spre mașina 
Rolba, „esteticiana" gheții, 
care a rămas expulzată din
colo de mantinelă, stingheră 
și tristă...

Japonezii se lovesc unii pe 
, alții cu crosele. încet, părin

tește, de parcă și-ar da bi
nețe. La un moment dat însă 
— toate privirile rămîn sus
pendate — urmașii samurai
lor se adună cu toții lîngă 
poartă alcătuind o veritabilă 
grămadă de rugby. Se roagă, 
ni se spune, și nu-i acesta 
decît un ritual împămîntenit 
în sportul „țării soarelui ră
sare" de cind lumea... 
întrebăm — $ desigur 
sintem singurii care o fac 
pentru ce, oare, se roagă 
ponezii, oferind tribunelor 
tablou original și tulburător 
deopotrivă ? Încercăm chiar 
să aflăm, dar translatorul e- 
chipei nu ne traduce decît 
nedumerirea antrenorului Ta- 
nabu : „Cum de ce se roagă 
băieții mei ? Se roagă, și 
atit... E o „inori", onorabilă

nu este uzitată ținerea unei 
evidențe a tuturor acestor 
angajamente... Și mai este 
ceva : credem că nici o altă 
echipă nu a avut mai mult 
de „pătimit" după modifica
rea regulamentului interna
țional (potrivit căruia bodi- 
cec-urile sint admise și în 
atac) ca formația Japoniei, 
a cărei rezistență a fost mă
cinată de loviturile cu cor
pul date de americani.

12 puncte ale parti- 
fost realizate de : Li-

Cele 
dei au 
lyholm (min. 2 și 55), Chris
tiansen ' ’ _ **■
dhal (min. 13), Konik (min. 
15), Gambucci (min. 31), 
Brooks (min. 32, 33 și 45). 
Grand (min. 59), respectiv 
Ebina (min. 4). Arbitri : Va
lentin (Austria) și Ehren- 
sperger (Elveția). Raport de 
șuturi pe poartă : S.U.A. 57, 
Japonia 33. Eliminări : S.U.A. 
— 2 min.

Toată lumea își închipuie că 
epoca feudală și-a trăit veacu
rile acum citeva sute de ani 
și că — exceptând niște zone 
afro-asiatice ale globului — ea 
este de mult și pe deplin re
volută. Toată lumea își în
chipuie, de asemenea, că sin
gurele prezențe în contempo
raneitate ale feudalismului;, 
cel puțin pe-aici prin Europa 
civilizată, sînt catedralele go
tice, cintecele menestrelilor și 
expresia „feuda tovarășului di
rector cutare", prin care se 
înțelege îndeobște facultatea 
respectivului șef de a echivala 
o funcție cu o moșie, utilizind 
excesiv bunurile de care răs- 
Dunde provizoriu. Dar nimeni 
nu și-ar închipui că in anul 
cult 1970 mai există feudali și 
servi, stăpini în stare să dispu
nă de viața supușilor, auto- 
crați capabili să mutileze ori 
să desființeze de tot, printr-o 
vorbă așternută la colt de hîr- 
tie, destinul subordonaților.

Ei bine, există. Și, in lu
mea de care ne ocupăm aici — 
lumea fotbalului — dovada 
ne-a furnizat-o de curînd ca
zul Țarălungă. Jucătorul Pro
gresului, capricios sau neca- 
pricios. nu știu, a hotărît să 
plece din București pentru a 
activa in rîndurile Universită
ții Craiova. întimplare mai 
mult decît banală pentru că, 
la urma urmei aproape orice 
fotbalist din lume trece, de-a 
lungul carierei, prin mai mul
te cluburi. Bine sau rău, „as- 
ta-i situația". Excepțiile, adică 
jucătorii legați pe veci de-o 
singură echipă, sînt admirabile 
și constituie exemple înălță
toare pentru juniori, dar ele 
nu fac decit să confirme o le
ge. Or, noi sintem atenți, ne 
place-nu ne place, la legi. Așa
dar, Țarălungă vrea să se mu
te la Craiova. Dar conducerea 
Progresului (era să scriem re
gresului dar... renunțăm)... In-

tîmplare — iarăși — mai mult 
decît banală. De asemenea, 
respectiva conducere aprecia
ză că dorința de schimbare a 
lui Țarălungă este culpabilă. 
Apreciere — iarăși — bana
lă. în asemenea cazuri, însă, 
cluburile folosesc fie mijloace 
civilizate de persuasiune fie. 
la o adică, acordă o sancțiune 
așa-zis rezonabilă. în spiritul 
elinului „nimic peste măsură", 
în cazul la care ne referim 
însă — șefii Progresului au 
depășit măsura, suspendîndu-1 
pe Țarălungă pe doi ani de 
zile. Iată o hotărâre care, la o 
cercetare mai atentă, echivalea
ză cu o condamnare la moarte 
sportivă.

De ce ?
în primul rînd, pentru că 

viața sportivă a unui jucător 
de performanță este destul 
de sourtă. Dacă un medic, un 
inginer, un strungar sau un 
poet ermetic de 27 de ani nu 
activează 2 ani avem de-a face 
cu un fapt neîndoios regreta
bil, dar după 2 ani, respecti
vii pot — nu foarte simplu, 
dar pot — să-și reia activita
tea. Ei au „toată viața îna
intea lor“. Viața de fotbalist, 
însă, nu durează pînă la 60 
de ani ci, în medie, pînă la 30 
doar. De aceea, a-i răpi 2 ani 
înseamnă pur și simplu a-i 
amputa un sfert, o jumătate 
sau dacă incriminatul nu e, la 
ora pedepsei, foarte tînăr, în
treaga carieră sportivă. Or. 
cel mai potolit calificativ ce 
se poate atribui unui aseme
nea act este ușurința. O ușu
rință greu de receptat cu se
ninătate, foarte greu de înțe
les, cu neputință de acceptat. 
O ușurință stupefiantă. O ușu
rință, dintr-acelea, care-ți pro
voacă fiori. în al doilea rînd... 
în al doilea rînd... Dar cred că 
e mai bine să mă opresc la 
fiori.

(min. 7 și 55), Stoi-

ÎN LOC DE UMBRELĂ

Elveția - Bulgaria 4-2 (2-1, 1-0, 1-1)
Adversare anul trecut la Sko

plje, în grupa C, formațiile El
veției și Bulgariei s-au reîntîlnit 
pe gheața patinoarului artificial, 
în competiția eșalonului secund 
al hocheiului mondial. Dacâ in 
1969 scorul a fost net favorabil 
elvețienilor (11—3), de data acea
sta a fost nevoie ca el să facă 
multă risipă de energie pentru a 
putea infringe formația bulgară, 
aflată intr-un sensibil progres. 
Așa cum a debutat partida, cu 
atacuri impetuoase ale elvețieni
lor, care âu const rîr.s pe adver
sari la o apărare disperată, cu 
două goluri Înscrise într-un inter
val de 46 s, in minutul al treilea, 
se părea că victoria hocheiștilor 
din „țara cantoanelor1' avea să 
fie obținută, cum se spune, la 
pas, și că proporțiile scorului de 
anul trecut urmau să fie 
tale. Sportivii bulgari 
însă __ .‘.Ijl.-.lă. ___ ...............
și-au organizat mai bine rindu- 
rile în defensivă, inchizind cu
loarele de șut ale elvețienilor. 
O dată asigurată apărarea, el au 
trecut la

reedi- 
au trecut 

de dificultățile începutului,

R. F

I

atac,

a

au șutat de 13 ori

(aproape dublu cît adversarii lor) 
și dacă n-au putut înșcrie decît 
un singur gol, aceasta se explică 
pe de o parte prin forma bună a 
portarului Rigolei, pe de alta —• 
prin lipsa de precizie.

Repriza secundă s-a desfășurat 
în nota de puternică dominare 
a formației elvețiene (13 șuturi 
pe poartă, față de cele 4 ale bul
garilor) ; dar pucul n-a Intrat 
decît o singură dată în poarta 
inspiratului Iliev. Ultimele 20 de 
rpinute ale meciului au fost ca
racterizate de o luptă dîrză, con
fuză și plină de greșeli. După 
ce au redus scorul la 3—2, «ho- 
cheiștii bulgari au luptat pentru 
egalare, dar o gravă greșeală, cu 
35 secunde înainte de sfîrșit, a 
îngăduit elvețienilor să se deta
șeze în învingători, la două 
puncte diferență.'

Autorii golurilor : Dubois (min. 
3), Turler (min. 3 și 60), Chappot 
(min. 26) pentru Elveția, respec
tiv Lesev (min. 6) șl Mihailov 
(min. 54). Au arbitrat Dușanovici 
(Iugoslavia) și Baader (R.F. a 
Germaniei). Penalizări : Elveția 
4 min., Bulgaria 5 min.

GERMANIEI IUGOSLAVIA

6-3 (1-1, 2-1, 3-1)

în numărul său din 21 ianuarie 
a.c., ziarul „sportul" a publicat 
— in cadrul rubricii „Umbrela 
atletismului" — articolul comen
tatoarei lolanda Balaș-Soter 
„STOP ! CADRU !“ în care autoa
rea reclama, pe lîngă avariile ce 
se fac vizibile în corpul noii săli 
de atletism din Parcul „23 Au
gust", o sultă de lipsuri din ac
tivitatea atletică competițională a 
municipiului București.

Se preciza, astfel, in cadrul pri
mului aspect, că : „greșelile și 
lipsurile stipulate in procesul 
verbal provizoriu, încheiat în ia
nuarie 1969, nu sint remediate 
nici pînă astăzi de către construc
tori" (grupul nr 102 construcții), 
fapt pentru care : „umbrela s-a 
găurit în mai multe locuri, (Asînd 
ploii posibilitatea să inunde sala 
și să deterioreze materiale spor
tive procurate cu bani grei".

în cel de-al doilea capitol al 
articolului citat, comentatoarea 
sesiza atit concursurile deosebit 
de sărace (referirea privea în
trecerile din 17—18 ianuarie), da
torate unul regulament Impropriu 
(ce acceptă numai trei atleți de 
secție) și unor măsuri birocratice 
(înscrieri ce se cer făcute cu 
mult Înaintea concursului și în 
baza unor fișe cu numeroase ru
brici al căror conținut nu inte
resează pe nimeni), cit și arbitra
jele... arbitrare sau neglijente și 
inexistența acelor ’ ......
atit de necesare in unele probe 
atletice.

Materialul, ce sesiza obiectiv 
niște defectuoase stări de lucruri, 
a avut ecouri largi în rindul Iu
bitorilor de atletism.

Nu au lipsit, bineînțeles, nici 
răspunsurile celor direct vizați. 
Interesat, beneficiarul (I.E.A.B.S.) 
ne-a făcut cunoscut — prin a- 
dresa 13.196 din 9.II.a.c. — că se 
întreprind toate demersurile pen
tru înlăturarea defecțiunilor, asl- 
gurindu-ne că : „întreprinderea 
noastră se străduiește ca pînă la 
Campionatele internaționale de 
sală, ce vor avea loc la sflrșitul 
lunii, deficiențele semnalate să 
fie remediate".

Mai puțin receptivă la critică, 
din contra, profund indignată de 
curajul autoarei. Secția tehnică a 
C.M E.F.S. (exprlmind... senti
mentele Comisiei municipale de 
atletism), a avut o reacție prea 
puțin întilnltă : a convocat au
toarea — deci, implicit, ziarul — 
la o... întrevedere pentru a da 
socoteală de cele scrise și a 
dezvinovăți. A trimis, în același 
timp, redacției, un material cu 
contraargumente la incriminările 
comentatoarei, speelficînd tot
odată că : „observațiile critice 
făcute de lolanda Balaș-Sfiter nu 
reflectă în mod obiectiv realita
tea, că sint total subiective si ne
principiale".

Dar. să transcriem citeva din
tre paragrafele adresei nr. 46 cin 
26.1.1970 trimisă de Comisia muni
cipală de atletism.

a Pentru ca, în campionatele 
municipale să predomine calita
tea și nu cantitatea, în regula
ment s-a prevăzut ca flecare sec
ție să poată înscrie numai trei 
concurenți de probă la sala ,.23 
August” și 5 la Sala Floreasca II.

a Pentru organizarea în bune 
condiții a campionatelor. înscrie
rile trebuie să cuprindă date ab
solut necesare : proba, numele și 
prenumele concurentului, anul 
nașterii, numărul de concurs și 
performanța optimă in :969.

e Privind activitatea depusă 
de arbitri, Comisia apreciază că 
aceasta s-a desfășurat în cele 
mai bune condlțluni.

O Menționăm că in custodia 
Comisiei municipale se găsesc 25 
de cronometre. care, chiar dacă 
nu sint noi, totuși, prin selecția 
lor se poate asigura un cronome
traj mulțumitor, așa cum de alt- 

și în campiona- 
(n.r. : ooncursu- 
autoare), clnd 
au Indicat per- 
foarte bune.

pari Tipa

foto-fini șuri

leților la cele două campionate 
(n.r. — campionatele municipiu
lui București la juniori I șl se
niori), Comisia o apreciază ca 
satisfăcătoare pe cea de la sala 
23 August șl foarte slabă pe cea 
de la Floreasca II, situație dato
rată faptului că aceste întreceri 
au fost privite superficial.

Dar motivațiile aduse pentru a 
o... desființa pe autoare, sint ata
cabile în totalitatea lor. Să argu
mentăm :
• Explicația că, pentru a asi

gura calitatea unui concurs, fie
care club local trebuie să-șl în
scrie numai 3 concurenți, este 
de-a dreptul ilariantă. Atletismul 
dispune de criterii mult prea con
crete pentru a asigura calitatea 
prin norme de participare.

• Cu adresa într-o mină ș! cu 
regulamentul în cealaltă, consta
tăm că însăși depeșa trimisă re
dacției „Sportul" omite unele 
cerințe referitoare la înscrieri.
• A se aprecia de către Comisia 

municipală de atletism că 
trajul la concursurile pe 
tală s-a desfășurat în cele 
bune condiții și a accepta 
stă idee înseamnă a nu 
seama de realitate. Nu 
concurent, antrenor sau i. 
tor care să nu fi avut aprecieri, 
critice la adresa arbitrajului. în 
municipiul București acestea sînt 
considerate arbitraje excelente; 
este evident că cineva este ne
priceput în materie sau nesincer.
• Cît privește afirmația că : 

pentru a avea rezultate bune și 
foarte bune, este de ajuns un cro
nometru bun, să ne fie Iertat, 
nici ca glumă nu este bună.

Preluînd seria... contra-contra- 
argument.elor, subliniem că spe
cificația : „fotografierea sosirilor 
în cursele de alergări nu se poate 
efectua, la sala 23 August, 
cauza pereților de sticlă" — 
rită în aceeași adresă — nu 
acoperire, ea fiind anulată 
sutele de metri de peliculă 
care fotoreporterii noștri 1 
realizat în sala aceea dificilă, cu 
pereți de sticlă (șl din care vă 
oferim o mostră).

Foarte descoperită rămtne. insă. 
Comisia, atunci cind motivează 
lipsa participării la concursuri, ca 
o simplă privire superficială a 
acestor întreceri de către unele 
secții bueureștene.

Faptul că într-un concurs mu
nicipal al seniorilor au fost pre
zenți numai 45 de concurenți (34 
b, 11 f), că unele cluburi au tri
mis numai unul (C.A.U.) sau doi 
(Dinamo) 
de probe 
băieți, 50 
triplusalt) 
șura pentru că nu au avut nici 
un atlet la start (Bucureștiul con
centrind cca 70 la sută din acti
vitatea atletică generală) nu în
seamnă, credem, numai un tra
tament superficial al Întrecerilor, 
ci o ignorare a indicațiilor și so
licitărilor pe care forul imediat 
conducător le face secțiilor, este, 
implicit, o recunoaștere a lipsei 
sale de autoritate

Autoritatea șl competența Co
misiei municipale de atletism au 
fost, de altfel, aspru zdruncinate 
în ședința sa plenară " 
cind — la cea mal ......__
reuniune anuală a sa — a înre
gistrat o prezență minoritară (cca 
35 la sută din cei convocați) și a 

fructuoasă, care 
scopul, nici una 
mele de fond netiind 
(Cele citeva accente critice 
sală — ce sesizau numărul 
al juniorilor bucureșteni în 
rile republicane, rezultatele 
mai slabe ale anului 1969 in 
parațle cu cele ale lui ’68 și 
perspectivele puțin optimiste ale 
(ut *70. calitatea slabă a arbitra
jelor, alterarea relațiilor antre- 
nori-arbitri. scăderea bazei de 
masă a atletismului bucureștean
— au rămas fără ecou, dizolvate 
fiind intr-o sală aproape goală, 
cu o asistență ..absentă" ce nu 
voia altceva, deeit să plece).

Desigur. într-o atare apatie în 
care trăiește Comisia municipală 
de atletism, materialul critic al 
lolandei Balaș-S6ter — venit la 
ti mo șl cu scopul de a trezi la 
realitate — a deranjat cumplit. 
Mai ales că el sublinia (șt com
pleta. totodată) nota critică pe 
care ziarul „Scinteia" a adresat-o
— în nr. său din 17.1. a.c. — ace
leiași Comisii, pentru aceleași 
motive.

Apreciem, 
chemări la 
considerăm 
atunci cind 
juste, este

i arbi-
Capi- 

j mai 
. aeea- 

tlne 
există 

specta-

din 
ofe- 

i are 
de 
pe 

le-au

mare parte a mc-
desfășurat

In cea 
ciulul, 
de la egal la egal. Am consta
tat, totuși, o ușoară superiori
tate a hocheiștilor vest-germanl 
în acțiunile ofensive, mai clare, 
mai rapide, mai bine orientate ; 
fapt hotărîtor la stabilirea în
vingătoarei și chiar a scorului.
Iugoslavii s-au prezentat exce
lent pregătiți sub raport fizic. 
El au menținut un ritm ridicat 
de patinaj pe parcursul parti
dei, dar le-a fost suficient să
greșească de citeva 
rare pentru a fi
diferență de trei 
gol, de exemplu, 
portarului Anton 
a reținut pucul 
mină pînă ce

mal 
disputa s-a

pe parcursul , 
le-a fost suficient 

ori în apă- 
întrecuți la o 

puncte. Primul 
a fost „opera" 
Gale, care 
l-a jucat 
l-a scăpat

deși 
în * 
în

poartă. Greșeală 
copilărească, dar 
De asemenea. în 
atac, cu toate că 
de foarte multe 
Iugoslavilor, 
pripit, fie că, dimpotrivă, au !n- 
tirziat in expedierea șuturilor pe 
poarta apărată cu brio de Ma- 
katsch. cert este că n-au putut 
concretiza decît de trei ori. 
înscris : Kdpf (min. 2. 45, ___
Eibl (min. 23), Egger (min. 25). 
Kartell (min. 44), respectiv Hiti 
(min. 9 și 34) și Beravs (min. 
53). Au condus : Gagnon (S.U.A.) 
și Turceanu (România). Raportul 
șuturilor pe poartă : R. F. a Ger
maniei 35. Iugoslavia 24. Rapor
tul penalizărilor : 10 min.
respectiv, 6 min.

de-a dreptul 
nu și singura, 
acțiunile de 

pucul s-a aflat 
ori în posesia 

aceștia fie că • s-au

Au
53),

Șl.

se

participant!, că o serie 
(lungime și înălțime- 

m g fete, prăjină și 
nu s-au putut desfă-

RUGĂCIUNE
rugăciune rostită înaintea ori
cărui meci".

Așadar, japonezii 
roagă pentru victorie, 
gă, și atit.

...In sfîrșit,

nu se 
Se roa-

■ ■■

apar ultimii 
actori : arbitrii. Se rotesc pe 
gheață ca niște păsări de pra
dă, repezi și temuți... De sus. 
din înaltul tribunelor, pano
rama aceasta colorată și miș
cătoare este, intr-adevăr, im
presionantă, și. gîndim, poate 
că dreptatea nu era departe 
de cuvintele lui Vlasov...

Portarul japonez își niai 
verifică o dată apărătorile a- 
celea caraghioase de la pi

doare, ca niște bureți de cu
loarea coajei de copac... Toa
tă lumea este gata... Pucul, 
cutie de cremă, jucăușă, a- 
leargă neastimpărat pe oglin
da gheții...

Semnal, și un nou festival 
hocheistic •— grupa B a cam
pionatelor mondiale — a por
nit la drum, cu tot corte
giul lui de promisiuni și re
nunțări, de virtuozitate si 
Spectacol, de fair-play, zîmbe- 
te și lacrimi... Da, da, acum 
știm : Vlasov nu mințea !

Ovidiu IOANITOAIA

tei, s-a constatat 
tele din 17—18.1. 
rlle vizate de 
timpii înregistrați 
formanțe bune și

• Referitor la

din 4.11.1970 
importantă

primit calificarea de : plenară in- 
nu și-a atins 
dintre prcble- 

atacată. 
din 

redus 
lotu- 
mult 

(ăOlYi- 
Și

de 
le 

ales 
sint

însă, că în loc 
ordine, pe care 
intolerabile, mai 
motivele Criticii 

firesc să se recurgă
ia o severă revizuire in însuși
stnul Comisiei pentru a fi depis
tate (dacă ele nu sînt, încă, vizi
bile) lipsurile existente și cei
care se fac responsabili de ele, 
pentru a fi reașezate sarcinile șl 
stabilite obligațiile.

Cerem asta pentru că atletismul 
bucureștean are nevoie de un for 
pe deplin competent și capabil 
să-l rezolve multlplele-i probleme 
Și să-l impulsioneze efectiv dez
voltarea.
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Final în turneele echipelor Farul și Steaua

gîndit autorul

și Voinea. După 24 
o nouă partidă, cu 
Club, echipa antre-

unele 
circui- 
împie- 

re-

rMexi-
,fata morgana”».

Cursa TAROM de la 
Beirut care a sosit luni sea
ra în Capitală a avut prin
tre pasageri și pe fotbaliștii 
de la cluburile Steaua Bucu
rești și Farul Constanța.

Echipa Farul Constanța a 
efectuat un turneu în Liban, 
Siria și Kuweit. în cele 3 
săptămîni, cît a durat tur
neul, constănțenii au susți
nut 4 meciuri la Beirut, 3 la 
Al-Kuweit și unul la Da
masc.

în timpul escalei făcute la 
București, înaintea plecării 
spre Constanța, am avut o 
scurtă discuție cu antreno
rul Robert Cosmoc, care 
ne-a furnizat amănunte des
pre acest turneu.

„îmi pare rău că 
defecțiuni tehnice ale 
tclor telefonice ne-au
dicat să transmitem 
zultatele tuturor partidelor 
susținute in acest turneu — 
ne-a declarat antrenorul con- 
stănțean, Așa că voi aminti, 
in primul rînd, meciurile. 
Iată-Ie : Farul — Selecționa
ta Homenetmen-Mazraa 4—1 
(1—1), susținut la Beirut (la 
5 februarie), autorii goluri
lor fiind : Badea 2, Ologu si 
Tănase; Farul — Nișmi 4—2 
(1—0). la Beirut (7 februa
rie), autorii golurilor : D. Po
pescu 2, Constantinescu și 
Alababi (autogol) ; Farul — 
Police 0—1 (0—1), la Da
masc (8 februarie) ; Farul — 
Racing Club (antrenor I. 
Bogdan) 2—1 (2—0). la Bei
rut (10 februarie), autorii go
lurilor : D. Popescu și Con
stantinescu ; Farul — Spor
ting Club 3—4 (2—2), la Al- 
Kuweit, au marcat: D. Po
pescu, Sasu și Badea; Fa
rul — Gazzia 2—1 (2—1), Ia 
Al-Kuweit (16 februarie), au 
înscris : Sasu și Tănase ; Fa

rul — Arabic Club 0—1 
(0—1), Ia Al-Kuweit (18 fe
bruarie) ; Farul — Steaua 
0—2 (0—1), la Beirut (22 fe
bruarie). Cu toate că am 
pierdut unele întîlniri, eu 
sînt mulțumit de bilanțul 
turneului, fiindcă scopul 
principal pe care l-am ur
mărit a fost pregătirea echi
pei in condiții bune. Marea 
majoritate a elevilor mei au 
avut o comportare bună în 
tot acest timp. De altfel, fo
rurile sportive, atit cele din 
Liban, cit și cele din Ku
weit, au adresat echipei Fa
rul invitația de a reveni in 
aceste țări in timpul iernii 
viitoare".

La 
Covaci, 
Steaua, 
mit de 
Liban, 
teni au 
Beirut, 
partide. Dar 
dăm cuvîntul 
Covaci.

„Cele trei meciuri le-am 
disputat la Beirut, în noc
turnă. Marți, deci a doua zi 
după sosirea in capitala Li
banului, am jucat cu Ho- 
menetmen Beirut, pe care 
am întrecut-o cu scorul de 
3—1 (1—1). Golurile au fost 
înscrise de Ștefănescu, Crei-

rîndul său, Ștefan 
antrenorul formației 
s-a declarat mulțu- 
turneul efectuat în 

Fotbaliștii bucureș- 
stat o săptămînă la 

unde au disputat trei 
mai bine să 

antrenorului

niceanu 
de ore, 
Racing 
nată de I. Bogdan. O nouă 
victorie : 4—1 (1—1) și din 
nou a marcat Ștefănescu (de 
două ori) și Iordănescu, tot 
două goluri. Ultima partidă 
a avut loc duminică, cînd am 
avut ca adversari pe fotba
liștii de la Farul. Ștefănescu, 
ca să-mi confirme părerea 
că este în formă, a semnat 
ambele goluri, situindu-se 
astfel in fruntea golgeterilor 
turneului. Cu prilejul aces
tor partide am avut posibi
litatea de a ne pregăti pe un 
timp frumos și pe un teren 
cu gazon bun și totodată să 
încercăm cîțiva tineri, care 
poate în curind vor apare în 
formație. Aceștia sînt: Ciuga- 
rin, Deheleanu și Helvei. Pe 
ultimul l-am folosit ca înain
taș central și a dat satisfac
ție. Vreau să-1 mai remarc 
și pe Suciu, Vigu, Voinea, 
Ștefănescu și Pantea, care au 
avut evoluții foarte bune, 
îmi pare rău insă că s-au 
produs două indisponibilități: 
Dumitru Nicoiae s-a acciden
tat și n-a jucat in ultimele 
două partide, iar lui Iordă
nescu i-a recidivat întinde
rea de ligamente la piciorul 
sting", (p. v.)
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loan Chirilă din
Un nou volum al lui loan 

Chirilă în librării. O surpri
ză ? Fără îndoială. O surpri
ză (plăcută) pentru public, 
dar și — ceea ce este mai cu
rios — o surpriză pentru au
torul însuși care, spectator al 
evenimentelor evocate 
lum, nu știa — pînă 
lima clipă a duelului 
menii lui Domazos — 
articolele sale va... ieși 
cui... această „f

Dar acel memorabil duel s-a 
încheiat cu calificarea Româ
niei pentru marele derby din 
țara lui Montezuma. Și Chiri
lă a avut surpriza pe care o 
încearcă orice... cloșcă ce con
stată că printre progeniturile 
sale a apărut — de unde ? — 
un pui de rață ! Articolele se 
prezentau, de fapt, ca un co
erent lung metraj fotbalistic, 
căruia o editură ar fi putut 
să-i dea haina de volum.

Cum reportajele sale — mar
tore ale drumului tricolorilor 
spre Mexic — erau oglinda 
victoriei propriei intuiții și a 
propriilor speranțe in confrun
tarea inegală cu calculele reci 
și cu steaua lui Eusebio, Ioan 
Chirilă a vrut să demonstreze, 
cu o amplă probă scrisă, că 
spumoasele sale metafore de
dicate balonului rotund au a- 
coperire in... fotbal.

Demonstrația a reușit.
Confruntînd cartea cu arti

colele apărute, la vremea lor, 
în revista „Sport", în ziarul 
„Sportul" sau în revista „Ma
gazin", îți dai seama CE și

11 METRI, DAR NU EXECUTAT ORICUM!

Ștefan Cirjan:

Ozon avea atîta talent,
Incit mă incomoda

ca antrenor
® Se agățase ca o iederă tinără 

de Unirea Tricolor ® Avea o

mutrișoară de Pinocchio...

• Era șiret ca o vulpe ! • ...Tot

ce-i dădeam să învețe prindea

imediat • Pentru promovare,

Azi, în Capitală
• Stadionul Giuiești V; 

găzdui un cuplaj fotbalistic. 
De la ora 15,45 Rapid va 
juca în compania echipei 
Dinamo Bacău. în deschide
re, de la ora 14, formația de 
tineret-rezerve Rapid va 
primi replica Flacărei Mo- 
reni.

• în continuarea pregăti
rilor pentru reluarea cam
pionatului, Dinamo (tineret- 
rezervă) 
zionara 
Partida 
nul III 
Dinamo 
15,30.

va întîlni pe divi- 
B Metalul București, 
va avea loc pe tere- 
din parcul sportiv 
și va începe la ora

mai bineO precizare sau 
spus o... reprecizare privește 
fentele permise și nepermise 
la executarea unei lovituri de 
la 11 metri. îndreptîndu-se 
spre minge, pentru a executa 
un penalty, un jucător poate 
recurge la o fentă, constînd 
d intr-o mișcare sau o schim
bare a pasului, cu condiția 
ca aceasta să se efectueze 
printr-o singură mișcare.

A CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele

Adresa

(CMF0TBAL
1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 

SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupa 
se califica primele DOUA CLASATE] ?

în litera și mai ales în spi
ritul regulamentului nu îi este 
permis însă jucătorului care 
execută lovitura de la 11 me
tri să recurgă la artificii anti- 
sportive. Deci, n-are voie, de 
pildă, să-și potrivească ba
lonul, la punctul de 11 metri, 
folosind mîinile, ținîndu-le 
deasupra balonului și deru- 
tîndu-1 astfel pe portar, pen
tru ca apoi lovitura să fie exe
cutată într-un moment neaș
teptat de acesta. De asemenea, 
nu este permisă executarea 
unei lovituri de pedeapsă cu 
călcîiul. Dar, înainte de toa
te, este neregulamentară ac
țiunea înaintașului de a se 
opri, din elan, în fața mingii 
și de a executa aici o miș
care înșelătoare, care să-l în
drepte pe portar spre celălalt 
colț al porții decît cel spre 
car® va fi executată lovitura, 
în asemenea cazuri, dacă s-a 
înscris gol, lovitura de la 11 
metri va fi repetată. Dacă, 
dimpotrivă, lovitura a fost 
ratată, aplicîndu-se legea a- 
vantajului, Se dă cîștig de 
cauză echipei în apărare, în 
sensul că lovitura nu se mai 
repetă.

O asemenea infracțiune a 
fost comisă de către un înain
taș portughez, în meciul Ra-

pid—Victoria Setubal. Și, 
cum lovitura fusese transfor 
mată. conducătorul partidei a 
dictat repetarea ei. Necunos- 
cînd prea bine regulamentul 
și considerîndu-se, probabil, 
lezat, la repetarea loviturii, 
jucătorul portughez a tras, 

demonstrativ, afară.
Nici n-ar fi echitabil ca li

bertatea de acțiune a unui 
înaintaș la executarea unei lo
vituri de la 11 
nelimitată. Este 
tarul trebuie să 
de poartă, fără
cioarele, pînă în clipa cînd 
lovitura a fost executată. Este 
normal, deci, ca și înaintașul 
care execută lovitura să res
pecte anumite norme, să nu 
beneficieze de un avantaj în 
plus.

CUM 
fază".

Primul merit este că a gîn
dit bine.

Următorul, de imediat inte
res din punctul de vedere al 
cititorilor, este acela că gîn- 
durile au fost comunicate hîr- 
tiei cu pasiune, culoare, nerv, 
ritm, altfel spus — cu har.

Acesta este volumul, un 
martor dramatic al dramati
cei campanii mexicane, începu
tă dezastruos, într-o zi de oc
tombrie ’68, pe malul Tagului, 
la Lisabona, relansată de co
rul celor 80 000 de londonezi 
care au turnat foc în vinele a 
11 români ambițioși cu im
presionantele „Rule Britannia" 
și „God save the Queen", con
tinuată sub semnul speranței 
pe malul Mării Egee, la Neon 
Faliron, ca și pe malul nemiș
catului lac Leman și încheia
tă, chinuitor 
iembrie ’69, 
dionului „23

Să spunem 
însemna să 
mul.

aproape, în no- 
în craterul sta- 
August”.
mai multe 1 
repovestim

Marius POPESCU

P.S. Remarcabile, de aseme
nea, grafica și operativitatea 
asigurate de Editura C.N.E.F.S.

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C
I

GRUPA D

2. CE ECHIPA VA CfȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

t

PLENARA ARBITRILOR

BUCUREȘTENI

Astăzi, în sala Dinamo, de 
la ora 18,30, va avea loc 
plenara arbitrilor de fotbal 
din București. Cu acest pri
lej se vor face comunicări 
importante în vederea reluă
rii activității competiționale 
oficiale.

clubul i-a plătit prețul unei 

perechi de ciorapi • Cred că

metri să fie 
știut că por- 
stea pe linia 
să miște pi-

F.C. CARACAL — 
„U" CRAIOVA 2-0 (1-0) 

ȚARĂLUNGĂ 
ELIMINAT DIN JOC

Autorii golurilor : Neagu 
(min. 15) și Mincioagă (min. 
60). De remarcat că în min. 
80 jucătorul Țarălungă, de la 
Universitatea, a fost eliminat 
din joc pentru injurii aduse 
arbitrului.

OCHEA AVACUM — coresp.

LOTO PRONOSPORT
CONCURSUL PRONO- 

EXPRES AL MĂRȚIȘO
RULUI — 4 MARTIE 1970

Alături de tragerile Reve
lionului, tragerile Mărțișoru
lui au devenit și ele tradi
ționale, mareînd venirea pri
măverii și o dată cu ea — 
sosirea unor avalanșe de 
cîștiguri.

în acest scop, Administra
ția de Stat LOTO-PRONO- 
SPORT organizează la 4 
martie 1970 concursul Prono- 
expres al Mărțișorului.

Lista importantelor premii 
pe care concursul Pronoex- 
pres al Mărțișorului le dis
tribuie începe cu AUTOTU
RISMELE în număr NELI
MITAT : DACIA 1300, DA
CIA 1100, MOSKVICI 408,

E timpul să se schimbe ceva (totul) in schi!
A devenit penibil să te mai 

lansezi într-o discuție pe tema 
schiului românesc, să cauți 
culorile trandafirii într-o cro
nică sportivă în urma unui 
succes oarecare, după ce ani 
de zile aceleași deficiențe și 
scăderi și-au epuizat acidul și 
noutatea prin repetiție, după 
ce un șir de insuccese au ca
racterizat toate 
schiului : alpine, 
turi, biatlon.

Desigur, nu în 
turile românii pot fi cei mai 
buni sau printre cei mai buni 
din lume. Condițiile materia
le, tradiția, aria de răspîndire 
a sportului respectiv, califica
rea profesională a antrenori
lor, numărul de nuclee de 
performanță și emulația dintre 
ele determină, printre altele, 
creșterea calitativă a oricărei 
discipline. Schiul — după pă
rerea noastră — trebuie să ne 
intereseze în mod deosebit, 
fiind un extraordinar mijloc 
de relaxare, sursă de sănăta-

disciplinele 
fond, sări-

toate spor-

te, de regenerare biologică, de 
echilibru psiho-fizic pentru ti
neretul care se ridică. Nu mai 
amintesc de valoarea sa utili
tară, de capacitatea sa apli
cativă ca mijloc de locomoție. 
Sînt sigur că toți cunoaștem, 
în teorie, calitățile pentru care 
acest sport trebuie să trăiască 
și de aceea TOȚI trebuie să 
punem umărul spre a urni 
carul împotmolit. De prea 
lungă vreme, atenția federa
ției de resort se concentrează 
exclusiv asupra echipelor na
ționale, asupra cîte unei dis
cipline care obține rezultate 
de moment, asupra pregătirii 
și prezentării sportivilor la 
cîteva competiții prestigioase, 
unde, din păcate, facem un 
simplu act de prezență. So
luțiile de laborator, prin pre
gătirea în eprubetă a cîtorva 
aleși, s-au dovedit ineficiente. 
Rînd pe rînd, săriturile, fon
dul. alpinele, biatlonul s-au 
împotmolit.

De aceea, credem necesar

să reluăm și să rezolvăm 
problemele esențiale ale aces
tei discipline sportive. Fede
rația de specialitate, singură, 
nu poate rezolva chestiunea. 
Puterile sale sînt limitate, iar 
aspectele care se cer rezolvate 
(unele") depind de organe și 
instituții superioare din alte 
domenii de activitate.

Unii se gîndesc, probabil, 
la soluția căutării unuia sau 
mai multor vinovați care să 
fie înlocuiți pentru nepricepe
re sau comoditate. Dar pro
blema nu s-ar rezolva. Ar fi 
soluția cea mai comodă, dar 
și cea mai ineficace. Ceea ce 
credem că trebuie făcut este 
să ne aplecăm cu metodă si 
răbdare asupra simptomelor, 
să ajungem la cauze și, 
cu responsabilitate, hotărît. 
prompt, fiecare să rezolve 
partea sa de contribuție. Cele 
ce urmează a se discuta și so
luționa depășesc sfera unui 
sport oarecare. Schiul este 
mult mai mult. Este o latură

tineretului, este 
majoră, pe care 
o mare parte a 
timp, de care

CUPA U.A.S.R. LA A DOUA EDIJIE
A trecut un an de la Ma

rele colocviu de la Predeal. 
„Cupa U.A.S.R." la schi se 
află în fazțț finală a celei 
de-a doua ediții.

Organizată de Comitetul 
Executiv al U.A.S.R. și de 
ziarul „Sportul", finala aces
tei mari întreceri va aduce 
pe pîrtlile de la Predeal, în
tre 27 februarie și 1 mar
tie, pe așii... neinițiaților de 
ieri. Pentru că această Cu
pă se adresează în primul 
rînd celor cărora schiul le 
V8 deveni — poate — o pa
siune... extrasportivă.

După 
manșe, 
tar, a urinat cea de-a doua, 
în taberele alpine, unde cei

disputarea primei 
pe centru universi-

3 000 de cîștigători și-au de- 
săvîrșlt pregătirea pentru a 
obține calificarea în finală.

înseamă această competi
ție un succes pentru sportul 
universitar ? Răspunsul nu 
poate fi decît unul: cel afir
mativ. Un singur amănunt 
este edificator: spre deose
bire de prima ediție, de a- 
ceastă dată s-au prezentat 
la start peste 9 600 de stu- 
denți, din toate centrele uni
versitare — număr de trei 
ori mai mare decît prece
dentul. Așadar, această com
petiție se adresează în în
tregime masei largi a stu
denților. De aceea, pentru a 
se da posibilitatea tuturor 
centrelor să participe la în-

treceri, regulamentul prevede 
trei probe: slalom uriaș, 
slalom special și fond. în 
felul acesta, condițiile geo
grafice nu mai constituie un 
impediment, nici pentru cei 
care nu beneficiază de alti
tudine. Cîștigătorii vor fi de
semnați pe 
de punctaj, 
de numărul 
prima fază 
pat de concurenți la finală.

Ca și anul trecut, învin
gătorilor li se vor acorda 
premii și cupe, vor fi orga
nizate — pentru toți parti- 
cipanții — numeroase ma
nifestații în timpul celor trei 
zile de concurs.

Emanuel FANTANEANU

baza unul sistem 
care ține seama 
participanților în 
și de locul ocu-

a educației 
o coordonată 
se angajează 
bugetului de 
dispune generația nouă din 
regiuni întinse ale țării. Pro
blema e foarte serioasă.

Nu ne erijăm în moraliști, 
nu pretindem a fi în stare să 
spunem totul, nici măcar că 
am rezolvat aspectele esenția
le. Sînt cîteva lucruri asupra 
cărora atragem atenția : ne
cesitatea răspîndirii schiului 
ca sport de masă și ca bază 
de selecție a schiului de per
formanță ; stimularea forme
lor de activitate a schiului 
pentru copii, prin legături mai 
directe și responsabile cu u- 
nitățile școlare de toate gra
dele ; promovarea schiului 
feminin ; înviorarea tinerei 
industrii românești producă
toare de schiuri, materiale și 
echipament, spre o producție 
mai variată, de calitate și 
mai ieftină; încurajarea egală 
a tuturor disciplinelor schiu
lui. prin subsidii, prin po
sibilități de specializare a an
trenorilor, prin condiții com
parabile competitive și ca 
pregătire, nu numai ca rezul
tate ; modernizarea și tehni
cizarea procesului de instrui
re și antrenament; cultivarea 
paralelă a formelor activității 
de masă cu competiția ridi
cată Internă și internațională, 
spre a da celei dintîi, stimu- 
lînd-o, propagandistic și psi
hologic, modelele de imitat 
concepute la modul propriu 
și la figurat.

Mărturisesc că am vrut să 
scriu o cronică sportivă, o re
venire la recentul concurs in
ternational de schi din Poiana 
Brașov, și iată ce a ieșit. Cînd 
schiul e în agonie, nu-ți poți 
permite să te extaziezi. Cîș
tigătorii de acum două zile, 
să mă ierte.

Mihai BlRA

Cînd juca, alegea deseori alte soluții declt cele ce ml se 
păreau mie indicate, de pe margine. Dar trebuia să recunosc

Ar 
fil-

Era copil de oameni săraci. Am fi vrut să-l ajutăm, dar 
nici noi nu prea aveam cu ce. Cînd am aflat că Începuse să 
fenteze și... școala, l-am smotocit, intr-o bună zi. După cele 
de rigoare intr-o scenă ca asta m-am răstit la el, intrebindu-1 : 
„Ce vrei să ajungi in viață, măi copile ?“ Răspunsul Iul a 
venit printre lacrimi : „Nu mă mai bate, vreau s-ajung un 
mare fotbalist". Trebuie să recunosc că m-a impresionat 
replica iul de loc ezitantă și de atunci nu l-am mai „ciupit" 
niciodată, continuind să rămîn față de el foarte sever.

despre fotbal...

la vîrsta de 20 de ani știa totul

co-

vi-

gînd, că ale Iui 
totul ieșită din

te înșeli, n-are 
e o grozăvie*4.

promovare, clubul Unirea l-a dat o 
unei perechi de ciorapi.

al echipei naționale, în meciul cu 
Marocului, disputat la București

„Cred cft 
schimb tînărul acela de pe dreapta

Ozon avea să apară în prima echipă la 16 ani, ca extremă 
dreapta. Venisem cu un prieten la meciul lui de debut, preve- 
nindu-1 pe drum că are să vadă un centru înaintaș cum n-a 

mai existat.

sumă de bani 
N-avea alte posibilități.

Ozon — căpitan 
reprezentativa

a fi mai ferit, mai puțin marcat, Incit 
tracul debutului. Am uitat să-mi 

de această modificare, iar el s-a uitat,

Pentru 
cît prețul
Atunci, i-am spus, din nou, să se gîndeascâ serios la școală, 
fiindcă numai cu fotbalul nu va ieși la capăt. își dădea sema, 
dar se dăruia acestui joc de parcă i-ar fi adus milioane.

In cabină m-am răzgîndit, hotărind ca Ozon să joace ex
tremă dreapta, pentru
să depășească mai ușor 
înștiințez prietenul ' 
tot timpul, foarte atent la mișcările celui care juca centru 
înaintaș. După meci, amicul îmi zise : * " *’
stofă ; în

erau mal bune. Avea o intuiție a jocului 
... ..............................  comun. 11 dirijam numai în foarte mica 
măsură, iar el devenea tot mai respectuos șt mai la locul lui, 
deși juca mereu mai bine. La un moment dat, am înțeles 
că exista pericolul să devină un cabotin ca Ionică Bogdan, 
care făcea tot felul de fițe pentru distracția publicului. L-am 
certat de citeva ori și-a început să reziste tentației.

Ozon mi-a rămas iu memorie ca un copil al terenului din 
Obor. Se agățase ca o iederă tlnără de echipa Unirii Tricolor. 
Cind terminam antrenamentele, îl vedeam răsărind, de nu știu 
unde. Avea o mutrișoară de Pinocchio și o vorbă puțin cam 
sisiită, incit pe loc iți devenea simpatic. Era irezistibil cind 
îți cerca mingea și nu puteai să nu i-o dai. La Început, era 
timid ca o umbră. Apoi, cind a observat că intrase deja în 
grațiile noastre, ceva din personalitatea Iul Începu să scoată 

. capul. Ne trimitea să stăm în poartă ca el să tragă sau ne 
invita să-i fim parteneri de pase. Cînd era vorba de fotbal 
nu vădea de loc timiditate.

la antrenamentele 
formalii, era șiret 
și chip, pînă, se 
acest Așchiuță. Eu 
puștiule, că într-o 
apropia și șoptea

Cînd se făcuse mai mărișor și juca pe 
noastre, amestecat printre jucătorii primei 
ca o vulpe, li fenta pe cei mari în fel 
enervau și începeau să intre mai tare la 

îi potoleam, spunîndu-i și lui : astîmpără-tc 
zi or să te cotonogească. Atunci, el se __ , , _
numai pentru mine : „Da ce le fac nea Fane, nu vezi că sînt 
fraieri ?“ Era dat naibii. Pe mine, ca antrenor, mă incomoda 
grozav. Avea atîta talent, că tot ce-i dădeam să învețe prindea 
imediat. Pentru el, trebuia să vin mereu cu o temă nouă, 
cu un exercițiu necunoscut. Toate execuțiile șî mișcările 
fotbalului le avea parcă în el. Nu trebuia să i le oferi, ca 
celorlalți, ci numai să le scoți din el la suprafață.

CEHO- 
și pre- 
valoare 
fixe în

SKODA 1000 M.B. șl TRA
BANT 601.

în continuare, demne de 
reținut sînt excursiile în 
JAPONIA cu vizitarea EXPO 
’70, în ITALIA și 
SLOVACIA, precum 
mii în numerar de 
variabilă șl premii 
hani.

Pentru stabilirea numere
lor cîștigătoare se vor efec
tua 5 extrageri în 3 faze în- 
sumînd 33 de numere.

Cu 15 lei se poate parti
cipa la toate cele 5 extra
geri cu șanse mari de cîștlg. 
Se participă și pe bilete 
lective.

• Tragerea Loto de 
neri 27 februarie 1970, care 
se desfășoară după noua for
mulă, atribuie autoturisme
DACIA 1100, MOSKVICI
408 și SKODA 1000 M.B. la 
alegerea participantului, ex
cursii în U.R.S.S. pe itine
rarul București — Kiev — 
Soci (circa 15 zile) și ex
cursii în CUBA cu avionul 
(circa 14 zile). în continuare, 
lista numeroaselor cîștiguri 
mai cuprinde premii în nu
merar în valoare variabilă 
și premii fixe în bani.

Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE pentru procu
rarea biletelor.

*
UN PREMIU DE 58 183 LEI 

LA PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT nr. 8
DIN 22 FEBRUARIE 1970
CATEGORIA I (12 rezul

tate) 1 variantă a 58 183 lei
CATEGORIA a Il-a 

zultate) : 7,8 variante 
lei

CATEGORIA a III-a 
zultate) : 61 variante a 1 717 lei.

Premiul de 58 183 lei a fost 
cîștigat de participantul STAN 
ION din București.

(10 re-

C.P.B
Penicilina

0-3
Ieri, în sala Floreasca, s-a 

disputat partida feminină de 
volei dintre formațiile Peni
cilina Iași și C. P. București, 
contînd pentru etapa a XlV-a 
(din 4 martie) a diviziei A. 
La capătul unui joc anost 
ieșencele și-au adjudecat vic
toria cu 3—0 (10, 9, 12). A- 
cestea au manifestat totuși, ca 
și în jocul de duminică, o 
îngrijorătoare scădere de 
mă față de evoluțiile din 
Bucureștencele au dat la 
dul lor o replică ștearsă, 
ritînd înfrîngerea severă.

N. Mateescu șiarbitrat bine 
D. Medianu.

• în meci 
București — 
ga (f): 3—0

for- 
tur. 
rîn- 
me-
Au

amical, Dinamo 
Lokomotiv Pra- 
(3, 10, 13).

Obișnuiam ca 2/3 din antrenamente să se facă sub indicațiile 
mele, iar ultima parte o lăsam în seama jucătorilor. Să exer
seze ei ce voiau. Ozon se bucura parcă cel mai mult de 
această libertate și migălea la fentele acelea care aveau mai 
tîrziu să dea atîta farmec jocului său. A fost un îndrăgostit 
de partea artistică a jocului, de execuțiile rafinate, și nimic n-a 
putut să-i schimbe această vocație. Pe cînd avea numai 16 
ani, plecăm o dată la Sibiu pentru un meci de campionat. 
Acolo, avea drept adversar un fundaș. Grama se numea mi 
se pare, solid și dur ca o cremene. Titus a făcut o mie de 
comedii cu el. pînă cînd, înnebunit de furie, Grama i-a dat 
un pumn de I-a făcut k. o. L-am scos repede pe tușă, i-âu 
fost acordate îngrijirile adecvate și, după cîtc^va minute, își 
revenise complet. Am vrut să nu-1 mai las să joace, dar a 
zbughit-o de lingă mine. Ajuns la cîțiva metri, s-a întors și 
mi-a spus : „Să vezi dumneata ce-am să-i fac în continuare4*. 
Și, intr-adevăr, s-a răzbunat pe brutalul său adversar, umî- 
lindu-I cu superioritatea talonului său.

La un moment dat le-am spus jucătorilor mei tineri, de 
Unirea : „Măi băieți. Văd că mulți dintre voi au început 
intre în grațiile fetelor. Foarte bine, e dreptul tinereții

la
să . w , ...
voastre. Aș vrea numai să le chemați, să vorbesc cu ele, 
pentru a le face să înțeleagă că sportivul e un tînăr mai 
aparte, cu obligații speciale. Ozoane, sînt curios s-o cunosc pe 
aleasa inimii tale". Tltus m-a privit cam jenat și mi-a răs
puns : „Eu cînd am să iubesc o fată, să știi Că ea va și deveni 
soția mea“. Nu este singura împrejurare cînd acest băiat îmi 
dovedea că era de o remarcabilă curățenie sufletească.

Cu fiecare lună, devenea un fotbalist din ce în ce mai bun. 
In timp ce Unirea Tricolor slăbea șl se destrăma treptat. 
Atunci, eu l-am sfătuit să plece. Să se ducă la o echipă pe 
măsura capacității lui. Mă durea sufletul, cind îl îndemnam 
să părăsească Unirea, dar, obiectivindu-mă, îmi dădeam sema 
că evoluția Iui s-ar fi plafonat dacă ’ ‘
Cred că ia vîrsta de 20 de ani știa 
arăta și mulți ani mal tirziu, cînd 
periență. Mi se pare că de atunci 
rămas cu ce știa la vîrsta accca. Păcat. Ar fi putut deveni 
un fotbalist de talie mondială. Nit știu bine de ce s-a oprit 
Ia un moment dat din evoluție. — •
puțin in străinătate, fiind lipsit, 
nu poate fi înlocuită cu nimic.

mai răminea in Obor, 
tot, adică tot atit cit 
acumulase multă ex
il-a mai progresat. A

Poate fiindcă a jucat prea 
astfel, de o experiență ce

rămas dragi fără întrerupere, 
egoismul lui de jucător. A 

care nu i-au înțeles 
Mi-a plăcut firea lui incomodă pentru 

iar

Omul și fotbalistul Ozon mi-au 
Contest tot ce s-a spus despre 
fost invenția unor oameni neavizați, 
caracterul și jocul. 
mulți. Omul franc rostește deseori adevăruri neplăcute, 
cei ce le merită nu-1 agreează. Titus era un băiat care ura 
tertipurile și impostura.

Ozon merită să rămînă în conștiința tinerelor generații de 
fotbaliști o aspirație, un reper spre care să-l conducă rîvna 
și pasiunea pentru fotbal.

Serialul publicat în „Sportul": „Titus Ozon : Sînt 
golgeterul României" a fort scris de redactorul nostru 
Romulus Balaban, după documentele vremii, amintirile 
martorilor oculari și relatările savuroase ale fostului 
fotbalist internațional.



este favorită in seria sa
dar atenție la debut!

Din succinta prezentare a se
riile* preliminare, făcută intr-un 
număr anterior, a lipsit tocmai 
seria C, adică cea din care face 
parte reprezentativa României, 
împreună cu selecționatele R.F. 
a Germaniei, Franței și Elvdției. 
Firește, „omisiunea" din mate
rialul cu pricina nu este in- 
timplătoare, intenția noastră fiind 
de a acorda acestei serii, in ca
drul căreia handbaliștii ronfâni 
iși vor disputa șansa de a se 
califica în sferturile de finală 
ale C.M., un comentariu mai 
amplu. O facem acum din capi
tala Franței, unde ora startului 
se simte la tot pasul.

Analizind lucid valoarea fie
căreia din cele patru echipe, 
precum șl rezultatele anterioare, 
atît cele de la ultimele ediții ale 
C.M., ctt șl cele din sezonul tre
cut, nu încape îndoială că cele 
mai mari șanse de a ocupa pri
mul ioc Ie are selecționata noas
tră. Palmaresul echipei 
pledează convingător in 
acest sens. Firește, nu 
trebuie înțeles că jocu
rile din serie vor 
constitui o... plimbare 
de agrement pentru 
handbaliștii români. 
Nici vorbă de așa ceva. 
Și aceasta din mai 
multe motive. Mai tn- 
tif, pentru că, așa cum 
s-a în timp lat deseori, partidele din 
cadrul unui campionat mondial 
sint încărcate cu o doză de 
Indtrjire, de ambiție, de dorin
ță de a învinge intr-o așa mă
sură incit orice adversar, i’ie 
ei cit de modest, devine subit 
periculos, capabil de a profita 
din plin de cea mai mică ezitare, 
de primul semn de slăbiciune. 
Intr-un fel am putea spune, fără 
teama de a greși, că fiecare 
partidă din turneul final al 
unui campionat mondial nu se 
deosebește cu nimic de finala sa 
nu o dată favoriții cei mai si
guri fiind nevoiți să facă mari 
eforturi pentru a se impune, al
teori fiind nevoiți chiar să accep
te tnfrfngerea. Practica a dove
dit că asemenea lucruri nu re
prezintă doar simple speculații 
reportericești • Apoi, nu 
uitată o — să-i zicem < 
termen mai dur, poate — 
toasă „tradiție" a echipei 
tre, și anume aceea de a 
întrecerea greu, cu ezitări 
culoase. La Pardubice, in

române

trebui n 
cu un 

păcâ- 
noas- 

i porni 
peri- 
1964,

reprezentativa U.R.S.S. conducea 
la pauză In primul joc, cel cu 
România, iar la Stockholm, In 
1967, handbaliștii din R.D. Ger. 
mană aveau un avantaj de un 
gol cu cîteva zeci de secunde 
Înainte de fluierul final al par
tidei de debut. Ce va fi la Pa
ris, tn jocul cu Franța 7

Cert este că nu va fi de loc. 
ușor. Chiar dacă tn palmaresul 
întilnirllor dintre echipele celor 
două țări nu figurează nici o 
victorie a handbaliștilor francezi. 
Dar, va fi greu, pentru că primul 
meci al echipei noastre se dis
pută în fața selecționatei țării 
gazdă, pentru că el are loc pe 
un teren cu tartan (handbaliștii 
români Intîlnesc în premieră 
tartanul !). Avem speranța că, 
in ciuda acestor argumente, 
handbaliștii români vor păși cu 
dreptul !

A doua șansă în această serie 
se Înscrie in mod logic in drep
tul echipei R.F. a Germaniei, un 

team solid, cu o forță 
de finalizare apreciabi
lă, cu jucători excelent 
dotați din punct de ve
dere tehnic. Formație 
incomodă pentru ori
care dintre reprezen
tativele prezente Ia 
turneul final al C.M., 

. R. F. a Germaniei pre- 
echipă capabilă de mari 

, cîștigînd sau pierzînd
zintă o 
surprize, — ----- .
(se mai intimplă și așa...) cînd 
te aștepți mai puțin. Ce poate 
fi mai concludent in această pri
vință decit faptul că in ultimul 
turneu de verificare, jucătorii 
antrenorului Werner Vick după 
ce, răsturnînd toate calculele, au 
învins Iugoslavia pe propriul ei 
teren, au pierdut două partide 
consecutive la Budapesta, în 
fața selecționatei maghiare. Echi
pa română se va afla însă în 
fata celei a R.F.G. in ultimul 
meci al seriei, atunci cînd toate 
„jocurile" vor fi fost... făcute.

Handbaliștii din „țara cantoa
nelor" se prezintă cu cele mai 
modeste aspirații. Selecționata 
elvețiană, lipsită și de aportul 
citorva din valoroșii săi jucători, 
nu va putea avea un rol hotărî- 
tor in această serie. Cu toate 
că povestea cu „buturuga mică" 
are aceeași valoare in handbal 
ca și in fotbal (a se vedea pă
țania italienilor la ultima ediție 
a C.M. din Anglia...).

Campionii europeni de la Leningrad

este părerea d-lui JACQUES FAVART (Franfa), președintele I.S.U

Așadar, domnule

— Și ce părere aveți : are 
sau nu are o asemenea șansă ?

minute 
a com-

țintesc titlurile supreme, la Ljubljana
Recent încheiatele campio

nate europene de patinaj ar
tistic, găzduite de frumosul oraș 
de pe Neva, ne-au prilejuit c 
suită de discuții în materie, 
dintre cele mai interesante. 
Neîndoios, interviul cel mai 
dificil de obținut s-a dovedit 
a fi. — conform previziunilor 
— cel solicitat președintelui 
I.S.U., francezul Jacques Fa- 
vart, oaspete de marcă al cam
pionatului, „vinat" de fiecare 
dintre cei 268 de gazetari acre
ditați. După încercări infruc
tuoase, am reușit totuși să-1 
„acroșăm" pe atit de căutatul 
interlocutor, la puține 
după terminarea oficială 
petiției.

Favart, 
campionatele s-au încheiat, pa
tinatorii și-au spus ultimul cu- 
vînt, lăsind acum rîndul spe
cialiștilor. .. Vă ascultăm... 
Doriți, desigur, să începeți suc
cinta analiză pe care v-o pro
punem cu „perechile", probă 
pe care, știm, o iubiți cu ose
bire. ..

— Desigur, cu atît mai mult 
cu cit — conform unei opinii 
care bîntuie, pare-mi-se, la 
masa presei — s-a făcut, aci la 
Leningrad, exces de ritm și 
de efort, în dauna elementului

estetic, al baletului pe gheață. 
Aveți și n-aveți dreptate : la 
urma urmei, de ce să judecăm 
patinajul „perechilor” după 
ceea ce a fost sau după ceea 
ce ar fi trebuit să fie... De
sigur, și mie mi-ar fi plăcut ca 
grațiosul cuplu al soților Pro- 
topopov să nu îmbătrineaseă 
niciodată, la fel cum aș vrea 
ca in balet, spre exemplu, Be- 
jart să rămină mereu tinăr... 
Dar, din păcate, asta nu se 
poate, și nu depinde nici de 
mine, nici de dumneavoastră... 
Ei bine, eu cred că tandemu
rile Rodnina - Ulanov și Smir
nova - Suraikin vor atinge în 
curind și valoarea și faima pre
decesorilor. Și-apoi, peste ciți- 
va ani, vom începe cu toții 
să raportăm patinajul la__
Smirnova - Suraikin ! Așa e is
toria. ..

— Știm, din discuția purtată 
anterior cu un coleg sovietic, 
ce impresie deosebită v-au lă
sat deopotrivă Gaby Seifert și 
dansatorii sovietici... Ce cre
deți, însă, despre Nepela, des
pre concursul masculin, în ge
neral ? Vreți să-l oomparați 
cu Nepela cel de la Garmisch ?

Ancheta internaționala a ziarului «sportul

MM

1. ESTE NECESARĂ ACLIMATIZAREA? CE MĂSURI LUATI PENTRU 
A O REALIZA TN CELE MAI BUNE CONDIȚII ?

2. TN VEDEREA PARTICIPĂRII LA TURNEUL FINAL, VEȚI INTRE 
RUPE CAMPIONATUL?

3. ATI PREVĂZUT UN PLAN SPECIAL DE PREGĂTIRE PENTRU JU 
CĂTORII DIN LOT?

U.R.S.S.: Aclimatizare, dar fără exagerări
ocupările principale ale celor 
ce au in grijă pregătirea echi
pei care va reprezenta Uniu
nea Sovietică la marea con
fruntare fotbalistică din Me
xic. Specialiștii noștri — și 
printre aceștia trebuie numărat 
desigur și antrenorul federal 
Gavril Kacialin, cel care răs
punde direct de pregătirea lo
tului reprezentativ — au fer
ma convingere că rezultatele 
turneului final al C.M. not fi 
serios influențate de gradul de 
adaptare a participanților la 
condițiile speciale în care se 
va juca pe înaltele platouri 
mexicane. Dar, totodată, Kacia
lin și sfătuitorii săi n-au înțe
les să sacrifice totul unicului 
scop al aclimatizării. Fotbaliștii 
noștri n-au fost mutați în— 
stratosfera, pentru antrenamen
te de cosmonauți. Nu. Inten
țiile diriguitorilor tehnici ai 
echipei sînt îndreptate în spe
cial în a pune pe jucători în- 

■ tr-o dispoziție normală de joc, 
cit mai bună, iar aclimatizarea 
să Tie un țel subsidiar al pre
gătirilor. Băieții lui Kacialin 
au pornit — ca toată lumea — 
mai devreme la antrenamente, 
dar ele au început în condi
ții obișnuite, ca apoi să se 
efectueze călătoria in America 
de Sud (inclusiv în Mexic) 
pentru jocuri în condiții de 
altitudine. Deci,' se caută o 
adaptare treptată, fără exage-

Puzaci, titular al echipei Uniunii Sovietice, executind 
o foarfecă laterală

rări, considerîndu-se că, oricît 
de înalt ar fi Mexicul, „Cupa 
Jules Rimet“ se va cîștiga ju- 
cind fotbal...

2 Cele spuse mai sus ex
plică și răspunsul la a 
doua întrebare : campio

natul unional nu se întrerupe !BELGIA: Rigorile calendarului intern reduc substanțial posibilitățile de aclimatizareși de pregătire in comun
Evident ! Dar, din pă-1 Evident ! Dar, din pă
cate, pentru fotbaliștii 

ani nnocf tulcsmonf-

extrase: în ziua de

întreg programul jocurilor pen
tru titlul unional va fi res
pectat cu strictețe. E drept, cum 
in U.R.S.S. startul în sezonul 
fotbalistic se dă mai tîrziu — 
tradițional la 1 mai — jucă
torii reprezentativei nu vor 
avea de susținut, practic, de- 
cit două etape de campionat. 
Apoi (la 11 mai) este prevă
zută plecarea spre Mexic. Dar 
echipele de club din care fac 
parte cei selecționați — și ele 
vor fi cel puțin patru sau 
cinci — vor continua progra
mul etapelor de campionat. Bi
neînțeles, pentru pasionații ba
lonului rotund de la noi va 
fi trist să vadă 
fără vedete. Dar 
mează 1

partide-derby
Mexicul pri-

4

belgieni acest element- 
reprezintâ o problemă 
(și. oricum, incomplet)

fetiș 
greu ... 
soluționabilă. într-adevăr, exi
gentele calendarului intern 
nu-i vor permite echipei na
ționale nici măcar începerea 
pregătirilor speciale pentru 
turneul final înainte de 8 
mai. Aclimatizarea ? Ei bine, 
în Mexic „diavolii roșii" se 
vor instala la hotelul... „Casa 
îngerilor" din Pueblo (ce-o 
ieși din coabitația asta...), 
„îndată după sosirea noastră 
Ja Pueblo, declară Raymond 
Goethals. directorul echipei 
naționale, vom disputa maxi
mum de meciuri posibile cu 
echipe mici, locale. Oame
nii mei se vor obișnui, ast
fel, cu altitudinea, fără a tre
bui să depună eforturi prea 
mari. întrucit, în mod nor
mal, aceste echipe vor fi în
vinse de a mea. faptul 
va permite să-și formeze 
excelent moral".

le
un

fiJucătorii vor 
angrenați total 
în campionat, a 

cărui ultimă zl este 26 apri
lie. și în „Cupă", a cărei fi
nală va avea loc Ia 3 mai. 
Echipa națională își va lua 
zborul spre Mexic în ziua 
de 8 mai. Cu toate că, așa 
cum am mai răspuns parțial, 

. pregătirile, speciale vor avea 
loc; la drept vorbind, doar 
cu începere de la instalarea 
în Mexic, unele elemente vor

putea fi
25 februarie (n.r., astăzi) la 
Bruxelles, va avea loc me
ciul Belgia — Anglia. Este 
singurul prilej pentru Goet
hals de a-și reuni oamenii... 

Directorul tehnic al echi
pei este, evident, foarte con
trariat. de piedicile care-i 

, stau în cale. Dar, cu toate 
că asemănăm planul său cu 
cel ce i-a permis Ungariei 
accesul în finală în anul 
1954. el nu manifestă spe
ranțe de a ajunge chiar atît 
de departe, în pofida unei 
declarații (altminteri compe
tente) făcute de Sepp Berber 
ger. fostul antrenor al cam
pioanei mondiale din Elve
ția, R. F. a Germaniei, în 
conformitate cu care el i-ar 
vedea foarte bine pe bel
gieni ajungînd în finală con
tra Braziliei !
Goethals nu 
pînă aici este 
public manifestată, de a nu 
lua peste Ocean decît 18 sau 
20 de jucători, deși regula
mentul i-ar fi permis depla
sarea 
25...).
se va 
spune 
mai aduce de urgență alții !“ 

Calificarea în sferturile de 
finală ar fi pentru belgieni 
o performanță foarte bună. 
Cu atît mai mult cu cit, după 
cum se vede, pregătirea lor 
va

mai în amă- 
date privind 

de pregătire 
U.R.S.S. El

Dovada că 
merge chiar 
intenția lui.

a 22 (cine știe, poate 
Iar dacă improbabilul 

produce... „Ei bine. 
Goethals, atunci voi

fi net inferioară altora.

3 Iată acum, 
nunt, unele 
programul

a reprezentativei 
este, la această dată, în plină
desfășurare. Jucătorii din lot 
au fost chemați de Gavril Ka
cialin de la începutul anului 
pentru startul în pregătiri. 
După o lună de muncă, de in-

■ tensitate sporită gradat, „mexi
canii" noștri au fost gata de 
drum pentru avanpremiera 
transoceanică, turneul în Ame
rica de Sud. Jocuri în Vene
zuela, Peru, Salvador și, acum 
la urmă, cu gazdele C.M., fot
baliștii Mexicului. Cu aceasta 
s-a îndeplinit și o primă eta
pă in acțiunea de adaptare la 
altitudine. La întoarcere, se- 
lecționabilii vor beneficia de o- 
scurtă perioadă de odihnă, 
după care vor reîncepe antre
namentele comune. Este pre
văzut și un stagiu de exact o 
săptămînă într-o localitate de 
altitudine, în special pentru 
teste medicale. După aceasta, 
jucătorii vor fi redați cluburi
lor pentru pregătirea startului 
în campionatul unional. între 
timp este prevăzut un ultim 
joc de verificare — a cărui dată 
nu este încă definitiv fixată 
— probabil cu naționala Bulga
riei. Atunci se va cunoaște, în 
formă aproape certă, compo
nența echipei pentru Mexic. 
Se va pleca, după cum se știe, 
cu trei săptămîni înainte, spre 
Ciudad de Mexico, unde se va 
urmări definitivarea formei ju
cătorilor și 
apoi, marele

aclimatizarea. Și 
examen !

Fernand BOUVIER
„Les Sports"-Bruxelles „Sovietski

I. VINOKUROV
Sport“-Moscova

Țipatul i 1. P. „Infuimația", st». Brezuienu ol 23—25, București

nu și pentru a putea să pro
greseze. Cit despre campionul 
european, antrenoarea lui a 
promis că la Ljubljana, la 
„mondiale”, Nepela se va afla 
în formă maximă, pregătindu-se 
să atace titlul suprem...

— Asta chiar nu mai știu ! 
Nu prea-i cunosc pe patinato
rii americani, care, se pare, 
vor deplasa la Ljubljana o de
legație foarte tinără, capabilă 
de surprize.

— O ultimă întrebare : se tot 
discută propunerea organizării 
unei întreceri de patinaj între 
Europa și America. Ne puteți 
furniza amănunte suplimentare 
în acest sens ?

— Comparații, iarăși compa
rații ! Cînd spun eu că asta 
a devenit o veritabilă manie.., 
Dar să vă răspund : concursul 
băieților a fost mai slab decit 
anul trecut ! De altfel, Nepela 
a fost bolnav în ultimul timp, 
iar Pera rămîne... Pera, adică 
consumă pe patinoar exact 
atîta timp cit îi este necesar 
pentru a-și păstra forma, dar

— Nu vă putem spune incă 
data exactă, deoarece ea va fi 
stabilită, după toate probabili
tățile. în timpul campionatelor 
mondiale, cînd vom putea con
feri, in liniște, cu conducătorii 
federației americane. Un lucru 
este, însă, cert : un asemenea 
meci va avea loc, poate chiar 
anul acesta, în noiembrie sau 
decembrie...

I-am mulțumit interlocutoru
lui nostru, fără a putea însă 
să-1 abandonăm — așa cum ar 
fi dorit — .unui meritat res
pire. .. Ca la o comandă, in 
spatele nostru au și răsunat 
cuvintele „dacă sinteți amabil" 
.. .Un interviu se încheiase, al
tul începea...

I. OVIDIU

Gabrielle Seyfert (II. D. Germană), una din cele mai aplaudate 
apariții pe gheața sălii Jubileului, în recentele campionate 

europene de la Leningrad

Bărbați
100 m

Borzov UKSS 
Levandovski RDG 
Burde RDG 
Erbstoser RDG 
Novosz Polonia 
Clerc Elveția 
Haase RDG 
Bombach RDG 
Gollos RDG 
Bethge RDG 
Neubauer RDG 
Lebedev URSS 
Mikișev URSS 
Ivanov URSS 
Abalihin URSS 
Diezi Elveția 
Stockel RFG 
Nickel RFG 
Metz RFG' 
Wucherer RFG 
Kriz Cehoslovacia 

10,2 Celis Cehoslovacia
10.2 Bohman Cehoslovacia

200 m
20.3 Clerc Elveția
20,6 Eigenherr RFG
20.6 Levandovski RDG 

Kinos Cehoslovacia 
Aivaliotis Grecia 
Savciuk URSS 
Sarteur Franța 
Burde RDG

20.8 Bombach RDG
20.8 Bohman Cehoslovacia
20.8 Nallet Franța
20.8 Fenouil Franța
20.8 Mihalfy Ungaria
20.8 Bratcicov URSS

400 m
45.7 Werner Polonia
45.8 Badenski Polonia
45.8 Nallet Franța

45.8 Gredzinski Polonia
45.9 Carette Franța
45,9 Bratcicov URSS 
46,2 Gayoso Spania
46.2 Bertould Franța
46.3 Schldske RFG
46,3 Savciuk URSS

800 m
1:45,4 Plachy Cehoslovacia 
1:45,7 ” ‘ ----------
1:45,9 
1:46,2 
1:46,4 
1:46,5 
1:46,8 
1:46,8 
1:46,8 
1:46,8 
1:46,8 Carter Anglia

1500 m
3:37,6 
3:38,2 
3:39,0 
3:39,0 
3:39,3 
3:39,4 
3:39.4 
3:39,5 
3:39.7

Matusevskl RDG 
Fromm RDG 
Kriutcek URSS 
Arjanov URSS 
Schultze RDG 
Jungwirth Cehoslovacia 
Carroll irlanda 
Adams RFG
Wardak Polonia

5000 m

Taylor Anglia
May RFG
Roelants Belgia 
Norpoth RFG 
Stewart Anglia 
Diesner RDG 
Sopșa U.R.S S.
Girke R.F.G.’
Sarafutdinov U.R.S.S. 
Brugger R.F.G.

Klausner R.F.G.
Frinolli Italia
Ballati Italia
Kosakov U.R.S.S.
Kulczycki Polonia

10 000 m

Taylor Anglia
Haase R.D.G.
Baldiuc U.R.S.S.

28:06,6
23:03,2
28:13.8
28:19,0 Roelants Belgia 
28:24,4 Bedford Anglia 
28:28,2 Jourdan Franța 
28:32,8 Alanov U.R S.S.

50.1
50.2
50.5
50.6
50.7
50,7 Wirz Elveția

3 000 m obstacole
8:22,2 Dudin U.R.S.S. 
8:23,4 Morozov'U.R.S.S.
8:25,0 Jelev Bulgaria 
8:27,2 Tihov Bulgaria 
8:30,4 Villain Franța 
8:30,8 Stevens Anglia 
8:33,0 Sisoiev U.R.S.S.
8:33,0 Jackson Anglia
8:34,0 Ribacenko U.R.S.S. 
8:34,0 Kabanov U.R.S.S.

înălțime
2,31 G'avrilov U.R.S.S.
2,18 Johsson Suedia

internațional 1969 (II)
28:33,0 Sviridov U.R.S.S. 
23:33,8 Tagg Anglia 
28:36,0 Richardson Anglia

Maraton
Adcocks Anglia 
Hill Anglia 
Akcay Turcia 
Johnston Anglia 
Alder Anglia 
Aktas Turcia

11:07,2
11:54,4
15:07,6
15:31,2
16:34,4
16:43,4
16:50,0 Farcic Jugoslavia
17:12,0 Carroll Anglia
17:22,2 Roelants Belgia 

2h. 17:30,0 Mc Gregor Anglia
110 m garduri

Nickel R.F.G.
Ottoz Italia
TrzmieJ R.F.G
H emery Anglia
Siebeck R.D.G.
Bethge R.D.G.
Drut Franța

Disc

68,06 Bruch Suedia
66,50 Danek Cehoslov.
64,14 Milde R.D.G.
62,90 Tegla Ungaria
62,28 Wipermann R.F.G.
62,12 Rothenburg R.D.G.
61,82 Losch R.D.G
61,60 Llahov U.R.S.S.
61,54 Schaumburg R.D.G.
61,18 Kahma Finlanda

Ciocan

2h. 
2h. 
2h. 
2h. 
2h. 
2h. 
2h. 
2h. 
2h.

2.18 Lundfriark Suedia
2.18 Kdppen R D.G.
2.18
2,18
2.17
2.17
2.17
2.16
2.16
2,16

Skvorțov U.R.S.S.
Mârtihov U.R.S.S.
Moroz U.R.S.S.
Vâhăla Finlanda
Azzaro Italia 
Baudis
Bolșov
Celion

Cehoslov.
U.R.S.S.
Suedia

Prăjină

75.48
74,52
73,72
72,90
72,58
71,64
71,50
69,36
69,11
69,02

Bondarcluk U.R.S.S. 
Klim U.R.S.S. 
Supliakov U.R.S.S. 
Theimer R.D.G. 
Zsivotzki Ungaria 
Beyer R.F.G. 
Boltovski U.R.S.S. 
Fahsl R.F.G.
Schmidt R.F.G’. 
Nikulin U.R.S.S.

Suliță

92,70 Kinunnen Finlanda
91,52 " ----------
91,40
85,08
83,88
83.80
83,60
83,30
83,30 Kulcsar Ungaria
82,84 Nilsson Suedia

Lusis U.R.S.S. 
Nevala Finlanda 
Nikiciuk Polonia 
Donins U.R.S.S.
Sidlo Polonia
Wolfermann R.F.G. 
Stolle R.D.G.

Decatlon

8279
8055
8032
8029
8021
8013 
7982 
7956 
7945 
7930

Kirst R.D.G.
Bendlln R.F.G 
Scerbatih U.R.S.S. 
Demmig R.D.G. 
Wessel R.D.G.
Tiedtke R.D.G. 
Perk R.F.G.
Walde R.F.G 
Avilov U.R.S.S.
Richter R.D.G.

4X100 m
5,35
5,30
5.28
5.25
5.20
5.20
5.20
5.20
5.20

38,8 Franța
39.2 --------
39|3
39.3

. 39,5
39,5
39.7
39.8

Nordvig R.D.G.
Dionlsi Italia 
Mustakarl Flhlanda 
Papanicolau Grecia 
Blonjqujst. Suedia 
Alarotu Finlanda $ 
Ivanoff Finlanda 
Isakov ,U R.S.S.
Băr R.D.G.

5,20 Isaksson Suedia

R.F.G.
U.R'.S.S.
R.D.G. 
Cehoslovacia 
Polonia 
Jugoslavia 
Italia .

40,0 Anglia 
40,0 Bulgaria

13,5
13.5
13.6
13.6
13,6
13.6
13.7
13.7 Pascoe Anglia
13.8 Balihin U.R.S.S.
13,8 Corval Franța
13.8 .......................  '
13.8
13.8
13,8
13,8

Lungime 4X400 m
Nadenicek Cehoslov. 
Liani Italia 
Schoebel Franța 
Sinițin U.R.S.S.
Stepanenko U.R.S.S.

400 m garduri
Skomorohov U.R.S.S.
Schubert R.F.G. 
Hennlge R.F.G.
Sherwood Anglia

49.1
49,7
49,9
49 9
49,9 Todd Anglia

• Peruviemi nu mai vin 
în Europa ® „Cupa Jules 
Rimet"
28 de

Arese Italia
Szordikovski Polonia
Wadoux Franța
Stewart Anglia
TUmmler RFG

May RFG
Whetton Anglia
Murphy Irlanda
Simon Belgia
Diesner RDG

Ovaneslan U.R.S.S.
Stepien Polonia
Pani Franța
Davies Anglia
Beer R.D.G.
Klaus R.D.G.
Z AH ARIA ROMÂNIA 
Hlopotnov U.R.S.S.
Lepik U.R.S.S
Pousi Finlanda

3:02,3 Franța
3:03,0----------
3:03,1
3:03.1
3:04.1
3:04,2
3:04,8
3:06,8
3:07,4

u.r s.s. 
R.F.G. 
Polonia 
Italia 
Anglia 
R.D.G. 
Belgia 
Spania 
Suedia

Trlplusalt
20 km. marș

la Guadalajara 9 
jucători în delega
ția Angliei
cum se anunță dinDupă

Lima, Comitetul național de 
sport din Peru a hotărît să 
anuleze turneul ce urma să-1 
întreprindă în Europa echi
pa de fotbal a țării. La reu
niunea ținută pentru adop
tarea acestei hotărîri a par
ticipat și antrenorul Didi, 
care a declarat că acest tur
neu ar putea dăuna pregă-

Un succes

al patinatorilor sovietici
NEW YORK, 24 (Agerpres). — 

La Milwaukee (Wisconsin) s-a 
desfășurat un concurs internațio
nal de patinaj viteză la care au 
fost prezenți sportivi din mai 
multe țări ale lumii. întrecerea 
masculină s-a încheiat cu victo
ria campionului sovietic Valeri 
Muratov, care la multiatlon a 
realizat 163,450 p, fiind urmat de 
japonezul Suzukl — 163,860 p și 
norvegianul Thomassen — 164,200 
p. tn concursul feminin, pe pri
mul loc s-a clasat patinatoarea 
sovietică Ludmila Titova cu un 
total de 134.290 p. Au urmat-o in 
clasament Nina Statkievici 
(U.R.S.S.) — 185,180 p și Attja 
Deelstra (Olanda) — 186,290 p.

In ultima zi a competiției, cam
pionul mondial, olandezul Schenk, 
a ciștigat proba de 1 000 m în 
1:21,o. Muratov s-a clasat pe lo
cul trei cu 1:21,70.

tirii jucătorilor pentru tur
neul final din Mexic.

★
După ce a fost expusă în 

orașul Leon, „Cupa Jules 
Rimet" — trofeul simbolic
al campionatului mondial de 
fotbal — a fost transporta
tă la Guadalajara, unde va 
fi prezentată publicului în 
centrul comercial din „Piața 
Soarelui".

Saneev U.R.S.S. 
Dudkin U.R.S.S. 
Cziffra Ungaria 
Kalocsai Ungaria 
Drehmel R.D.G. 
Neumann R.D.G.

16.50 Besonov U.R.S.S 
Stoikovskl Bulgaria 
CORBU ROMÂNIA

Greutate

Gies R.D.G.
Hoffmann R.D.G. 
Rothenburg R.D.G. 
Grabe R.D.G'. 
Briesenick R.D.G. 
■Rlrlenbach R.F.G 
Glockler R.F.G.

19.87 Bendeus Suedia
19.83 Langer R.D.G.
19,54 Beer Franța

lh. 
lh. 
lh. 
lh. 
lh. 
lh. 
lh. 
lh. 
lh. 
lh.

26:45,8
27:04,0
27:31,0
27:34.0
27:53,6
27:53.6
28:15,8
28 :29,2
29:05,8.Smaga U.R.S.S.
29:08,6 Leuschke R.D G.

Agapov U.R.S.S. 
Sperling R.D.G'. 
Kiss Ungaria 
Reimann R.D G. 
Frenkel R.D.G. 
Stâps R.D.G. 
Bilele Cehoslov. 
Nihill Anglia

50 km marș

4h 02:46,4 Selzer R.D.G.
4h 05:19.0 Holme R.D.G.
4h 05:25,0 Leuschke R.D.G.
4h 07:27,2 Nermei-ich R.F.G.
4h 10:33,2 Sakovskț R.D.G. 
4h 12:05,0 Sowâ Luxemburg
4h 12:10.4 Soldatenko U.R.S.S.
4h 13:23.0 Skotnicki R.D.G.
4h 13:48.0 Bartsch U.R.S.S.
4h 14:32.0 Bondarenko U.R.S.S.

CUPA TARILOR ALPINE★
Angliei va sosi în 
o delegație compu-

Echipa 
Mexic cu

din nu mai puțin de -10 
persoane. Din delegație 
parte : sir Alf Ramsey 
doi antrenori adjuncți, 

medic, un funcționar ad
ministrativ și 7 membri din 
consiliul federației, precum 
și 28 de jucători. Fiecare 
consilier va îndeplini cîte o 
sarcină în cadrul delegației.

să 
de 
fac 
cu 
un

Au început campionatele in
ternaționale de tenis pe teren 
acoperit ale Franței, la Lyon. 
în primul tur, jucătorul român 
Ion Sântei a pierdut cu 6—8, 
12—14, în fața englezului John 
Paish, iar francezul Jean-Bap- 

1-a învins cu 
pe Sever Mu-

tiste Chanfreau
8—4, 2—6, 6—3 
neșan.

s-au disputatLa Oberhausen 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R.F. a Ger
maniei. Proba masculină a re
venit campionului vest-german 
E. Scholer, care, în finală, a 
dispus cu 3—0 (19, 16, 19) de 
A. Amelin (U.R.S.S.). Disputa-

IA SĂNIUȚE
în cadrul concursului inter

național de săniuțe dotat cu 
„Cupa țărilor alpine", desfă
șurat la Berchtesgaden 
(R.F.G.), Josef Feistmanti 
(Austria) și-a adjudecat vic
toria în proba masculină, rca-

lizînd în cele două manșe 
timpul total de 1:24,95. Pe 
locul secund s-a clasat vest- 
germanul Hans Brandner — 
1:24;95. Proba feminină a re
venit Sportivei italiene Erika 
Lechner cu 1:03,13.

TELEX
tă intre două jucătoare sovie
tice, finala turneului feminin 
a revenit Zoiei Rudnova, în
vingătoare cu 3—0 (14, 19, 18) 
în fața Svetlanei Grinberg 
La dublu masculin : Johansson, 
Alser (Suedia) — Schdler (R.F. 
a Germaniei), Borzsey (Un
garia) 3—1 (16, 18, —9. 16).

Tn turneul internațional de șah 
de la Budapesta, partida din
tre Fl. Gheorghiu și I. Aver
bach (din runda a 13-a) s-a 
întrerupt pentru a doua oară.

Conduce Keres cu 9 p, urmat 
de fiteabo — 8 jx Suetin — 
TVa (1) p. Gheorghiu ocupă 
locul șapte cu 6V2 (1) p.

Turneul internațional feminin 
de baschet de Ia Budapesta 
a fost cîștigat de reprezenta
tiva Ungariei, care în meciul 
decisiv a învins cu scorul de 
64—55 (28—25) o selecționată
cehoslovacă.

în cadrul turneului internatio
nal de hochei pe gheată de la 
Madrid, echipa italiană H.C. 
Bolzano a întrecut cu scorul 
de 7—2 (1—2, 2—0, 4—0) for
mația elvețiană Fribourg.

40.368


