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HOCHEIȘTII DIN S.U.A. Șl R.F. a GERMANIEI

A fost frumoasă prima zi, 
cu fulgii umezi de-afară, 
cu entuziasmul fierbinte 

din interiorul patinoarului, cu 
bogăția de culori a decorației 
ținind și de folclor dar și de 
estetica modernă, cu avalanșa 
în continuă mișcare, a echipa
mentelor purtate de jucători, 
cu programul maximal care 
ne-a oferit, chiar de la început 
4 meciuri, cu grația copilelor 
cocoțate pe patine, cu o si
guranță plină de inocență, a- 
duclnd flori uriașilor cu spete 
de zmei, cu discursuri echili
brate în vorbe și conținut, cu 
întregul alai a cărui descriere 
ar putea continua încă dacă... 

Dacă totul n-ar fi fost fă
cut pentru a ne înlesni bucu
ria unui așteptat succes. Din 
păcate hocheiștii care ne-au 
reprezentat n-au fost capabili 
să adauge primei zile acea 
sclipire menită s-o transforme 
intr-o sărbătoare deplină. Căci, 
orice s-ar spune și s-ar scrie, 
marii seara am asistat la în
groparea unei zile de ale că
rei ore ne bucurasem din zori. 
Lăsarea cortinei s-a produs 
după un act trist la care n-am 
fi dorit să participăm.

Să încercăm, totuși, în limi
tele calmului și obiectivitătii, 
să privim primul clasament 
al actualei ediții a grupei B, 
din CM. de hochei. Să-l pri
vim și să-l memorăm, pentru 
a putea, la sfirșit să vedem 
cit a fost el de fidel raportu
lui de forțe pe care îl va sta
bili, pină în cele din urmă, 
întreaga 
petiției, 
atenție.

Ce-ar
dă ? Locul ocupat de forma
ția S.U.A. 1 In nici un caz, 
cu toate că debutul nu i-a pri
lejuit o confruntare periculoa
să, în ciuda opoziției repre
zentată de ambiția niponă. Pe 
locul doi, s-a instalat o altă 
candidată la promovarea in
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prlm-a grupă, echipa R. F. a 
Germaniei, mai puțin eficace 
decit cea americană, dar câș
tigătoare la o diferență su
ficientă pentru anularea ori
căror emoții. Pozițiile 3—4 sînt 
deținute de Elveția și Nor
vegia despre care ne plăcea 
sâ credem că nu vor marca 
obstacole in calea spre grupa 
A nici pentru formațiile deja 
citate fi nici pentru cea ro
mână.

Hocheiștii din „Tara cantoa
nelor" au învins intr-un meci 
fără probleme deosebite, dar 
la un scor modest, realizînd 
totuși două puncte, poate sin
gurele pină in cele din ur
mă, dacă bineînțeles, nu le 
vor repeta în întilnirea cu Ja
ponia. Norvegia, în schimb, 
cistigind jocul cu România a 
reușit două lucruri dintr-o- 
dată: să ne blocheze din start 
și să atragă atenția asupra po
sibilului reviriment al acestei 
formații. Oricum, nordicii vor 
recolta noi puncte sigure in 
fața elvețienilor, bulgarilor și 
japonezilor, puțind profita de 
pe urma ciocnirilor directe 
dintre hocheiștii amerieani, 
vest-germani și români. Ne 
vom vedea astfel în situația 
de a juca în favoarea celor 
care, în prima zi, ne-au picurat 
in suflete tristețea. Acestor 
calcule, absolut 
trebuie să li se 
încă ceva: după 
voluat, sportivii

e-

desfășurare 
Să-l cercetăm

putea să ne

a com- 
deci cu

surprin-

neangajante, 
mai adauge 
cum au 

iugoslavi se
pot integra, într-un 
parte, luptei pentru 
loc, triind ca orice 
multe previziuni ce

a-

LA A DOUA VICTORIE
ASTĂ SEARĂ: ROM ĂN IA-JUGOSLAV IA
Scorul record 
a! competiției

19-1 (6-1, 7-0, 6-0)

I

IC

mod 
primul 

outsider 
păreau

certe pină în momentul evo
luției lor.

Desigur, 
după cele

repet, clasamentul
4 jocuri ale primei

Emanuel VALERIU

(Continuare In pag. o 2-a)

EDIȚIA A DOUA A „CUPEI U.A.S.R." LA SCHI

FESTIVALUL TINERELULUI UNIVERSITAR
■ 250 de finaliști din 9 600 ■ Ziarul „Sportul" acordă o cupă 
celui mai tehnic schior ■ Posibile demonstrații ale unor invitați 
de peste hotare H Focuri de artificii în noapte ■ Carnaval 

pe schiuri ■ Numeroși suporteri se pregătesc de drum

In rîndul celor 250 de finaliști
— care an reușit să treacă cu 
succes prin încercările calificări- 
rilor — domnește atmosfera fe
brilă a marilor dispute. Emoțiile 
sînt firești, cu atît mai mult cu 
cit majoritatea participanților au 
strîns pentru prima oară în aceas
tă iarnă curelele schiurilor. Pen
tru organizatori — Comitetul exe
cutiv al U.A.S.R. și ziarul „Spor
tul" — timpul se scurge, parcă, 
mai repede. Fiecare amănunt tre
buie pus la punct, pentru ca 
schiorii să se bucure de cele mai 
bune condiții de cazare și con
curs. în același timp, atenția tu
turor se îndreaptă și spre buleti
nele meteorologice : va ploua, va 
ninge ? Iarna aceasta a fost foar
te capricioasă.

Și — cu toate că ni s-a cerut 
să păstrăm secretul operațiunilor
— ne luăm îngăduința de a vă 
dezvălui unele amănunte cu cîte-

va.,. ore mai devreme. Cîștigăto- 
rilor li se vor acorda numeroase 
cupe din partea ziarului „Spor
tul”, U.A.S.R., C.N.EF.S., Mi
nisterului învățămîntului și re
vistei „Viața studențească". La 
întreceri au fost invitați și 
cei 50 de schiori de peste 
hotare care au participat la 
„Cupa Politehnica" — bineînțeles 
„hors concurs". De asemenea, se 
așteaptă doar semnalul pentru a 
se dezlănțui feeria jocurilor de 
artificii și a carnavalului pe 
schiuri. Ne oprim aici cu destăi
nuirile. Trenurile au început să 
poarte spre Predeal primele gru
puri ale finaliștilor.

Sîntem siguri că festivalul pe 
schiuri al tineretului universitar 
va constitui un mare punct de 
atracție pentru alți practicanți ai 
acestui sport. De fapt, acesta a 
fost și scopul organizării lui.

Emanuel FANTANEANU

întâlnirea vedetă de ieri a 
adus ne gheată două echipe 
de valori total diferite, ceea 
ce. în mod firesc, s-a reflec
tat în desfășurarea jocului. 
Hocheiștii americani și-au 
demonstrat clasa ridicată și 
în partida cu Bulgaria. Ei 
s-au impus net de-a lungul 
celor 60 de minute, timp în 
care au zburdat pe teren, 
dominînd categoric și supu- 
nîndu-și adversarii la o de
fensivă strictă, din care au 
ieșit doar de puține ori și 
atunci fiind parcă preocupați 
mai mult de asigurarea pro
priei porți, decît de a ame
nința pe cea a lui Wetzel.

în aceste condiții, jocul 
s-a desfășurat aproape într-o 
singură direcție, viteza acți
unilor atacanfilor americani, 
varietatea lor supunînd La o 
presiune continuă sextetul 
bulgar, și în special, pe por
tarul Iliev, care n-a avut 
timp nici măcar să respire.

Cu jucători de talia lui 
Konic, Brooks, Lilyholm, 
Ross, căliți în întrecerile cu 
mult mai aspre ale primului 
eșalon valoric al hocheiului 
mondial, reprezentativei 
S.U.A. nu i-a fost de loc greu 
să înfrîngă o echipă neex
perimentată și, în plus, ti-

(Continuare tn pag. a 2-a)

Cronici
de ROMEO VILARA 
Cronica meciului
R.F. a Germaniei—Japonia 
în pag. a 2-a
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lujul nu mai are înotători de 
valoare I Trist, dar adevărat. 
Orașul lui Grigore Pașca 
Rusu, al Luciei Cucu, al lui 
lordachi și al Catiei Orosz — 
altădată centru de frunte al

notației românești — prin tradiție, re
zultate și activitate de mase — a in
trat, acum, din punctul de vedere al 
notației, într-un con de umbră și de 
indiferență.

Intr-adevăr, din frumoasa localitate 
de pe malurile Someșului nu s-a mai 
ridicat, în ultima vreme, nici un cam
pion de valoare, nici un recordman 
autentic, nici o speranță care 
firme în timp.

Ce se petrece la Cluj ?
Sînt lipsiți înotătorii de aici 

diții prielnice de afirmare ?
Realitatea alungă temerile,

sâ

de

con-

con-

Realitatea alungă temerile, întrucît : 
a) la Cluj există două piscine acope
rite (una de dimensiuni olimpice, care 
a înghițit milioane) și alte numeroase 
bazine de vară ; b) la Cluj se află 
antrenori pregătiți, capabili să crească 
înotători performeri (din generația 
veche să-l cităm pe Bela lordachi, din 
contingentul mai tînăr să-l numim pe 
Octavian Mladin, ambii foști campioni 
sau recordmani) ; c) în fine, la Cluj, 
sînt sute și mii de copii care ar dori 
să practice, pe întreg cursul anului, 
această plăcută și utilă ramură a 
sportului.

Și, totuși, notației clujene îi lipsește 
ceva : un om hotărît, muncitor — pre-

— care 
de frun-

cum este Schuster la Reșița 
să sfințească un loc, altădată 
te în notația noastră.

Ce părere aveți, onorabili
din conducerea Consiliului ,__ ,__
pentru educație fizică și sport ? Ați 
solicitat ani de zile o piscină acope
rită și acum aveți una cum nu există 
o a doua în țară. Mai toată ziua — 
aflăm — înăuntrul bazinului e pustiu, 
în timp ce „afară" sute și mii de copii 
sînt dornici să fie inițiați în tainele 
înotului.

Numai deschizîndu-le larg porțile, 
Clujul va putea avea din nou — într-o 
bună zi — înotători de valoare.

Nu încercați ?

tovarăși 
județean

G. NICOLAESCU

Hocheiștii S.U.A. sînt feri
ciți. Au marcat primul din 
cele 19 goluri ale victoriei.

CLASAMENT
1. S.U.A. 2 2 0 0 30—2 4
2. R.F. a Germaniei 2 2 0 0 8-4 43. Elveția 1 1 0 0 4—2 2
4. Norvegia 1 1 0 0 4—3 2
5. România 1 0 0 1 3—4 0
6. Iugoslavia 1 0 0 1 3—6 0
7. Japonia 2 0 0 2 2—13 08. Bulgaria 2 0 0 2 3—23 0

PROGRAMUL ZILEI
Ora 17 : Elveția—Norvegia
Ora 19,30 : Iugoslavia—România

Primită — Încă de la prttna ediție — cu deplină satisfacție do tineretul universitar, „Cupa 
U.A.S.R.” la schi se află tn fața fazei finale. Imaginea surprinsă, anul trecut, tn timpul probei de fond, ne 

Îndreptățește să credem că și anul acesta vom asista la Întreceri pasionante dominate de exuberanța ju
venilă. Fot” : N. DRAGOȘ
'A\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

ÎN 8 ORAȘE DIN FRANȚA

ASTĂII, ÎNCEP CAMPIONATELE MONDIALE
PE HANDBAL MASCULIN

■ LA „PALAIS DU HANDBALL" DIN PARIS ÎNCEPE LA ORA
21,30 MECIUL ROMANIA —

Campionatul mondial de 
handbal masculin începe as
tăzi in Franța. în prima zi a 
întrecerilor sînt programate ur
mătoarele meciuri :

GRUPA A : Sainte Nazaire
- ora 20,30, U.R.S.S. — R.D. 
Germană ; Quimper — Suedia
— Norvegia ;

GRUPA B : Bayonne — ora 
21,30, Cehoslovacia — Japonia ;

România •
Se dispută la „Palals du 

Handbal!" și va fi arbitrat de 
danezii Jack Falk Rodii și 
Paul Ovdal. Cele două forma
ții s-au întîlnit pină acum de 
7 ori, în toate meciurile vic
toria revenind reprezentativei 
României care a marcat 135 
de goluri și a primit 70.

FRANȚA

Angoulâme — Iugoslavia — 
S.U.A.

GRUPA C : Paris — ora 
21,30 — ROMANIA —FRANȚA; 
Rouen — R.F. a Germaniei — 
Elveția.

GRUPA D : Longwy — ora 
21,30, Danemarca — Polonia ; 
Mulhouse — Ungaria — Islanda.

Citeva amănunte privind me
ciul :

- Franța
Repriza a doua a Intîlnirii 

va fi transmisă in direct la 
radio, pe programul I, înce- 
pînd de Ia ora 22,15.

CITIȚI ÎN PAG. a 4-a RE
LATAREA DIN PARIS A TRI
MISULUI NOSTRU SPECIAL 
LA C.M. DE HANDBAL, CA
LIN ANTONESCU.

I

BRUMEL-SĂRITORUL COSMIC

PATRU ATLETI 
CEHOSLOVACI 
CONCUREAZĂ 
LA BUCUREȘTI

Patru atloți din Cehoslova
cia vor lua parte la a lll-a 
ediție a „internaționalelor" pe 
teren acoperit ale României, 
competiție dotată cu „Cupa 
de cristal". Este vorba de 
sprinterul Ludvig Bohman, 
anul trecut 10,2 > pe 100 m 
jl 20,8 s pe 200 m, de sări
torii în înălțime Jaroslav Alexa 
(2,14 m) ți Jaroslav Kuzela 
(2,11 m) ți aruncătorul de 
greutate Miroslav Janousek 
(19,27 m).

nnul dintre giganții spor
tului mondial, Valeri 
Brumei, a devenit cu

noscut cu aproape un dece
niu în urmă. Debutînd, în 
vîrstă de 18 ani, la ediția 
a 17-a a Jocurilor Olimpice, el 
a cucerit la Roma medalia 
de argint la săritura în înăl
țime. în următorii trei ani, 
Brumei a îmbunătățit de 10 
ori recordul Europei și de 6 
ori recordul lumii la a- 
ceastă probă. De 3 ori con
secutiv, în 1961, 1962 și 1963, 
a fost încununat cu titlul 
neoficial de cel mai bun 
sportiv al lumii — un fapt 
fără precedent în istoria 
sportului. La Tokio, la ediția 
a 18-a a J.O., Brumei a de
venit campion olimpic.

Ultimul din recordurile sale 
(rămas și astăzi nedepășit) 
a fost obținut în anul 1933: 
iar ultima mare victorie do- 
bîndită în 1964. în timpul 
care s-a scurs de atunci, c 
întreagă pleiadă de campioni 
au strălucit și au apus pe 
firmamentul sportului mon
dial. Dar figura romantică s 
recordmanului mondial atra
ge mereu, cu aceeași pasiu
ne, atenția.

Suferind un accident de 
motocicletă, gata să-și piardă 
un picior, nevoit să petrea
că trei ani încheiațl pe un 
pat de spital, Brumei a găsit, 
totuși, resurse de a învinge 
boala șl, în ciuda progno
zelor pesimiste ale medi
cilor, să se întoarcă în sport. 
Acum, el se antrenează ca 
ți înainte, sare din nou tn 
înălțime.

„Serialul* despre Valeri 
Brumei a fost pregătit, în 
exclusivitate pentru ziarul 
„SPORTUL", de către A- 
GENȚIA DE PRESA „NO- 
VOSTI" din Moscova. Cuvînt către cititori

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Am fost plăcut 

impresionat afllnd 
că ziarul „Sportul" 
a hotărît să publice 
un „serial11 despre 
drumul meu in 
sport. De atlețil din 
România mă unesc 
vechi prietenii. Îmi

sela atletism 
schimbă necontenit. 
Dar, doar două per
formanțe rămîn ne
clintite de mulți 
ani. Ambele, la să
ritura în înălțime. 
Unul din aceste re
corduri aparține Io-

succesele românilor 
în alte probe spor
tive. Din cauza ac
cidentului pe care 
l-am suferit, nu am 
putut să asist la ■ 
J.O. din Mexic. Dar 
am aplaudat sincer, 
deși de la distanță.

Doi antrenori de gim
nastica la Moscova

Profesorii MARIA SIMIONES- 
CU și MIRCEA BADULESCU au 
PLECAT IERI LA MOSCOVA. 
Ei vor participa în capitala 
U.R.S.S. Ia un simpozion inter
național al antrenorilor de loturi 
naționale de gimnastică. Simpo
zionul va avea loc în perioada 
26 februarie — 2 martie și va 
cuprinde atît expuneri teoretice 
cit și lecții practice.

Concurs de slalom șî 
îndemînare auto-moto

Automobll-Clubul Român, în 
colaborare cu Federația română 
de motociclism, organizează la 15 
martie, în Capitală, un nou con
curs de slalom și îndemînare. Vor 
participa membri A.C.R. și mo- 
toclcliști legitimați la F.R.M., in
diferent de vechimea permisului 
de conducere sau a licenței de 
alergător. Concursul va avea loc 
pe un traseu de 600 m de pe 
bulevardul Leontin Sălăjan.

Plenara Comitetului 
federal al F.R.V.

Vineri 27 februarie ora 15, la 
sediul CNEFS, are loc plenara 
Comitetului federal al F. R. Vo

lei. Participă membrii Comitetu
lui federal, ai comisiilor și cole
giilor centrale și ai comisiei 
municipiului București, arbitri, 
antrenori ai echipelor divizionare 
și de juniori. Se va analiza ac
tivitatea pe 1968—1969.

Noi maeștri ai sportului 
la lupte

Ieri după-amiază Ia sediul 
CNEFS au fost distinși cu ti
tlul de maestru al sportului 13 
luptători : Petre Stroe, Gelu Me- 
zinca și Badea Carol (Steaua), 
Florea Chițu (Metalul București), 
Gheorghe Gheorghe (Dinamo 
București) și ion Gibu (C.S.O. 
Pitești) — la greco-romane, Pe
tre Cernău (C.F.R. Timișoara), 
Dumitru Tindeche (Steaua), Ion 
Marton (C.S.M. Cluj), Vasile Iorga 
(Progresul Brăila), Nlcolae Giur
giu (C.S.M. Reșița), Nicolae Du
mitru (Energia Constanța) și 
Francis Gyarmati (Mureșul Tg. 
Mureș) — la libere.

Ședința Comitetului 
federal de gimnastica

SImbătă, de Ia ora 9,30, va a- 
vea loc Ia sediul CNEFS, șe
dința Comitetului Federației ro
mâne de gimnastică. Cu acest 
prilej membrii Comitetului fede
ral precum șî invitații (profe

sori de educație fizică cu spe
cialitate gimnastică, antrenori, 
arbitri), vor analiza activitatea 
desfășurată în anul 1969 pe tă- 
rîmui gimnasticii și vor elabora 
măsuri pentru dezvoltarea con
tinuă a acestei discipline sporti
ve.

Astâ-searâ, la Fioreasca ;

STEAUA — METALUL 
LA D0X

Steaua și Metalul se vor înfrun
ta astă-seară, de la ora 19, pe rin
gul sălii Fioreasca. Gala cuprinde 
citeva meciuri de mare atracție, 
două dintre ele fiind considerate 
„capete de afiș" : C. Gruiescu — 
Șt. Constantin și A. Dumitrescu 
— I. Lungu. In legătură cu dis
puta Dumitrescu — Lungu, antre
norii Stoianovici și Cliiriac ne-au 
făcut următoarele declarații: „Ele
vul meu, Lungu, s-a specializat 
în a învinge campioni europeni. 
A ciștigat în fața lui Gîju, cînd 
acesta era campion continental, îl 
va învinge și pe Dumitrescu” 
(Stoianovici); „Antrenorul lui 
Lungu făcea mai bine dacă se 
pronunța după meci, Era mai 
sigur". (Cliiriac).

/
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,Un salut amical cititorilor ziarului ^Sportul", tuturor sportivilor 
români. Vă doresc mari succese, prieteni !"

Valeri BRUMEL

amintesc bine de 
succesele marelui 
dv. săritor Ion 
Sdter. La Roma, la 
prima ediție a J.O. 
la care am ’ • — 
parte, printre 
versarii mei 
numărat și sporti
vul român Cornel
Porumb. Cit despre 
compatrioata dum
neavoastră Iolanda 
Balaș pot spune că 
sîntem tovarăși de 
recorduri In vre
murile noastre tre
pidante, tabela re
cordurilor mondiale

luat 
ad- 
s-a

landel Balaș, celă
lalt, masculin, mie.

Nu pot să nu-i 
simpatizez pe atle- 
ții din România, 
mai ales că sportul 
românesc are ase
menea tradiții la 
săritura in înălți
me, probă căreia eu 
i-am închinat 
treaga mea 
rețe sportivă,
sigur, urmăresc cu 
același interes și

în- 
tine- 

De-

măiestria Liei Ma- 
noliu, care repre
zintă un strălucit 
exemplu de perse
verență, m-am ’ 
curat, alături 
dumneavoastră, 
zborul strălucit 
Vioricăl Viscopo- 
leanu. Urez din su
flet lor, șl tuturor 
sportivilor Româ
niei, succese cit 
mal mari.

bu- 
de
de
al

Valeri BRUMEL
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EM rata

MIHAI FLAMAROPOL
comentează pentru

sportul

FORECHEKING“
ă nu vă surprindă titlul 
acestui articol. „Fore- 
cheking" este o tactică, 

mai modernă în hoche-cea
iul evoluat, pe care america
nii au utilizat-o cu succes (și 
cu măiestrie) in meciul dina
mic și spectaculos cu Japo
nia (scor 11—1). în care ja
ponezii s-au apărat eroic 
(contraatacînd neîncetat. de 
la începutul pînă la sfirșitul 
partidei), dar uitînd, ca niște 
„poeți romantici ai hocheiu 
lui", că există și o latură 
practică a meciului, scorul.

Forechekingul ar fi în tra
ducere jocul in forță în zona 
de atac (adică în perimetrul 
de apărare a adversarului), 
joc de perseverență diaboli
că. în care ataci continuu, ne- 
lăsîndu-l pe adversar să gîn- 
dcască și să respite. Ca în- 
tr-un meci de box în care 
după ce ți-ai băgat rivalul 
în corzi și lovitura fatală tre
buie să cadă dintr-o clipă 
în alta. în avalanșa de pumni.

Japonezii nu s-au lăsat. în
să, intimidați de acest stil 
de joc american și (în ciuda 
rezultatului) au atacat și ei.

Meciul de debut s-a desfă
șurat, deci, 
vestitoare

sub o „zodie" pre- 
succeselor, ce

I

vor încununa sper organiza
rea meritorie a acestui cam
pionat mondial.

Dar, să revenim la titlu, a- 
dică la „forecheking", care 
ne duce la concluzia că ho
cheiul trebuie jucat (și răs- 
jucat) în forță.

Body-chekul, lovitura cu 
corpul admisă acum pe tot 
terenul (fluierată nejust de o 
parte din spectatori care nu 
cunosc evoluția regulamentară 
a hocheiului) s-a dovedit 
că este (cum au ilustrat-o ju
cătorii americani) un element 
esențial, decisiv în joc, ală
turi de dribling, șut, pasă, 
preluare etc.

Jucătorii de peste Ocean 
ne-au impresionat n.u prin 
scor (care nu întotdeauna este 
ilustrativ), ci prin patima cu 
care au jucat, prin febra cu 
care și-au demonstrat toate 
calitățile lor, dorind nu nu
mai să-și învingă adversarii, 
dor, totodată, să cucerească 
publicul bucureștean.

O veche calitate, recunos
cută în jocul individual de 
hochei (driblingul) s-a dove
dit eficace în evoluția echipei 
S.U.A., numai pentru că a fost 
folosită „strict imperios" (a- 
dică fără a se face risipă inu
tilă)

Astfel se explică și rezulta
tul obținut în fața unei echi
pe ca cea a Japoniei (pregă
tită și tehnic și... sufletește 
pentru un astfel de adversar) 
care, fără să poată 
proporția scorului, a 
buit, in mare măsură, 
șita spectacolului.

Forechekingul este 
chei condimentul, care pune 
în valoare arta culinară a u- 
nui bucătar.

Si. deși, forechekingul în
seamnă joc în forță. în par
tida S.U.A. — Japonia, mi se 
pare că n-a existat decît un 
singur jucător eliminat. O 
singură penalizare pentru 2 
minute într-un joc forte. Pare 
paradoxal (dar nu e) și de 
aceea noi, antrenorii, vom 
susține, în jocurile viitoare 
ale echipelor noastre : foreche
kingul.

P S. Despre „meciul vedetă" 
din prima zi, un sentiment — 
pe care nu știu cum să_l defi
nesc — mă face să nu-mi pot 
exprima deocamdată nici o pă
rere.

Știu atît, că la Galați, cu 3 
săptămîni în urmă, o echipă 
fruntașă din Cehoslovacia a pier
dut în fața selecționatei noastre 
divizionare.

Atunci mi-a plăcut mult cum 
a jucat echipa noastră șl am de
venit optimist.

Regret că optimismul meu s-a 
dovedit exagerat I

micșora 
contri- 
la reu-

în ho

Fulgere pe gheață

R.F. a GERMANIEI-JAPONIA 21 (1-0.0-0.1-1)
Hocheiștii niponi, rapizi ca 

și veritabilele „expresuri ale 
visurilor", acele hikari care 
leagă Tokio de Osaka, au fost 
ieri... fulgere pe gheață. Ei 
au impus ritmul jocului — 
extrem de rapid de-a lungul 
celor 60 de minute ale par
tidei — și au supus poarta 
lui Kehle unui adevărat bom
bardament. încercînd, în fel 
și chip, vigilența portarului 
vest-german, ei au tras pu
ternic de la linia albastră, au 
șutat din apropieiea porții, 
au scăpat de cîteva ori pe 
contraatac, au făcut... dar ce 
nu au făcut ? Și. totuși, n-au 
putut înscrie decît o dată. 
Anton Kehle a fost ieri un 
autentic înger păzitor pentru 
echipa sa, rezolvînd situații 
care păreau compromise. El 
a dat încredere echipei R.F. a 
Germaniei, supuse pe alocuri 
unei dominări sufocante.

Primul gol a fost rezulta
tul unei faze destul de con
fuze : un puc șutat de la dis
tanță, perpendicular pe poar
tă, a fost respins de .Mori- 
shirna, dar — izbindu-se de 
un pachet de jucători din 
fața sa — l-a „sărit" pe por
tarul ieșit și Hartelt a întins 
crosa, împingîndu-1 în plasă. 
Aceasta se petrecea în minu
tul 9 al jocului. Ca și în me
ciul din ajun, cu Iugoslavia, 
hocheiștii din R. F. a Germa
niei au demonstrat calități 
indiscutabile, care le întăresc 
recomandarea de favoriți ai 
actualei confruntări din ca
drul grupei B. Au jucat și ei 
rapid ; în plus au fost mai 
lucizi și nu s-au complicat în 
acțiunile inițiate, șutind și de 
mai multe ori.

se află la cel de-al 9-lea campionat

Germaniei Japoniapuc in partida RJ'.Luptă aprigă pentru a

a doua repriză — 
scor — ultima a fost 

dramatică. în
După 

albă ca 
de-a dreptul 
min. 47, cînd cele două echi
pe aveau cîte un jucător mai 
puțin pe gheață (pentru o 
lovire reciprocă), un contra
atac inițiat de Hartelt se în
cheie cu un nou gol pentru 
reprezentativa R.F.G. La 2—0

încăjaponezii nu consideră 
meciul terminat și continuă 
să atace cu vehemență, dar 
mai puțin, clar decit pînă 
atunci. în min. 50. Kurokawa 
reușește, în sfîrșit, să încheie 
cu gol una din multele ac
țiuni pe care personal le-a 
inițiat. Scorul n-a mai putut 
fi modificat, deși japonezii

în ultimele 
doi jucători

40 de 
elimi-

au avut 
secunde 
nați.

Arbitri
Ehresperger (Elveția). Raport 
de penalizări R.F. a Germa
niei 10 min. — Japonia 12 
min. Șuturi pe poartă 49 și 
respectiv 33

Wold (Norvegia) și

2 000000 DE CUVINTE DESPRE CROSAȘI PUC
280 de becuri își revarsă 

valul de lumină fluorescentă 
peste oglinda de gheață pe 
care patinele desenează ara
bescuri. Meciul dintre ni
poni și vest-germani este fas
cinant. Micul petec de cau
ciuc zboară ca gîndul, cata
pultat de crose, atacurile se 
succed cu o repeziciune ca- 
re-ți taie respirația, care-ți 
retează intenția de a aplau
de, japonezii demonstrează 
virtuozitate de profesioniști, 
de mînuitori de păpuși, dar 
pucul se încăpățînează în a 
ocoli poarta adversarilor.

în timp ce spectatorii savu
rează fazele acestui dramatic 
duel, peste 150 de gazetari 
își notează cu febrilitate în 
carnete. Mașinile de scris 
țăcăne neîntrerupt, telefoa
nele de pe pupitre sună pre
lung, iar megafoanele punc
tează această febrilă activita
te cu dese chemări. Palatul 
de gheață păstrează o per
manentă legătură cu nu
meroase țări ale lumii.

în spatele tribunei presei 
se află cîteva încăperi ele
gante care găzduiesc servi
ciile de poștă și telecomuni
cații. Biroul de presă oferă 
la scurte intervale buletine 
de știri în care trimișii spe
ciali ai agențiilor, ziarelor 
și revistelor găsesc conden
sate — în cifre și cuvinte 
convenționale — toate ispră
vile de pe gheață. Dar, chiar 
mai aglomerată decît camera 
care găzduiește centrul de 
presă este cea de la telex. 
Șeful de telegraf de la Te
legraful central — Constantin 
Ștefănescu — și colegele sale 
nu prididesc cu perforarea 
sutelor de metri de bandă.

în două zile s-au transmis 
de aici, de la patinoarul „23 
August", peste 2.000.000 de 
cuvinte, spre numeroase țări 
ale Europei. Asiei și Ameri- 
cii. 2.000.000 de cuvinte des
pre crosă și puc, 2.000.000 
de cuvinte în care au fost 
descrise cele 6 meciuri des
fășurate marți și miercuri. 
Un mic roman foileton ce va 
deveni — pînă la încheierea 
competiției, a acestui campio
nat mondial secund — un 
veritabil roman fluviu.

Dincolo. în încăperea veci
nă, se află centrala telefoni
că. Operatoarele Olga Cop- 
ciev și Antoaneta Plucci nu 
lasă nici o clipă căștile jos. 
încontinuu trebuie răspuns 
unui apel, este necesar de 
făcut o comandă. Peste 150 
de convorbiri internaționale, 
cu durata între 5 și 30 de mi
nute, reprezintă fără îndoială 
o performanță chiar și pen
tru operatoarele de la 07,

atît de obișnuite cu lucrul 
non-stop.

Mapamondul este la curent 
cu evenimentele ce se des
fășoară la noul palat de ghea
ță al Bucureștilor, datorită 
celor 53 de ziariști 
7 țări participante, 
și din Belgia, Italia, 
vacia, Austria și Ungaria. Șl 
mai sînt anunțați că vor sosi 
încă numeroși reprezentanți 
ai presei scrise, ai radioului 
și televiziunii. Singurii afec
tați sînt fotoreporterii. Prin- 
tr-o hotărîre a L.I.H.G., ei 
n-au voie să folosească fla-

din cele 
precum 

Cehoslo-

shurile... Contînd însă pe 
lumina puternică a sălii și pe 
iscusința lor, putem fi siguri 
că vom avea imagini fru
moase, chiar și în aceste con
diții.

Alături de oaspeți de peste 
hotare, aproximativ 100 de 
condeieri români își fac zi 
de zi datoria către numeroșii 
și entuziaștii lor cititori. îm
bucurătoare prezența repre
zentanților gazetelor județe
ne, care vor putea oferi ast
fel cititorilor lor păreri pro
prii despre valoarea și fru
musețea jocurilor, despre dîr-

zenia disputei campionatului 
lumii — grupa B — la ho
chei.

Dacă am aduna și cuvintele 
scrise de aceștia, dacă le-am 
transcrie pe telex, poate că 
banda perforată ar putea face 
legătură între patinoarul „23 
August" și litoralul Mării 
Negre. Pînă la 5 martie, cînd 
cortina se va lăsa și peste 
această ediție a mondialelor, 
se pare însă că lungimea 
benzii de telex va ajunge, 
însă, la...

Hristache NAUM

(urmare din pag. 1)

etape, nu înseamnă — cel pu
țin pentru mine — decit un 
pretext de a face diverse su
poziții, însă, în același timp, el 
se impune a fi tratat de teh
nicienii echipei noastre de pe 
cu totul alte poziții. Astfel, 
formația gazdă a irosit nu nu
mai prilejul unui start bun 
(fapt deosebit 
intr-o întrecere
mai multe etape) 
la al depășirii 
considerat de o 
ximativ egală și cu care își
va disputa, prin urmare, un 
loc in mod direct. De aseme
nea, incapacitatea de a valori
fica avantajul propriului te
ren (și alei 
la patinoar 
de străin șt 
la publicul

de important, 
eșalonată pe 
ci și pe ace- 
adversarului 

valoare apro-

dea aripi unei echipe tn cele 
mai dificile momente). Privind 
clasamentul primei etape (in 
ziua a doua românii n-au ju
cat și poziția lor a devenit, 
din această cauză, și mai pre
cară) și constatind că princi
palii favoriți s-au instalat pe 
locurile vizate și că, in ur
mărirea lor, reprezentanții noș
tri n-au prins, din start, pri
mul pluton, nu știu de ce dar 
am impresia că întreaga com
petiție s-a terminat chiar din 
prima zi. E o impresie pe 
care o doresc cit mai departe 
de realitate. Singurii capabili 
s-o infirme slnt hocheiștii ro
mâni. Să-i înscriem, deci, la 
cuvînt.

nu mă refer atît 
tn sine — destul 
a lor noștri — ci 
local, capabil să

mon- 
com- 
orice 

poziție, anunțîndu-se un serios candidat la titlul de. gol- 
geter al turneului. Are 30 de ani, 1,78 m 75 kg și ac
tivează la Augsburger E.V., echipă cu șanse mari de a 
cistiga în sezonul acesta, campionatul R. F. a Germaniei. 
Cele 105 selecționări în reprezentativă și 63 de goluri în
scrise pentru naționala țării sale îl recomandă — credem 
— cu prisosință.

Promovat anul acesta în postul de căpitan al echipei 
vest-germane, Kopf este principalul animator al unei for
mații care se anunță printre favoritele competiției. Pro
fesiunea sa : inginer constructor. Este căsătorit și cea de-a 
doua mare pasiune a vieții sale (după hochei, bineînțeles), 
sînt filmele cu John Wayne. Mai îndrăgește înotul și hand
balul, pe care le practică constant.

ERNST KOPF
dial și posedă toate calitățile necesare unui jucător 
plet : patinează excelent și șutează necruțător din

ȘI TOTUȘI, CELE DOUĂ 
PUNCTE CONTEAZĂ

„BINp CA S-A TERMI
NAT"

Ono Isao, simpaticul antre- 
trenor nipon, are toate mo
tivele să fie indispus. După 
meciul de aseară ne-a spus i 
„Ce folos că am jucat tn vi
teză, că am primit aplauze 
la scenă deschisă pentru fa
zele palpitante create, cînd 
toate aceste aprecieri nu 
ne-au adus punctele victoriei 
De fapt și jucătorii mei au 
greșit 
jat în 
abuzat 
litare.
mul rînd, un joc de echipă...

deoarece s-au anga- 
dueluri inutile și au 
uneori de acțiuni so- 
Hocheiul este, tn pri-

pe care le transcriu, află fi acești anonimi lucrători cite ceva din iureșul întrecerii ce se desfășoară 
dincolo de perete

Pe dreptunghiul de gheață își dispută șansele echipele S.U.A. ți Bulgariei. In camere de telex se țes miile de metri de bandă 
perforată. In relatările

Primele cuvinte pe care ni 
le-a adresat portarul vest- 
german după meciul cu Ja
ponia au fost simple, dar 
pline de conținut: „Bine că 
s-a terminat" Pe cît de ba
nale cuvintele acestea au o 
semnificație deosebită în 
sport: „am învins cu ajuto
rul norocului" sau „dacă mai 
dura puțin nu se știe ce s-ar 
mai fi întîmplat" etc. Așa 
a gîndit și „omul cu masca* 
din formația învingătoare, 
Toni Kehle, care în conti
nuare ne-a spus : „Iscusiții 
japonezi ne-au depășit prin 
viteză și curajul cu care au 
abordat jocul, calități care 
le-au permis să ne asalteze 
poarta. Cînd jucătorul cu nu
mărul 10 se apropia de mine 
(n.r. este vorba de japonezul 
Kurokawa) simțeam că mă 
furnică pielea".

„PUBLICUL M-A PEDEP
SIT PREA ASPRU"...

... — ne-a spus arbitrul me
ciului R.F.G. — Japonia, nor
vegianul Per Wold. Jocul s-a 
desfășurat într-un ritm a- 
mețitor, și în asemenea ca
zuri, poți comite greșeli fără 
importanță. Spectatorii, prin 
manifestările lor, m-au jude
cat prea „sonor". Vorbind 
despre cele două echipe, pot 
afirma că învingătorii au 
cîștigat datorită experienței, 
dar viitorul aparține japone
zilor".

ECHIPA DE HOCHEI 
A. S.U.A....

...desfășoară un joc la nive
lul celor mai bune formații 
din grupa A, este de părere 
ziaristul cehoslovac Ondrej 
Trubacik de la Start Brati
slava, Lilyholm, Wetzel. Stor
dahl, Konik sau Christian
sen sînt jucători de clasă 
înaltă. Pentru aceștia, ca și 
pentru coechipierii lor. mî- 
nuirea crosei, conducerea 
pucului, patinajul, șutul și 
combinațiile tactice de mare 
subtilitate sînt lucruri intrate 
în reflex.

orice 
lucru 

■*" deosebii de riscant. De 
data aceasta, însâ, îmi per
mit să fac unele aprecieri 
pentru că ele coincid cu pă
rerile mele anterioare și au 
fost confirmate în prima zi 
a întrecerilor. Favoritele gru
pei, echipele S.U.A. și R. F. a 
Germaniei au obținut victorii, 
în schimb, înfrîngerea repre
zentativei României, pe care

Pentru un ziarist 
pronostic este un rlanconiț z-J r» ri

S.U.A.-BULGARIA
19-1 (6-1,7-0,6-0)

(Urmare din pag. t)

morată de faima adversari
lor. în acest meci a fost în
registrat cel mai mare nu
măr de goluri din cele sase 
partide desfășurate pînă a- 
cum. arbitrii de poartă fiind 
nevoiti să aprindă de 20 de 
ori becul roșu.

Autorii punctelor : Gam
bucci (min. 2, 31, 54), Lind
berg (4, 18), Ross (7), Patrick 
(9, 15, 38), Lilyholm (21, 40, 
57), Markle (28, 58), Me El- 
nury (31, 42), Christiansen 
(33), Stordahl (54), Konik (56) 
pentru S.U.A., respectiv Ger
giev (6) pentru Bulgaria.

Au condus: Gubernu (Ro
mânia) si Nakano (Japonia). 
Șuturi de poartă 59 S.U.A., 
14 Bulgaria. Penalizări 8 min. 
S.U.A., 2 min. Bulgaria.

Fotografii de Theo MACARSCHI și Teodor ROIBU

mat ultimul. De asemenea, 
nici partida dintre Iugoslavia 
și R.F.G. nu trebuia să aibă 
loc în vedetă.

o vedeam învingătoare cu 
douâ-trei goluri diferență, a 
constituit o mare surpriză 
pentru că norvegienii au fost

întrecuți categoric de către 
formația R. F. a Germaniei 
(8—1 și 6—2). Anul trecut, la 
Ljubljana, am văzut o echipă 
slabă a României și atunci 
credeam că este vorba doar 
de o criză de moment, tre
cătoare. lată de ce eram con
vins că pregătirea făcută în 
timpul verii și a iernii va pro
duce revirimentul mult aștep
tat de iubitorii hocheiului din 
România. Sâ fie, oare, unii

jucători ieșiți din formă, su- 
praantrenafi sau chiar plafo
nați ? Nu sînt antrenor ca să 
mă pot pronunța cu certitu
dine asupra acestei chestiuni, 
dar cred că Varga și G. 
Szabo pot invoca argumentul 
vîrstei I Sau, poate antrena
mentele de lungă durată au 
un efect negativ asupra stării 
nervoase a jucătorilor ? Fi
rește, următoarele partide vor 
oferi numeroase prilejuri de 
reabilitare a jucătorilor. Cu 
mai mult calm, cu mai multă 
concentrare a eforturilor, echi
pa României poate rămîne în 
plutonul fruntaș.

Echipa S.U.A. a debutat cu 
o victorie categorică în com
pania unui adversar care nu 
s-a prezentat pe gheață 
dinainte învins. Niponii au 
cîștigat anul trecut grupa C 
și au multe calități, printre 
care viteza și mînuirea cro
sei sînt pe prim plan, lată, 
însă, că în fața unor adver
sari net superiori din punct 
de vedere fizic, cu o mare 
forță — după mine esenția
lă în jocul de hochei — japo
nezii nu s-au putut descurca. 
Hocheiștii americani, deși nu 
prea tineri, au, tnafara 
atu-urilor arătate și avantajul 
experienței. Jucători ca 
Brooks, Roos, Lilyholm, Stor
dahl și portarul Wetzel sînt 
abonați vechi ai „mondiale
lor*, cu o mare experiență 
și numai cine poate învinge 
formația S.U.A. va emite pre-

tenții la primul loc în clasa
mentul grupei.

•fc

Cîteva cuvinte și despre 
programul campionatu
lui. Cred că alcătuirea 

lui a fost, cu mici excepții, 
greșit concepută. Sînt așa-zise 
meciuri de atracție și partide 
mai slabe, lată de ce tre
buie să ținem cont de ele 
Bunăoară, cred că întîlnireq 
S.U.A. — Japonia nu trebuia 
programată dimineața, ca de 
altfel și cea dintre România 
și R. F. a Germaniei. Și in
vers. Jocul dintre România și 
Bulgaria nu trebuia progra-

it

In fine, 
critic
unor ‘ 

ce echipa I 
salutată de 
și aplauze, 
normal pentru o formație care 
joacă pe teren propriu, același 
public s-a manifestat 
față de echipa lor în 
mentul cînd norvegienii con
duceau cu 4—01 Legea ne
scrisă a fair-play-ului preferă 
întotdeauna aplauzele — in
diferent cui se adresează — 
decît „concertele" de fluieră-

, îmi permit să 
și comportarea 

spectatori. După 
României a fost 
public cu urale 

cu un entuziasm

ostil 
mo-

Arthur UNSER
redactor la S.I.D.
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IERI. MECIURI AMICALE PE LAPOVIȚĂ Șl NINSOARE
METROM BRASOV

1

BRAȘOV, 25 (prin telefon).
Universitatea Cluj a sus

ținut al treilea joc de veri
ficare în decurs de o săptă- 
mînă. De astă dată, clujenii 
au evoluat pe stadionul Me- 
trom, în compania echipei cu 
același nume. Timpul complet 
neprielnic (a nins continuu) 
și terenul greu din cauza ză
pezii au constituit o piedică 
în desfășurarea unor acțiuni

,U“ CLUJ 0-1 (01)5 J

n general, se cunoaște 
cînd și în ce condiții 
poate fi atacat porta

rul. Este adevărat că publi
cul nu este de acord aproa
pe niciodată cu astfel de 
atacuri, dar de multe ori ele 
sînt perfect regulamentare.

De multe ori, dar. 
totdeauna l

Astfel, lovitura de picior 
fi numai schițarea 
gest, tn direcția mingii afla
te In acel moment în pose
sia portarului, trebuie con
siderată, în 
joc periculos 
ca atare, cu 
ră indirectă, 
țiune (fiind 
joc periculos) trebuie dictată 
atunci cînd un jucător ridi
că piciorul, încercînd să blo
cheze astfel balonul, în mo
mentul repunerii lui în joc, 
cu mina, de către portar. 
Sancțiunea va fi aplicată în
să numai în cazul cînd ju
cătorul respectiv se află în 
apropierea imediată a porta
rului.

în noua ei redactare, deci
zia nr. 8 legată de articolul 
nr. 12 din regulament pune 
în aceeași categorie, a in
fracțiunilor ce trebuie pedep
site cu o lovitură 
indirectă, acea acțiune 
înaintașilor, trecută cu 
derea pînă acum, prin care 
aceștia, ridicind brațele 
și agitindu-le încearcă

nu tn-

acestui

principiu, ca 
și sancționată, 

o lovitură libe-
Aceeași sanc- 

vorba tot de

liberă
a

ve

împiedice pe portar, 
acel moment în 
mingii, s-o repună 
(dacă vă amintiți, fostul ju
cător al Progresului, Oaidă, 
își făcuse o specialitate din 
astfel de acțiuni).

Dar, iată și o precizare 
care vine în favoarea înain
tașilor : dacă un jucător 
plasează pur și simplu 
fața portarului, aceasta 
trebuie considerată ca o 
strucție, dat fiind faptul 
portarul are posibilitatea 
repună mingea în joc, arun- 
cînd-o. O obstrucție reală a 
portarului se produce, destul 
de des, la executarea lovi
turilor de colț. Se cere, deci, 
ca arbitrii să fie deosebit 
de atenți la loviturile de 
colț, nu o dată înscriindu-se 

goluri neregulamentare, prin 
obstrucționarea portarului, 
din aceste lovituri.

aflat 
posesia 

în joc

în

se 
in 
nu 

ob- 
că 
să

DINAMO BUCUREȘTI 
ȘI-A ÎNCHEIAT 

TURNEUL
ÎN R.D. GERMANĂ

cursive, obllgînd jucătorii să 
depună eforturi susținute 
pentru ca partida să-șl atin
gă scopul. Trebuie spus, de 
altfel, că în ceea ce privește 
pregătirea fizică ambele echi
pe s-au prezentat bine. în 
condițiile de joc amintite, la 
care adăugăm greutatea con
trolului mingii, elevii lui Șt 
Cîrjan au combinat ceva mai 
clar și mai hotărît, reușind 
să înscrie un gol (autor Bun- 
gău, min. 10). Brașovenii au 
dat o replică viguroasă stu
denților, pe 
rînduri i-au 
pere.

care în multe 
obligat să se a-

ultima partidă disputatăTn ultima partida disputata 
în cadrul turneului din R. D. 
Germana, echipa Dinamo 
București a întîlnit formația 
Dinamo Schwering. Fotbaliștii 
bucureșteni au terminat în
vingători cu scorul de 5—2.

DINAMO (TINERET)
METALUL BUCUREȘTI

(TINERET) 2-1 (1-0)
Partida s-a desfășurat pe 

teren complet desfundat, 
jucătorii au dovedit că posedă o 
foarte bună pregătire fizică. Au 
marcat Gunju (2), pentru Dinamo, 
Șl “ ' 'Stoica, pentru Metalul.

RAPID-DINAMO BACĂU 4 2 (1-1)
In ciuda vremii total ne

prielnice unui joc de fotbal 
(lapoviță și ninsoare) aproape 
1 500 de adevărați microbiști au 
venit ieri in Giulești pentru a 
asista la partida amicală din
tre echipele Rapid și Dinamo 
Bacău.

Pentru a se menaja cîmpul 
de joc central, cele două echi
pe au evoluat pe terenul II, 
care și el. datorită zăpezii și 
apei, s-a dovedit impracticabil. 
Totuși, pentru a nu se renunța 
la jocul de verificare proiec
tat (cum au fost silite să o țar
că echipele ce trebuiau să ,..se 
producă" în deschidere, Rapid- 
tineret și Flacăra Moreni) ra- 
pidiștii și băcăuanii s-au 
gajat într-o dispută in 
balonul a putut fi cu greu

treflat, dar care a scos In relief 
pregătirea fizică satisfăcătoare 
a majorității „combatanților".

Mai clară și mal periculoasă 
In acțiunile ofensive, echipa 
feroviară a obținut — pe. me
rit — victoria cu scorul de 
4—2 (1—1), prin golurile înscri
se de Mazurachis (min. 15 și 
84), Codreanu (min. 76) și Dinu 
(din lovitură de la 11 m în 
min. 79). Cele două goluri ale 
băcăuanilor au fost realizate 
de Neumayer (min. 20) și Vă
tafii (din penalty în min. 87).

în minutul 12 de joc, arbitrul 
V. Pădureanu a eliminat (cam 
ușor) de pe teren pe Băluță 
și Ștefan, care s-au îmbrâncit 
între ei. Cum partida avea ex
clusiv un caracter de verifica
re, la propunerea antrenorilor 
Bărbulescu și Neagu arbitrul a 
admis (și bine a făcut) intra
rea în joc a altor doi fotbaliști 
în locul celor eliminați.

RAPID : Rămureanu — Ște
fan (min. 12 Pop), Cojocaru 
(min. 82 Apostol), Mușat, Grea- 
vu, Dinu, Angelescu (min. 46 
M. Stelian), Năsturescu, Straț 
(min. 46 Petreanu). Mazurachis. 
Codreanu.

DINAMO BACAU: Fugaciu — 
Comănescu, Nedelcu, Velicu, 
Kiss (min. 46 David), Vătafu. 
Duțan, Pană (min. 46 Sănău- 
ceanu), Tr. Popescu, Ene Da
niel, Băluță (min. 12 Neu
mayer).

coresp. principalC GRUIA.

DE DEMULT

C. F.

MOLDOVA CHIȘINĂU A ÎTOCU1

* I. BĂIATUL DIN TAIGA *
© Fiul geologilor 
O înfîlnirca din 
tufișul de zmeu
ra © Prima să
ritura

se obișnuiau cu viata

BALONULeRCflW
UN VIS

Apropiata vizită a echipei 
Arsenal mă poarlă cu 
peste 30 de ani în urmă 

pe malurile Tamisei, unde în
cercam să smulg 
secretele fotbalului 
ventatorii lui.

Am fost, de fapt, 
bului londonez și 
Chapman, deși 
național român, fiindcă fotba
lul se poate învăța mereu, pînă 
la 70 de ani...

Relațiile mele de atunci cu 
clubul gazdă, cu jucătorii și 
conducerea, prietenia cu care 
eram înconjurat, m-au impins 
spre un fel de vis : angaja
rea unei turneu al faimosului 
„team" în România. Prea fru
mos ca să fie și adevărat. Ar
senal respinsese oferte mult 
mai avantajoase, angrenat in 
campionatul intern și in alte 
competiții oficiale dc pe insulă. 
Mai era apoi și concepția 
„splendidei izolări", pe atunci 
expresia cea mai pură a 
servatorismului 
sport.

Un contact cu 
tită echipă s-a 
mai tîrziu, Arsenal—C.C.A. 1-1 
(românii au condus cu 1—0 
prin golul înscris de Constan
tin), în anul 1957 la Londra, 
tresă de onoare 
echipei militare, 
și plenipotență !

Arsenal vine 
mânia, la Bacău, 
tr-o competiție 
peana. Deci una 
faimoase echipe 
țara campionilor 
ne să joace în 
veană care, cu

citeva 
de la

din 
in-

olu-elevul 
al marelui 

eram inter-

britanic

această 
realizat

con- 
in

ves- 
niult

și de aur a 
pentru curaj

acum în Ro
și va juca în- 
oficială euro- 
din cele mai 
ale Angliei, 

mondiali, vi- 
urbea moldo- 
peste un de

ceniu în urmă, nici nu exista, 
la scară majoră, pe harta fot
balului nostru.

Arsenal nu mai are, desigur, 
strălucirea de altă dală, dfr 
este totuși o echipă puternică, 
in stare să reprezinte oricind

cu cinste, peste hotare, poten
țialul fotbalului britanic.

Mă bucur nespus că tocmai 
moldovenii ii vor da replica 
— acești moldoveni pe care ne 
obișnuiserăm să-i credem mol
comi și tărăgănați, lipsiți de 
temperament, duioși și medi
tativi, buni 
teratură și

Iată insă 
acolo unde 
peie noastre cu nume sonore 
n-a reușit să ajungă, în sfertu
rile de finală ale unei cupe 
europene, cu jucători nu nu
mai de „import", ci și moldo
veni get-beget, cum sint un 
Duțan din Bicaz, Pană de la 
Tîrgu Ocna și alții.

în anul 1939, cînd echipa 
Angliei a susținut primul ci 
meci la București, sladionul 
A.N.E.F. avea o capacitate de 
cca 20 900 locuri.

Bacăul îi va primi pe oas
peții din Londra cu un număr 
cel puțin egal de spectator

Atmosfera stadioanelor 
gleze, pe care am 
bine, cu cîrîitoare 
pocnitori și clopoței 
retrăi, peste citeva 
în orașul natal al 
Alecsandri.

Nu știm care va 
iul. ’ 
tumult 
depăși

Sper 
Duțan. 
se vor

numai pentru 11- 
contemplație !
că ei au pătruns 

nici una din cchi-

en- 
cunoscul-o 
de lemn, 
— o vom 
săptămîni, 
lui Vasile

acasă un avantajsă-i asigure
de cel puțin două-trei goluri.

Pentru reușită, este nece
sară o bună cunoaștere a a- 
cestui partener redutabil, in 
care scop aș sugera trimiterea 
unui observator la unele jocuri 
ale oaspeților din cadrul cam
pionatului englez, pentru a stu
dia calitățile, erorile și între
gul ansamblu de posibilități 
de care dispun adversarii noș
tri.

Dinamo trebuie să ajungă, 
în timp util, la o prefigurare 
foarte exactă a soluțiilor sale 
pentru primul meci, deoarece 
șansa- fotbalului nostru in a- 
ceastă întrecere de prestigiu 

in

șansa- 
ceasta 
internațional se 
partida de la Bacău.

Această șansă trebuie 
cată cu mult avînt firesc, 
avînlul să fie dublat de 
ciditatea unui matematician 
care piuă și în fața ruletei mi
zează pe calcul și nicidecum 
pe aventură sau orbul hazard.

Visul de odinioară, de- pe 
cheiul Tamisei anilor 1971 și 
1937, s-ar împlini fericit prin- 
tr-o victorie de calificare a 
fotbaliștilor români, pe ma
lurile Bistriței, la 11 martie 
1970...

va juca

ju
ri ar 
lii-

CONCURSUL PRONOEXPRES AL
MĂRȚIȘORULUI 4 MARTIE 1970

fi rezult a- 
dar ca atmosferă 

al tribunelor îi 
pe englezi.
că admirabilii 
Ene și colegii 
lăsa păcăliți de faptul 

că adversarul ocupă 
modest, în partea a 
clasamentului. Ar fi 
periculoasă, deoarece 
engleze sint foarte, foarte a- 
propiate ca valoare, indiferent 
de locul lor în ierarhia unui 
moment dat.

Vechea lor tradiție, baza e- 
normă de masă a fiecărui club 
și a fotbalului englez în ge
neral, împrumută o forță de 
reprezentare adesea ieșită din 
comun. După părerea mea, Di
namo poate obține calificarea 
numai printr-un joc mai bun 
decît acela cu Kilmarnok, care

și ca 
putem

Ghîță, 
lor nu

un loc 
doua a 

o iluzie 
echipele

Petre STEINBACH

CONSFĂTUIREA
O consfătuire a arbitrilor 

divizionari A — binevenită 
înaintea reluării campionatu
lui de fotbal — va avea loc 
duminică 1 martie, cu înce
pere de la ora 9,30, la sediul 
C.N.E.F.S. La această consfă
tuire vor participa și pre
ședinții colegiilor județene 
de arbitri.

Se va face analiza arbitra
jelor prestate în turul cam
pionatului 1969—1970. Tot
odată, se va da citire îndru
mărilor tehnice și precizări
lor F.I.F.A. — unele din ele

GALAȚI, 25 (prin telefon). 
Cele două divizionare B din 
Galați, Oțelul și Politehnica, 
au susținut azi 
amicale. Terenul 
impracticabil, a influențat buna 
desfășurare a jocurilor. In des
chidere Oțelul a dispus la scor 
— 5—1 (3—0) — de formația 
Metalul Buzău. în cel de-al doi
lea joc. Politehnica a intilnit 
in meci revanșă echipa sovie
tică Moldova Chișinău. Studen
ții gălățeni au părăsit terenul 
invinși. cu scorul de 1—2 (1—2). 
Au înscris FILIPOV și TEȘ- 
LEV, respectiv. BUCUR.

noi intilniri 
greu, total

SIRIOPOL
coresp. principal

T.

PROGRESUL BUCUREȘTI - 
ȘOIMII BUZĂU 3-1 (1-1)

Echipa bucurcșteană 
sul a prezentat cea de 
garnitură a sa în amicalul cu 
echipa Șoimii Buzău. Prima 
repriză a aparținut, aproape în 
întregime, echipei oaspete, care 
deschide scorul în min. 6 prin 
FlorealII și combină foarte 
spectaculos și eficace, mai ales 
pe partea dreaptă, prin Muțiu 
și Florea II. In a doua repri
ză, deși cu cîțiva juniori in 
formație, Progresul își impune 
jocul și ia conducerea (egala- 

"rea o obținuse Mateianu, in 
min. 30 din 11 m) prin golul 
înscris de Petrescu (mm. ,61). 
Ultimul gol este înscris de>■
Neacșu, dintr-o lovitură libe
ră, peste zid (min. 75).

©
©
+

Progre- 
a doua

D. GRAUR

ARBITRILOR
formează obiectul materiale
lor ce apar in coloanele 
noastre — privitoare la in
terpretarea uniformă a regu
lamentului.

C.S.M. SIBIU — A.S.A.
TG. MUREȘ 2-1 (1-1)

©
a
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Valeri Brumei s-a născut la 14 apri
lie 1942 în cătunul Tolbuzino, ținutul 
Zabaikalie din Siberia. Taiăl său, No 
kolai Aleksandrovici, și mama, Liud 
mila Iakovlevna, geologi, se găseau. 
toa„e rar acasă ; se întîmpla ca săp 
tăuni.i întregi să colinde taigaua în 
căutarea zăcămintelor de cărbune. Pe 
Valeri îl lăsau sub supravegherea bu- 
nicii, dar practic, el se afla în grija 
surorii sale, Emilia. mai mare cu < 
ani decît el.

Zile întregi hoinăreau copii 
prin taiga, îi ascultau glasurile 

ei. Memoria exactă a copilăriei a păstrat
multe lucruri din acele zile îndepărtate. Odată, Valeri și Emma 
au plecat după po^.me. Intr-un tufiș de zmeură s au împiedicai 
de ceva mare și în Lunecat. Un urs ! Stăpînul taigalei era sătul, 
ceea ce-I făcea să fie foarte pașnic, dar fratele și sora au 
trebuit să-și doboare recordurile personale la fugă. Altădată 
Valori, in vîrstă de 4 ani, s-a rătăcit prin taiga și s-a Întors 
acasă abia a doua zi. Tot cătunul a fost, firește. în picioare.

în familia lui Brumei exista obiceiul să se amintească 
despre prima „săritură*4 a lui Valeri. împreună cu sora sa 
el s-a urcat pe acoperișul casei. Emma privea o dîră de fum 
îndepărtată de la marginea pădurii, în timp ce micuțul Brumei 
s-a apropiat de streașină acoperișului și, picrzîndu-și echilibrul, 
a căzut. Chiar atunci din taiga se înapoia tatăl. El s-a în
dreptat în fugă spre casă, ca să-și prindă fiul din zbor, dar 
nu a reușit. Băiatul s-a lovit dar s a ridicat imediat și 
fugit în casă. Astăzi, Brumei ne încredințează, cu toată serio
zitatea, că atunci ar fi făcut, în mod reflex, anumite mișcări 
de plutire care l-au salvat.

In general, el a crescut ca un băiat voluntar, călit și, 
desigur, atunci, în acei ani ai copilăriei, s-a zidit caracterul', 
pe care mai tîrziu aveau să-l admire, scoțîndu-și pălăria, 
ziariștii sportivi.

& I u j n o - Saha-
îinsk ® Primele
exerciții sportive
® Slalom ?

Valeri avea 7 ani. venise timpul 
meargă la școală, cînd părinții lui 
fost mutați la Iujno-Sahalinslc.

A început vînzarea biletelor 
pentru concursul Pronoexpres al 
Mărțișorului din 4 martie a. c. 
la care se atribuie autoturisme 
D XCIA 1300, DACIA 1100, MOSK- 
VICI 408 cu 4 faruri și radio, 
SKODA 1000 M. B. și TRABANT 
601 în număr NELIMITAT.

în continuare, se oferă călăto
rii în JAPONIA (cu vizitarea 
EXPO 70), în ITALIA (cu vizita
rea orașelor ROMA — NEAPOLE 
— POMPEI — AMALFI — SO
RENTO — CAPRI) circa 8 zile 
cu avionul și în Cehoslovacia — 
de 2 locuri —- pe ruta PRAGA — 
KARLOVY-VARY (circa 5 zile) 
cu avionul. Excursiile se acordă 
în număr NELIMITAT.

Cu 15 lei puteți participa la 
toate extragerile cu șanse mari 
de cîștig.

O Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor la tra
gerea Loto de vineri 27 februarie 
a.c. care se desfășoară după o 
nouă formulă șl la care se atri
buie autoturisme, excursii peste 
hotare și premii în bani.
NUMERELE EXTRASE
CURSUL PRONOEXPRES NR.

DIN 25 FEBRUARIE 1970
Extragerea I : 37 39 11 23 18 31 
Fond de premii : 437 940 lei.

CUPON DE CONCURS
con- 
din

cii 
la 11

LA CON-
9

Extragerea a II-a : 36 26 37 1 16 
45 39

Fond de premii : 382 743 lei.
Plata premiilor pentru 

cursul Pronoexpres nr. 9 
25 11.1970 se va face astfel :

— In Capitala : începînd 
data de 5 martie 1970, pînă 
aprilie 1970.

— în țară : începînd cu data de 
9 martie 1970, pînă la 11 aprilie 
1970.
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 

20 FEBRUARIE 1970 
Extragerea I : Categ. I : 0,25

variante a 100 000 lei ; a II-a : 7,15 
a 20 810 lei ; a IlI-a : 19,65 a 
6 331 lei ; a IV-a : 33,10 a 3 758 lei; 
a V-a : 144,60 a 860 lei ; a Vl-a : 
308,40 a 403 lei.

Extragerea a II-a : Categ. A : 
1 variantă a 93 707 lei ; Categ. B : 
0,50 a 46 854 lei ; Categ. C : 8,60 
a 10 896 lei ; Categ. D : 17,55 a
5 339 lei ; Categ. E : 47,80 a 1 960 
lei ; Categ. F : 70,55 a 1 328 lei.

Ambele extrageri : Categ. Z : 
1 252,40 variante a 100 lei.

Premiul de categoria I sfert, de 
100 000 lei a revenit partlcipantu? 
Iul FOGARASI FRANCISC din 
Tg. Mureș.

Premiul la categ. A întreg, a 
revenit participantului DANILA 
VICTOR din Constanța.

£

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

Numele și prenumele s

SIBIU, 25 (prin telefon). 
Peste 2 000 de spectatori au 
asistat Ia 
slab nivel 
torii au, 1 
atenuante 
transformat 
patinoar. Au înscris Laufceag 
(min. 15) și Rotaru (min. 49) 
pentru C.S.M. și Naghi (min. 
19) pentru A.S. Armata.

o partidă de un 
spectacular. Jucă- 

totuși, circumstanțe 
datorită 
intr-un

terenului 
adevărat

GH. TOPIRCEANU
corespondent

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

Adresa i

fiecare grupă

A • • te * • te • •
B

C

D

• tete» • • * • • • • •

FOTBALIȘTII
PITEȘTENI 

SE ÎNTÎLNESC 
CU SUPORTERII

ocazia reluării campio-

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

Cu
natului, F. C. Argeș organi
zează, mîine, de la ora ÎS, 
în sala de spectacole a Ca
sei Tineretului din Pitești, 
o întîlnire a membrilor sus
ținători ai clubului cu jucă
torii și antrenorii echipei.

9
9
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ȘPRIȚUL ÎN COMPETIȚIE
O denumim sală de sport, 

dar constănțenilor le 
place să-l atribuie im

punătorului edificiu de pe bu
levardul Tomis nr. 104 titula
tura de Palat al sporturilor. 
Si poate că au dreptate. Clă
direa — aproape de dimensiu
nile sălii Floreasca din Capi
tală — amplasată in plin cen
tru’ orașului, a fost concepută 
ca un palat. Numai că proprie
tarii ei (Întreprinderea de pre
stări construcții și gospodărie 
orășenească — I.P.C.G.O. — 
devenită, ulterior, I.P.S.A.D.) 
au transformat-o intr-un pa
lat al... balurilor și al petre
cerilor de tot felul.

Cină în „salon" se organi
zează chefuri, succesul de casă 
este asigurat. Așa a fost cu 
teribilele nopți ale „Revelionu
lui 1970". Atunci, alaiul a ți
nut 4 zile in șir (!) și abia pe 
5 ianuarie sportivii au putut

intra tn sală pentru antrena
mente, nu înainte de a face 
slalom printre lăzi cu sticle și 
butoaie, bineînțeles goale. Or
ganizatorii petrecerii se odih-

Notd
\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

neau. Și un exemplu mai re
cent : miercuri, 11 februarie, 
la Palatul sporturilor s-a cin- 
tat din nou „Dă-i cu șprițul 
pin-la ziuă..."

Vicepreședintele Consiliului 
județean pentru educație fizi
că și sport Constanța, tov. Du
mitru Panait, este la curent 
cu trista soartă a Palatului 
sporturilor, da nu are cum s-o 
schimbe.

„Nu stntem noi proprietari 
și nu depinde de noi să i se

acorde sălii întrebuințarea pen
tru care a fost construită". 
Iar Mihail Făgărășan, profesor 
la Școala sportivă, ne spunea 
că a fost nevoit să-și alcătu
iască programul de antrena
ment în funcție de... progra
mul petrecerilor , rganizate în 
sala de sport. Să adăugăm că 
în puținele ore acordate pre
gătirii sportivilor instalațiile de 
încălzire nu funcționează deloc, 
iar cele de iluminat numai par
țial.

Organele locale cunosc situa
ția. Noi credem că și condu
cerea CNEFS o cunoaște, în- 
trucît am văzut duplicatele nu
meroaselor scrisori ce i-au fost 
trimise de către CJEFS—Con
stanța. Dar nu știm ce s-a în
treprins pînă acum. Și, mai 
ales, nu cunoaștem cînd va fi 
curmat acest revoltător abuz !

Ion GAVRILESCU

Pregătiri pentru campionatele mondiale de popice de la Bolzano

CONCURSUL DE VERIFICARE
A LOTURILOR

Membrii loturilor republi
cane (f și m) au fost convo- 
cați, pe arena Rafinăriei Te- 
leajen din Ploiești, la un 
prim concurs de verificare a 
pregătirilor efectuate în ve
derea C.M. de popice de la 
Bolzano. Majoritatea selec- 
ționabililor au obținut re
zultate bune. Dar iată rezul
tatele tehnice :

FEMININ : 1. Elena Cernat 
(Rap’d Buc.) 412+444 (s-a 
jucat tur-retur), 2. Mariana 
Antuș (Hidromecanica Bra
șov) 434+413, 3. Voichița Ba- 
buțiu (U.T.A.) 430+406, 4.
Elena Trandafir (Laromet 
Buc.) 450+384, 5. Cornelia 
Moldoveanu-Petrușca (Voin
ța Buc.) 416+407.

MASCULIN: 1. P. Purje 
(Flacăra Cîmpina) 946+995, 
2. Gh. Silvestru (Rafinăria 
Telcajen) 919—983, 3. I. Bă- 
iaș (Olimpia Reșița) 962+865, 
4. D. Dumitru (Petrolul Plo-

REPUBLICANE
iești) 892+934, 5. C. Vînă- 
toru (Petrolul Pi.) 915+909.

FL. ALBU-coresp.

O

Printre culoare...
In ultimele zile, piscina Flo

reasca din Capitală a găzduit 
noi concursuri de înot. Iată ci
teva din rezultatele înregistrate:

SENIORI și JUNIORI: Adam 
57,9 șl Cosmescu 58,2 la 100 m 
liber; Movanu 67,1 — 100 m
spate; O. Resler 2:48,9 șl A. Ml- 
lltaru 2:49,6 — 200 m bras; Anca 
Georgescu 2:57,5 — 200 m bras; 
Lupu 2:26,0 — 200 m spate ; L. 
Copcealău 5:13,7 — 400 m mixt; 
G. Cerbeanu 71,5 — .100 m delfin;

COPII : Eugenia Cristescu
2:48,7 — 200 m spate; Anca Gro
za 5:22,0 — 400 m liber; C. 
Coatu 1:13,1 — 100 m spate; I. 
Sveț 1:10.5 — 100 m liber.
• A Început campionatul Capita

lei de juniori la polo. Rezultate 
tehnice: Progresul — Dinamo 
6—5; Steaua II — Rapid 6—5; 
Șc. Sp. 1 — C.S. Școlar 4—2 șl 
Steaua — Șe, Sp. 2 8—2.

să 
au 
In 

oraș se mai păstrau urmele războiului : 
nu cu mult timp în urmă pe insulă 
domniseră japonezii. Aproape fiecare 
din copiii orașului își procurase o armii 
albă, fie ea și puțin ruginită. In îm 
prejurimî se găseau, berechet, abando
nate, baionete, tesacuri, săbii. „Răz
boaiele» — stradă contra stradă, curte 
contra curte — erau aprige. Din feri
cire, taberele care se înfruntau nu au 
suferit niciodată pierderi serioase, totul 
biete vînătăi, sau cucuie. în acel timp, 

apărut sportul. In curtea casei, Valeri,' 
amenajase ceva asemănător unor inele 
alerga pe schiuri. In Sahalin domnesc 
viscole, cu geruri dc 40 grade. Aceast..
pe micii sportivi să organizeze întreceri

rezumîndu-se la 
în viața băiatului 
ajutat de tatăl său, 
de gimnastică. Iarna 
ierni năpraznice, cu 
nu-i împiedica, însă, 
de coborîre, sau sărituri de pe trambuline improvizate. Valori 
era 
să

niște 
a

totdeauna în rînd 
cîștige.

cu cei mai mari. Și nu o dată reușea

©'
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La Voroșilov-
grad © Distracții
primejdioase
P Ciclism, tir
O Viitorul picior

Geologii sint un 
anul 1952, familia 
tara de la răsărit spre apus și 
stabilit în orașul minier Voroșilovgrad. 
Valeri s-a împrietenit cu copiii vecini
lor. Orașul încă nu-și lecuise rănile 
lăsate de război ; din multe case ră
măseseră numai zidurile. Pe ruine, la 
înălțimi de 5 metri, copiii se jucau, 
alergînd pe coridoarele strimte, de 
o intrare la alta.

Tatăl lui Valerl, un om aspru, 
bucura chiar că fiul său cel mare, 
bătăuș și un ncastîmpărat, crește cu 
rajos.

ușor să răzbească, spunea Nicolai Alek-

„popor44 
Brumei

nomad. In 
a traversat 

s-a
9

&
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S( 
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— Ti va fi mal 
sandrovici soției sale.

Ei cereau fiului un singur lucru : „Distrează-te cum știi, 
numai învățătura să meargă". în clasele mici, Valeri a 
fost un elev foarte bun. Din fragedă copilărie făcuse cunoș
tință cu cureaua prevestitoare de rău • •
să reînnoiască „cunoștința44.

Valeri nu și-a găsit repede drumul 
adevărat, încă din vara anului 1953 

fizică aproape că ghicise în acest băiat 
în tabăra de pionieri Valcri, în vîrstă de 11 ani, trecea peste 
o sfoară, ridieîndu-se 
laberei, profesorul de 
propus să se înscrie 
refuzat. Ca toți băieții de vîrsta sa, el visa atunci bicepșii 
lui Ivan Podubnîi, iar cineva îi spusese că numai gimnastica 
este în stare să 
flăcăiandru firav

Toamna, el a 
clubul sportiv al 
antrenat fără să 
convins că bicepșii nu se măresc,

S-a apucat de ciclism. Pentru 
dăruise o bicicletă nou-nouță, marca 
zile, cu o grupă de cicliști din clasele mal marij 
pornit pe șosea. Fiind cel mai mic, el a 
urma grupului. Ce a făcut ? A intrat în 
a început să 
ceilalți. Dar, 
împreună cu mașina sa, a ajuns în șanț. De 
Valeri nu l-au mai primit în secția de ciclism.

Și-a încercat puterile și în tir. A mers bine : reușea să 
tragă 85 de puncte din 100 posibile. Dar o dată ce i-a dat prin 
cap ? Ca să se laude în fața copiilor a ochit o vrabie, care 
ședea liniștită pe streașină unei ferestre Vrabia a reușit să-și 
la zborul, nevătămată, și în 
geam. Peste citeva clipe stăpînul 
urechi pe „ochitor44 la secția de 
rămas bun și de la tir.

Intr-o zi, întoreîndu-se acasă
băiețel, care desena ceva într-un album
spatele lui și văzu cum pe foaia albă apăru mai întîi o casă, 
apoi cîțiva pomi. Era un tablou destul de reușit. Valori, 
împreună cu noua lui cunoștință, s-a dus la școala de pic
tură. Nu desena mai rău ca alții și se mîndrea foarte mult 
în noua sa ipostază. De sport nici nu mai vroia să audă. 
Dar iată că într-o bună zi, profesorul și-a dus elevii la 
stadion pentru desene după natură. Trccind prin culoarul de 
sub tribună ei au intrat pe teren. Și atunci Valeri se opri 
fermecat. Pe pista de zgură alerga un atlet. Sub pielea arămie 
se vedeau mușchii puternici, fiecare mișcare era plină de 
grație și frumusețe, pe care Valeri reușea să Ie deslușească 
abia acum, după ce se îndrăgostise de arta plastică.

„înseamnă că și atletismul poate să-1 facă pe om la fel 
de puternic. Și la fel de frumos. Deci nu numai gimnastica ? ‘ 
— se gîndea băiatul.

El își reaminti de Grigori Golovin, de săritura în înălțime, 
pe care o făcuse cu un an în urmă, și se reînscrise, cu apro
barea profesorului, în secția de atletism.

In acea zi s-a născut atletul Valeri Brumei.

a tatălui și nu dorea

E
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spre sportul preferat, 
profesorul de educație 

un viitor săritor ;

din iarba udă Ia 1,15 m. Directorul 
educație fizică Grigori Golovin, i-a 

în secția de atletism. Dar Valeri a

prefacă în doi timpi și trei mișcări un 
într-un Hercules.

intrat în secția de gimnastică de pe lingă 
Uzinei de locomotive din Voroșilovrag. S-a 
se cruțe timp de două luni. Dar cînd s-a 

s-a lăsat păgubaș.
că învăța bine, tatăl îi 
„II. V. Z." Intr-una din 

Brumei a 
rămas repede în 

„.plasa44 unui autobuz, 
„înghită» kilometri și i-a ajuns din urmă pe 

-■ o piatră sub roată și nefericitul alergător, 
atunci, pe

curte s-au risipit cioburile unui 
de 
ia

apartamentului îl ducea 
miliție. A trebuit să-și

Valeri zări pe stradă 
mare. Se opri

un 
in

©

©

©

©

©
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□

Antrenamente
în pivniță • Ido
lul Kașkarov
• Sfatul lui Go-
lovin

Atleții școlari se antrenau pe un 
coridor lung care se întindea sub toată 
clădirea. Cînd se deschideau ușile, se 
forma o adevărată pistă de alergare, 
în lungime de vreo 70 de metri, Go
lovin, își cronometra adesea elevii în 
alergări pe 60 m și de obicei rămfnea 
nemulțumit de rezultatele lui Valeri.

— Alergi de parcă stal, nu întinzi 
picioarele ! — se supăra el. Sau nu-ți 
ajunge forța ?

Apoi, toată grupa se apuca de exer
ciții cu haltere. Valeri începuse să facă 
progrese. Dar iată că Golovin a plecat 
profesor, Portnov, prefera atletism lui, 

Valeri se plictisea.
de Ia școală, iar noul 
ciclismul și tirul. ”

Din întîmplare, într.o zi de sărbătoare, se tntllni pe strada 
cu bătrinul său profesor.

©

0

— Te antrenezi ? se interesă acesta. Nu ? Păcat, șl doar 0 
@ puteai să devii un al doilea Kașkarov.

Valeri nu îndrăzni să creadă. Igor Kașkarov — fotografia A 
@ Iui atirna în școală — era pentru el săritorul ideal.

©

— Ești un băiat capabil, continuă Golovin. Crezi că Kașka- 
rov sau chiar Charles Dumas sînt oameni deosebiți ? Nu, ei “ 
sînt oameni foarte obișnuiți Numai că sînt perseverenți 
iubesc munca. Și, desigur, talentațl. 9

Tăcu, gînrilndu-se la ceva. Apoi spuse :
— Tată ce : trebuie să Intri pe mina unul antrenor bun © 

Mline pe stadion lucrează tu băieții săi Plotr Semlonovl ' 
Șeln.

...Nu de mult, tn decembrie anul trecut, tn redacția spor- a 
tivă A. P. N. a Intrat Valori Brumei Împreună cu un om “ 
cărunt, cu umeri largi, care păstra o alură sportivă. L-a 
prezentat :

— Vă cunoașteți» deși nu personal. Este Plotr Beralonovlc: 
Sein, primul șl cel mai Iubit antrenor al meu. A

Aleksni SREBNIȚKI 9
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ANUL ATLETIC
INTERNAȚIONAL 1969 (iii)

Disc

ÎNCEP ASTAll DISPUTA PENTRU CUCERIREA
TUIULUI DL CAMPIOANA MONDIALA

are necazurile ei

200 m

Trimisul nostru special la Paris,

FEMEI 
100 ni

CĂLIN ANTONESCU, transmite:

HANDBALIȘTII JAPONEZI 
AU CRESCUT

ricane. Și aceasta e 
compensație pentru 
qirea provocata de

o buna 
dezamâ- 
rezultat.

Frazier și un „spectator 
credincios al antrenamen
telor sale — buldogul

Gaby ...

11,3 Vogt R.D.G.
11,3 Baizer R.D.G.
11,3 Szevinska Polonia
11,3 Telliez Franța 

Hofer R.D.G. 
van der Berg Olanda 
Podesva R.D.G 
Popkova U.R.S.S. 
Peat Anglia 
Glezkova Cehoslov. 
Sarna Polonia 
Neil Anglia

11,5 Samotesova U.R.S.S.
11,5 Mihailova U.R.S.S.
11,5 Hyman Anglia
11,5 Hăhnle R.F.G. 

Mitrohina U.R.S.S. 
Meisner R.D.G. 
Heinich R.D.G. 
Besfamilnaia U.R.S.S.

18,00 Nekrasova U.R.S.S.
17,94 Ivanova U.R.S.S.
17,93 Solonțova U.R.S.S.
17.87 Friedrich R.D.G.
17.87 Boy R.D.G.
17,28 van Noorduyn Olanda

63,96
(1.40
59,28
59.24
59.04
58,62
58.24
57.84
57,58
57,12

Westermann R.F.G. 
ILlgen R.D G. 
Danilovâ U.R.S.S. 
Muraviova U.R.S.S. 
Hinzmann R.D.G. 
Popova U.R.S.S. 
MANOLIU ROMANIA 
Stugner Ungaria 
Solonțova U.R.S.S. 
Spielberg R D.G.

Suliță

16 ECHIPE DE HANDBAL 
CELE MAI DONE DIN LUME,

Specialiștii care i-au văzut 
în ultima vreme pe compo- 
nenții echipei reprezentative 
de handbal a Japoniei au re
marcat faptul că majorita
tea lor sînt deosebit de înalți. 
Intr-adevăr, de la prima lor 
apariție pe plan internațio
nal, în urmă cu 10 ani, hand
baliștii japonezi au „crescut." 
în medie cu 10 centimetri. 
Din cei 16 jucători selecțio
nați în lotul care va parti
cipa la campionatul mondial 
din Franța, 10 au o înălțime 
de peste 1,80 metri. Cei mai 
înalți sînt apărătorii Iida și 
Saitama. care măsoară fie
care 1,87 m.

ALPINIST ORIGINAL

„MUTISMUL" 
LUI CASSIUS CLAY

Fostul campion mondial

Societatea Regală de alpi
nism din Anglia a cooptat în 
rîndurile sale, în calitate de 
membru de onoare, pe Wil
fried Kripps, lucrător la re
numita catedrală londoneză 
St. Paul. în 34 de ani de 
muncă, Kripps a urcat a- 
proximativ 2 250 000 de...
trepte, fiind însărcinat cu 
buna funcționare a ceasului 
din turnul catedralei. Acum, 
Kripps a ieșit la pensie, iar 
ceasul a fost înzestrat cu un 
mecanism electric-automat. 
Dar Societatea britanică de 
alpinism a hotărît că Wil
fried Kripps este demn 
facă parte din membrii 
de

„schwinger" din această țară. 
Forța sa uriașă a devenit 
proverbială, mai ales în a- 
cest tip de lupte, proprii El
veției, care sînt un amestec 
de judo, karate și lupte li
bere. Cîștigătorul marilor tur
nee este premiat cu cite un 
armăsar. Hunsperger și-a în
temeiat deja o herghelie, în- 
trucît a primit pînă acum... 
opt asemenea exemplare

NEMULȚUMIREA 
BIJUTIERILOR MEXICANI

să 
săi

Szevinska Polonia 
Vogt R.D.G.
van der Berg Olanda 
Telliez Franța 
Meisner R.D.G.
Peat Anglia
Besson Franța
Jahn R.F.G 
Samotesova U.R.S.S.
Hyman Anglia 
Popkova U.R.S.S.

400 m

Duclos Franța
Besson Franța
Sykora Austria
Middeeke R.D.G.
Lindgren Suedia
Frese R.F.G'.
SILAI ROMANIA
Govoni Italia
Damm Olesen Danemarca 
Simpson Anglia

60.64
60.56
59,86
59.60
58.80
58,14
56.56
56.28
56.04
56.02

Ranky Ungaria 
Jaworska Polonia
Koloska R.F.G. 
Savinkova U.R.S.S.
Vidos Ungaria
Ltlttge R.D.G. 
Borisovici U.R.S.S.
Saulite U.R.S.S. 
Rudas Ungaria 
Urbancic Iugoslavia

Pentatlon

Prokon Austria
Rosendahl R.F.G 
Antenen Elveția 
Waldburtfer Elveția 
Mack R.F.G.
Angelova Bulgaria 
Tihomirova U.R.S.S. 
Poliak R.D.G.
Peikert R.D.G.
Sisiacova U.R.S.S.

4X100 m

PARIS, 25 (prin 
Orele au rămas tot 
ține și momentul

Fostul campion mondial de 
box la toate categoriile, Cas
sius Clay, nu a ascuns că 
dorea ca succesorul lui să de
vină Jimmy Ellis. Dar săptă- 
mîna trecută, cînd Joe Frazier 
a pus capăt iluziilor fostului 
partener de antrenament al 
lui Clay, acesta, dezamăgit, a 
fost asaltat cu întrebări de re
porterii de radio și televiziu
ne. Spre stupefacția generală, 
el a refuzat să facă orice co
mentariu. Putin mai tîrziu s-a 
aflat și explicația mutismului 
său provizoriu. Cu puțin timp 
înainte de a-și ocupa locul 
lîngă
Square Garden, Clay îșivîn- 
duse „impresiile", în exclusi
vitate, unei mari reviste ame-

ringul din Madison

I

L

frunte.

PRIMELE BICICLETE 
ELECTRICE

La apropiata expoziție 
mondială de la Osaka vor fi 
prezentate primele biciclete 
electrice. Construite de firma 
japoneză „Sanyo", aceste ma
șini de concepție inedită vor 
putea atinge o viteză de 20 
km pe oră. parcurgînd dis
tanța de 50 km, datorită li
nei baterii pe bază de ni- 
chel-cadmium, ce poate fi în
cărcată Ia domiciliu

HERGHELIE DIN CADOURI

Rudolf Hunsperger din Io*’ 
calitatea elvețiană Habstetten 
este „regele" luptelor

APRECIERI
PENTRU 

FOTBALIȘTII
ROMÂNI

RIO DE JANEIRO. 25 
gerpres). — „Fotbaliștii

(A-
__ r ro- 

mftni au făcut o bună impre
sie în recentul lor turneu în
treprins în Brazilia" —trans
mite corespondentul agenției 
France Presse. „Calitatea do
minantă, evidențiată de spe
cialiștii brazilieni, a fost ex
celenta pregătire fizică, forța 
de Joc". Dintre jucători sînt 
remarcați în mod special a- 
părătorul Sătmăreanu, înain
tașii Dumitrache, Neagu ț’ 
Lucescu.

Neagu și

★
Selecționata de 

Braziliei a intrat 
perioadă de pregătire pentru 
campionatul mondial din Me
xic. Fotbaliștii brazilieni au 
fost cantonați în apropiere de 
Rio de Janeiro, unde au fă
cut ți primele antrenamente, 
punctul de atracție fiind îna
intașul Tostao, care s-a re
întors de la Houston, unde a 
fost supus unui nou control 
oftalmologie. „Nu am voie să 
lovesc mingea cu capul timp 
de 30 de zile — a spus Tos
tao — dar sper că voi Juca 
in națională Ia Guadalajara**.

fotbal a 
într-o nouă

Asociația bijutierilor din 
Mexic a exprimat un protest 
oficial în legătură cu apro
piatul turneu final al cam 
pionatului mondial de fotbal. 
Intr-adevăr, ei au aflat că 
medaliile ce vor fi oferite e- 
chipelor clasate pe primele 
locuri au fost comandate de 
comitetul de organizare în... 
Italia. Acest lucru i-a nemul
țumit profund pe maeștrii 
artei orfevreriei mexicane

OCHELARI 
PENTRU ARBITRU

fot-Suporterii echipei de 
bal Rapid Viena au jurat să 
se răzbune pe arbitrul Her- 
ling Hofer din Graz pe care 
l-au făcut răspunzător pen - 
tru înfrîngerea suferită de 
formația favorită, în una din 
etapele recente ale campio
natului național. Cîteva zile 
mai tîrziu, la rubrica de 
„mică publicitate" a unui 
ziar vienez a apărut urmă
torul anunț : „Pierdut o pe
reche de ochelari. Găsitorul 
este rugat să-i aducă lui H. 
Hofer, Graz, Kirchgasse 3, 
arbitru al Federației austrie
ce de fotbal..."

Actualitatea la tenis

ILIE NASTASE Șl ION TIRIAC
LA MACON [S.U.A.]

• în primul fur al con
cursului de tenis de la Macon 
(Georgia), românul Ion Tiriac 
va juca cu 1---- °"J!—
(R.F.G.), iar

Inqo Buding 
brazilianul Tho

mas Koch cu indianul Premjit 
Lall. Capi de serie sînt ameri
canii Arthur Ashe, Graebner 
și românul llie Năstase.

• Rezultate din campio
natele internaționale de te
nis de sală ale Franței, ce 
se desfășoară la Lyon : 
Rouyer — Pokorny 8—6, 
14—12 ; Paisn — Barclay 
7—9, 10—8, 6—1 ; Godrelle — 
Clifton 7—5, 6—4..

800 m
Anglia
Olesen Danemarca

2:01,4 Board
2:02.6 Damm _
2:02.6 Nikolic Iugoslavia 
2:02,7 Wieck R.D.G. 
2:03,0 SILAI ROMANIA 
2:03,2 Lowe Anglia

Gommers Olanda 
Keizer Olanda 
Schmidt R.D G. 
Nenzell Suedia

2:03.4 
2:03,5 
2:03.7
2:04.1

4:10,7
4:11,9
4 
4:
4
4
4
4
4:17,3
4:17,3

:12.0
:13.2
:13.3
:15,2
:15,9
:16.6

1 500 nț
Jehlickova Cehoslovacia
Gommers Olanda
Pigni Italia
Bragina U.R.S.S.
Keizer Olanda
Kleinau R.D.G.
Ridley Anglia
Nenzell Suedia 
Kolesnikova U.R.S.S.
Smith Anglia

100 m garduri

Balzer R.D.G. 
Podesva R.D.G. 
Suknievlci Polonia 
Novak Polonia 
Hofer R.D.G 
Antenen Elveția 
Hltrina U.R.S.S. 
BUFANU ROMANIA 
Rosendahl R.F.G. 
Bach R.F.G.
Prokop Austria

Înălțime

Schmidt R.D.G. 
Gusenbauer Austria 
Rezkova Cehoslovacia 
Blagoeva Bulgaria 
Mracnova Cehoslovacia

1,86
1,84
1,84
1,83
1,33
1,83 Lazareva U.R.S.S.
1,82 Schulze R.D G.
1,80 “ '
1,80
1,79
1,79
1,79

Brințeva U.R.S.S.
Bamay Franța 
Hedmark Suedia
Valentova Cehoslovacia
Hrepevnik Iugoslavia

Lungime

8.64
6.64
6,56
6,49
6,49
6.48
6.48
6,47____________ ___
6,45 VISCOPOLEANU ROMANIA
6,44 Berthelsen Norvegia

Rosendahl R.F.G. 
Ammann Elveția 
Szevinska Polonia 
Antenen Elveția 
Sama Polonia 
Kucmanova Cehoslovacia 
Prokop Austria 
Sherwood Anglia

Greutate

20,43 Cijova U.R.S.S.
20,10 Gummel R.D.G.
18,56 Lange R.D.G.
18.04 Hristova Bulgaria

43.6
44.0
44.3
44.6
44.7
44.8
45.5
45.7
45.8
45.8

3
3
3
3
3

R.D G*.
R.F.G.
Anglia 
Franța
Polonia 
U.R.S.S.
Suedia
Ungaria
ROMANIA 
Austria

4X400 m
:30.8
:30.8
:32.7
:33.7
:35.2
:35.4
:35.B
:36.2
:36.1

3
3
3
3:40.6

Anglla
Franța
R.F.G. 
U.R.S.S.
R.D.G.
Suedia 
Ungaria 
Danemarca 
Polonia 
Finlanda

O DELEGAȚIEs

A C.I.O
IN VIZITA

• •

LA MUNCHEN
MONCHEN, 25 (Aqerpres).— 

O delegație a Comitetului 
internațional olimpic, în frun
te cu Avery Brundage (S.U.A.), 
președintele acestui for, K. An
drianov (U.R.S.S.), Lordul Kil- 
lanin (Irlanda), marchizul de 
Exeter (Anglia), Ade-Ademula 
(Nigeria),.......................~
tan), Van 
da), Erik 
landa) și 
slavia), a 
într-o vizită 
zentantii C.I.O.
noștintă de lucrările ce se fac 
în vederea Jocurilor Olimpice 
de vară din anul 1972.

Wagid Aii (Pakis- 
Karnebeek (Olan- 

von Frenkell (Fin- 
Artur Tacaci (lugo- 

sosit la Miinchen 
oficială. Repre- 

vor lua cu-

TURNEUL DE ȘAH

• Se așteaptă ca la ma
rele turneu internațional 
„open" ce va avea loc în 
luna aprilie la Cannes, să 
participe, printre alții, aus
tralienii Newcombe, Bowrey, 
englezul Taylor, olandezul 
Okker, iugoslavul Pilici și 
egipteanul Ismail el Shafei.

POLONIA FINLANDA

4-4 LA HALTERE
d« haltere desfășurat le 
între echipele Poloniei

Medul
Varșovia
șl Finlandei s-a încheiat la ega
litate B 4—4. La categoria grea, pe 
primul loc ■-* clasat finlandezul 
Llndroos cu un total de 482,500 
kg.

Aja a marcat Riva al doilea gol tn poarta echipei spaniole.
Italia a condus cu 3—0 Ia Madrid, dar Salvadore a marcat 

apoi de două ori tn poarta proprie...
Telefoto l A.P.—AGERPRES

DE LA BUDAPESTA
Înaintea finișului
Cu o rundă înaintea ter

minării turneului interna
țional de șah de la Buda
pesta, conduce marele maes
tru sovietic Paul Keres cu 
9V3 puncte, urmat de Szabo 
8 puncte. Șahistul român 
Florin Gheorghiu a pierdut 
partida întreruptă cu Aver
bach, iar în penultima rundă 
a remizat cu Holmov.

I.a campionatele europene do na- 
tațle oe ae vor desfigura Intre 4 
șl 18 septembrie la Barcelona 
și-au anunțat participarea peste 
1 600 de sportivi din 18 de țări.

PATINATORII BUCUREȘTENI 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

Crosul international desfășurat Ia 
Loredo (Spania) s-a încheiat cu 
victoria atletului spaniol Alvares 
Salgado, cronometrat pe distanța 
de 1800 m ou timpul de M:2I,8. 
KI a loot urmat de oompatrioțll 
atl Carioe Perea — la 8 «ea., Ra
mon Taanede — la M sea șl de

La începutul acestei săp- 
tămîni s-au încheiat întrece
rile campionatului bucureș- 
tean de patinaj artistic, des
fășurate pe gheața patinoa
rului Floreasca. A participat 
majoritatea patinatorilor frun
tași din Capitală, concursul 
constituind o bună repetiție 
în vede-ea apropiatelor fina
le ale campionatului repu
blican.

Iată rezultatele finale, 
categorii :

SENIORI — Băieți : 1. 
Comanici (IEFS) 3—412,2
2. D. Sandu (Constructorul) 
6—409,8 P ; 3. F. Tăujan
(IEFS) 9—369,3 p ; 4. M. Po
pescu (Const.) 12—318.3 p. 
Fete : 1. Beatrice Iluștiu (Di
namo) 3—447,0 p : 2. Elena 
Moiș (IEFS) 6—425,7 p ; 3. 
Doina Ghisercl (Școala spor
tivă nr. 2) 10—405,8 p ; 4. 
Rodica Dîdă (IEFS) 11—404,4 

Constanța Ionescu
6. C'on- 

sp. 2) 
Caima- 

P 5 8. 
sp. 2)

pe

M. 
p ;

p; 5.
(Const.) 15—395,1 p; 
stanța Formagiu (Șc.
18—352,2 p ; 7. Adina 
can (13FS) 21—345,6 
Mariana Ionel (Șc.
24—345,3 p. Perechi : 1. Leti- 
ția Păcuraru—Dan Săveanu 
(IEFS) 3—101,8 p ; 2. Danie-

la Popescu—Marian Chiosea 
(Din.) 6—99,0 p.

JUNIORI I — Băieți: 1. O. 
Goga (IEFS) 3—303,8 p ; 2. 
A. Bulete (Șc. sp. 2) 6—299,5 
p ; 3. M. Ion (Șc. sp. 2) 
9—286,9 p. Fete : 1. Doina 
Mitricică (Șc. sp. 2) 3—314,4 

Anca Tănase (Șc. sp.
Adriana

p; 2.
2) 6—302,3 P ; 3.
Preda (Const.) 9—292,2 p.

JUNIORI II —
1. D. Panait (Const.) 
p ; 2. P. Dragomir
6—255,6 p. Fete : 1.
lia Picu (Șc .sp. 2) 4—296,6 p ;
2. Gabriela Voica (ASCPMB) 
5—296,7 p ; 3, Mirela Golea-
nu (Din.) 9—279,8 p ; 4. Ga
briela Ion
12—233,1 p
Buciumeanu 
15—118,5 p.

Băieți :
3—275,6 
(Const.) 
Corne-

9

(Șc. 
5.
(Șc.

sp. 2) 
Valentina

sp. 2)

Concursul republican
tncepînd de luni, tn sala Steaua 

din Capitală, se Întrec cele 
mal bune rachete feminine — 
senioare șl junioare. Pe tabloul 
de concurs se remarcă prezența 
campioanei naționale ludlth Dl- 
bar, ca și a altor jucătoare frun
tașe ca Ecaterina Horșa, Eleonora 
Dumitrescu și Mariana Clogolca.

Dintre meciurile primelor zile 
putem menționa întîlnirea dintre 
Valeria Balaj șl junioara Adriana 
Călina, prima reușind numai da-

— declară profesorul Ch.
Intr-o convorbire purtată cu 

prof. Gh. Dimeca, am primit a- 
mănunte în legătură cu perfor
manța lui Slavic în cursa de 200 
m liber de la Pireu :

„De abia acum încep să-mi dau 
seama de posibilitățile pe care 
le are Slavic. Ca să fiu sincer, 
nu m-am așteptat încă Ia un 
asemenea rezultat și am fost real
mente impresionat de ușurința 
cu care a fost obținut. Interme
diarele — 27,0 — 30,0 — 30,5 — 
30,8 — trădează o mare regulari
tate și cred că dacă ar fi 
măcar un adversar de 
sa (următorul clasat a sosit după 
7 secunde), timpul său s-ar fi 
situat în jurul a 1:57,0. Realmente 
inii pare rău că nu avem la dis
poziție, în perioada următoare, 
un concurs puternic, pentru a 
dovedi acest lucru, prima con
fruntare mai serioasă fiind toc
mai In luna aprilie, cu prilejul 
„internaționalelor“.

avut 
valoarea

de tenis, In sală
torită unui efort deosebit să-și 
adjudece victoria.

Iată citeva rezultate : Senioare 
Felicia Bucur — Vera Rado 3—6, 
6—3, 6—3; Sanda Dron — Ioana 
Bădln 6—2, 6—3; Vera Rado — 
Cristina Bădln 6—2, 6—3; Valeria 
Balaj — Adriana Călina 4—6, 6—4, 
6—4; Junioare Georgescu -- Co- 
mănescu 6—1, 6—2; Crăciun — 
Mihălcescu G—2, 6—2 ; Dumitrlu — 
Trandafirescu 6—1, 6—1 ;

n. vizirii

Dimeca

telefon). 
mat pu- 

t__  . _ așteptat
de 3 ani — al startului în
tr-o nouă ediție a campio
natului mondial de hand
bal masculin — se apropie 
vertiginos, 
fuge mai 
rapiditatea 
crucișează 
schimburile . 
fprmații, in sprinturile 
tidiene ale gazetarului 
de știri. Cu creionul și 
netul In mină am poposit 
mai întii in tabăra tricolori
lor, aflată la hotelul Orly- 
Hilton.

Parcă 
repede aici, 
cu care se 
delegațiile, 
febrile de

timpul
‘ , în

în- 
în

in- 
co- 

avid 
car-

p entru handbaliștii români 
care marți, imediat după 
sosire, au făcut o vizită 

la „Palais du Handball" și au 
privit cu legitimă curiozitate 
tartanul, încercîndu-i reacțiile 
la sărituri și la respingerea 
mingii, străduindu-se să-i prin
dă, cu o clipă mai devreme, 
„șpilurile" — ora startului în
seamnă confruntarea cu echipa 
Franței. Un adversar capricios, 
incomod, avantajat de terenul 
propriu, capabil să realizeze, 
tocmai cînd te aștepți mai pu
țin, comportări dintre cele mai 
surprinzătoare. Cei trei antre
nori români (N. Nedef, E. Tro- 
fin și O. Vlase) s-au consfă- 
tuit tot timpul : în timpul zbo
rului de la București la Paris, 
la antrenament și tîrziu, noap
tea, în camera 124 a hotelului 
Orly-Hilton. Și mereu fruntea 
fiecăruia a păstrat o cută de 
îngrijorare, PROVOCATA DE 
INDISPONIBILITATEA LUI 
GUNEȘ (nu va juca în mod 
sigur în primul meci), A LUI 
GRUIA (și asupra participării 
lui planează un neliniștitor 
semn de întrebare) ȘI A, LUI 
SAMUNGI care, se speră, to
tuși, că va evolua. în locul 
lui Guneș se intenționează titu
larizarea debutantului Birtolom, 
a cărui forță de șut va com
pensa — să sperăm — lipsa 
de experiență.

Așadar, un debut sub sem
ne de loc optimiste, norii și 
ploile dese de aici, de la Pa
ris, picurind și în sufletele 
noastre o oarecare îngrijorare. 
Cu atît mai mult, cu cit acest 
meci este, cum spunea — mai 
în glumă, mai în serios — 
Gruia, CEL MAI GREU. El 
reprezintă partida în care echi
pa noastră se prezintă fără 
să-și fi căpătat încă, cadența 
de competiție și ritmul unui 

mondial cu grad 
sporit ca al aces- 
ne pregătim să

meci (13—11 cu Olanda), dar 
fără să strălucească, fără să 
poată risipi îndoielile. De alt
fel, întregul sezon al hand- . 
baliștilor francezi n-a fost prea ! 
bun. Ei au disputat, pină la 
ora startului în campionatul 
lumii, 21 de jocuri (record în 
palmaresul echipei, ceea ce 
probează seriozitatea pregătiri
lor), cîștigînd doar 5 și pierzînd 
16. Insă, cum spuneam mai 
înainte, selecționata „cocoșului 
galic" poate oferi surprize. 
Antrenorii Lacoux și Pintu- 
rault se bazează pe forța de 
joc a noului val al handbalu
lui francez (Rachid Aggoune, 
Jean-Luc Druais, Jacques 
Taillefer, Christian Lelarge și 
Claude Gallant), căruia speră 
să-i poată da o tentă tehnică 
și tactică prin experiența re
marcabilă a unor vechi jucă
tori cum sînt Andră și Ber
nard Sellenet, Rene Richard, 
Jean-Pierre Etcheverry sau 
Jean-Jacques Brunet.

Debutul nu este ușor, fireș
te, nici pentru echipa Franței 
care vrea să-și afirme valoa
rea într-un campionat mondial 
organizat acasă, avînd însă de 
înfruntat adversari evident mai 
puternici. Poate că apropierea 
startului va aduce echipei fran
ceze ceea ce se căuta de mult 
și ceea ce sublinia atît de su
gestiv ziarul l’Equipe 
titlu : „La France ă 
cherche de son moral

într-un 
la re- 

perdu !“

Imagina,Cum lesne se poate 
prima zi a campionatului mon
dial de handbal masculin (edi
ția a Vil-a) nu înseamnă nu
mai jocul Franța — România, 
ci și alte 7 partide, însoțite de 
emoții, de înfrigurate pregătiri, 
de comentarii și pronosticuri. 
Dintre acestea se detașează net 
întîlnirea — veritabilă finală 
prin valoarea celor două tea- 
muri — dintre selecționatele 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Democrate Germane. Este șt 
motivul pentru care, în ciuda 
faptului că reprezentativa 
Franței evoluează la Paris, a- 
tenția tuturor se îndreaptă 
spre orașul Saint Nazaire, unde 
urmează să se dispute acest 
derby. Șansele sînt comentate 
cu aprindere și pronosticurile 
sînt în egală măsură acordate 
ambelor formații.

★
citeva amănunte 
competiției.
sportivii partici-

campionat 
de dificultate 
tuia la care 
asistăm.

necazuri nu și-a„Coșul" cu 
rupt însă toarta deasupra de
legației noastre. Au mai rămas 
și pentru alții, printre care și 
pentru viitorii noștri adversari. 
Cum spuneam în relatarea 
noastră anterioară, selecționata 
Franței și-a dezamăgit total su
porterii în ultimele sale verifi
cări publice. După înfrîngerea 
din primul meci cu Olanda, 
consiliul tehnic al echipei fran
ceze a readus în lot patru ju
cători la care se renunțase: 
portarul Jean-Paul Laplagne, 
Claude Gallant, Michel Ri
chard și Andri Nita. Remania
tă astfel, selecționata franceză 
a Învins în cel de-al doilea

Și acum, 
din culisele

• Printre 
panți la campionatul mondial 
se află și un... detectiv parti
cular. Este vorba de handbalis
tul american Robert Murray.

• Recordul de înălțime îl 
dețin trei jucători: A. Luko- 
slk (Cehoslovacia), Agustt Sva- 
varsson (Islanda) și Vincent 
Drake (S.U.A.) — toți mâsu- 
rînd 1,08 m. Pe locul II — sin
gur — jucătorul nostru Roland 
Guneș cu 1,97 m.

• Cea mai omogenă dele
gație în ceea ce privește... 
profesiunea jucătorilor 
Japonia: 12 militari și 4 
denți.

• Miercuri, la centrul 
presă, funcționara care ne 
bera legitimațiile a condițio
nat această operațiune de o 
promisiune pe care dorea să 
o facem, in corpore, gazetarii 
români: aceea că vom inter
veni pe lîngă handbaliștii noș
tri să nu-1 învingă Ia un scor 
prea mare pe compatrioții 
săi...

este 
stu-

de 
eli-

TELEX
portugheaul AncMo Fiarta — 
38 MO.

la

Btapa a t-a a Torului etetie* al 
Bardlniel. CacUari — Qrtatanc, a 

ti da belgianul Guydo 
cronometrat pe

tanța 115 km tn 8 h S0:07,0. Pe 
locul dod a aoalt italianul Franco 
BLtossl, oare a preluat și condu
cerea tn clasamentul general in
dividual.

La Budapesta e-a disputat primul 
dintre echipele Csepel țrt 

Bumor Parma (Italia) din cadrul 
.Cupei campionilor wropenl*1 la 
volei masculin. Voleibaliștii ma- 
ghiarl au obținut victoria au sco
rul de »—1 (18—18, 14—18, 15—8,
18-18),

„Slavic este capabil de 1:57,0
(in bazin de 25 m) la 200 m liber

Aș vrea să 
comportare a 
români, FAPT CARE NE-A PER
MIS SA CIȘTIGAM 9 DIN CELE 
22 DE PROBE ALE CONCURSU
LUI. șase din performanțele rea
lizate fiind superioare recorduri
lor naționale. Cristina Balaban cu 
2:18,7 (locul doi Ia 200 m liber 
după fosta recordmană a Europei, 
Mirjana Segrt 2:15,2) și 4:54,3 la 
400 m liber marchează o revenire 
puternică".

subliniez șl buna 
celorlalți înotători

FLORIN GĂMULEA-
ARBITRU PRINCIPAL

AL CONCURSULUI DE PATINAJ
DE LA INZELL

patinaj 
găzdui 

1 mar- 
intema- 
anunțat 
din O-

Cunoscuta pistă de 
viteză din Inzell va 
între 28 februarie și 
tie un mare concurs 
tianail la care și-au 
participarea sportivi
landa, Ungaria, Italia, Sue
dia, Franța, Cehoslovacia, 
Norvegia ș.a. Ca arbitru prin
cipal al acestei competiții a 
fost invitat profesorul Florin 
Gămulea, secretarul F.R.P.

• Echipa Bulgariei învinsa la Lima • Reprezentativa U.R.S.S. va evolua la 
dalajara • Campionate • Alte

• Selecționatele Peruluj și 
Bulgariei s-au intîlnit din 
nou la Lima. în fața a 40 000 
de spectatori, fotbaliștii peru- 
vieni au jucat excelent, 
ținînd victoria cu scorul 
5—3 (0—1). Cel mai bun 
câtor de pe teren a fost 
ruvianul Soții, autorul a 
goluri. într-un meci prece
dent, echipa bulgară întrecu- 
se cu 3—1 garnitura secundă 
a lotului peruvian.

• Disputat la Liege, meciul 
dintre echipa locală, Standard 
și formația Dukla Praga s-a 
încheiat la 
(1-1).

• Au fost 
desfășurare 
tre echipele 
Milano și 
pentru sferturile de finală 
ale „Cupei europene a tîrgu- 
rilor". Primul joc se va dispu
ta la 11 martie în Berlinul 
Occidental, 
avea loc la 
lano.

• Echipa 
în Mexic și 
ra pe stadionul Azteca. Sîm- 
bătă, echipa U.R.S.S. va evo
lua Ia Guadalajara, în com-

ob- 
de 
ju- 
pe-

3

egalitate 2—2

fixate datele de 
a meciului din- 

Internazionale 
Hertha, conțin d

iar returul va
18 martie la Mi-

știri.
Gua

U.R.S.S. a 
va juca joi

sosit
sea-

pania echipei locale cu ace
lași nume.

• Tn etapa de duminică a 
campionatului olandez, Fey
jenoord Rotterdam a învins cu 
5—0 pe Nac Breda, iar F.C. 
Twente a terminat la egali
tate : 2—2 cu Telstar. Alte 
rezultate : 
— S.V.V.
Holland Sport — Ado Haga 
4—2 ; A.Z. 67 — G.O. Ahead 
2—1 ; Haarlem — Gvav Gro
ningen 0—0. Partida Ajax 
Amsterdam — Sparta Rotter
dam a fost amînată. Pe pri-

P.S.V. Eindhoven 
Schiedam 6—0 ;

mul loc, în clasament 
flă echipa Feyjenoord 
puncte (din 21 de jocuri), ur
mată de Ajax — 36 puncte 
(din 20 jocuri).

• Pe stadionul Azteca din 
Ciudad de Mexico urmează să 
mai fie construit un coridor 
care va asigura o legătură 
directă între terenul de joc 
și loja președintelui țării. 
Prin acest coridor jucătorii 
viitoarei echipe campioană 
mondială vor ajunge în lojă 
pentru a primi Cupa Jules 
Rimet din mîinile președin
telui Mexicului.

ASEARĂ LA BRUXELLES i

BELGIA-ANGLIA
După meciul egal cu Olanda, de 

pe Wembley, Sir Alf Ramsey ți-a 
verificat echipa In deplasare, la 
Bruxelles. Pe stadionul Heysel 
s-au întîlnit aseară, lntr-un meci 
de verificare reprezentativele Bel
giei șl Angliei. A fost un prim

se a- 
cu 38

1-3 (1-2)
test al 
an.

După 
ballștii

„diavolilor roșii* În acest

un meci pasionant, fot- 
englezl au trecut cu suc

ces testul din capitala Belgiei. 
După ce la pauză — insularii au 
condus cu 2—1, victoria le-a re
venit cu 3—1


