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C. M. de handbal

ÎN CEA DE A 3-a ZI: MECIURI ECHILIBRATE Romania victorioasă
lin primul meci: 12-9 cu Franța

Șl PRIMUL NOSTRU SUCCES

Romania conduce cu 1—0

a la Hitchcock

(Continuare tn pag. a 2-al

4-3 (0-0, 1-1,
6—10
2—13

Cronici de Romeo VILARA 
Fotografii de Aure! NEAGU

Un final de meci

Ora 9,30 : Norvegia — Bulgaria
Ora 12,00: Elveția — R. F. a Germaniei
Ora 17,00: S.U.A. — Iugoslavia
Ora 19,30: România — Japonia

3-2)
în con- 
distinge

relatare de la trimisul

PARIS 26 (prin 
Echipa României a 
cu o victorie, foarte impor
tantă pentru evoluția ei în 
Cea de a 7-a ediție a campio
natului mondial de handbal 
masculin ce se desfășoară în 
Franța, obținută în fața echi
pei țării gazdă cu scorul de 
12—9 (7—2). A fost un meci 
dificil, mai ales pentru făp
tui că echipa noastră n-a pu
tut întrebuința efectivul de 
bază. Cauza este cunoscută : 
Guneș, Sam ungi și Gruia sînt 
accidentați. Dintre cei trei, 
Gruia a jucat, însă antreno
rii au fost obligați să-i a-

telefon), 
debutat

*

nostru special la Paris, CĂLIN ANTONESCU

corde lungi perioade de odih
nă. în prima repriză, în care 
echipa României a făcut un 
bun joc pozițional, desfășu
rat larg, cu pase precise și o 
atenție deosebită în apărare, 
scorul a evoluat permanent în 
favoarea noastră. Pauza ne-a 
găsit cu un avantaj confor
tabil, de 5 goluri, care a re
dat calmul echipei, antreno
rilor și suporterilor.

La reluare, inițiativa este 
de partea jucătorilor români. 
Ei reușesc să-și majoreze a- 
vantajul la 7 goluri (10—3 în 
min. 36). Urmează o perioa-

dă de relaxare, pe care o fo
losește din plin reprezenta
tiva Franței. In 7 min, fran
cezii marchează 3 goluri. în
curajați de șansa care le su- 
rîde, reprezentanții cocoșului 
galic forțează și realizează 
noi puncte care le dau aripii
11— 6, 11—7, 12—7, 12—8,
12— 9 (in min. 23). Mai sînt 
7 minute de joc și
echipei României a scăzut la 
3 goluri. Intervine în acest 
moment arta lui Gațu — care 
driblează lung și spectacu-

avansul

(Continuare in pag. a 4-a)

Calamar înscrie primul gol.
meciul cu Iugoslavia!

CLASAMENT

|La „internaționalele

de atletism
TRIPLUSALTUL
UN VERITABIL
CAP DE AFIȘ

România — Iugoslavia
Din nou tribunele patinoa

rului „23 August" au fost pline 
de înfocații susținători ai re
prezentativei României, pre- 
zenți cu recuzita obișnuită ma
rilor întreceri : pancarte, stea
guri, dar și trompete sau zbîr- 
nîitoare. Fiecare dintre cei pre
zinți nutrea, desigur, speranța 
intr-o comportare bună a echi
pei noastre, prin care să fie 
ștearsă impresia nefavorabilă a 
primelor două reprize ale me
ciului de marți, a înfrângerii 
în fața formației norvegiene, 
în urma jocului de ieri, amă
răciunea aoeasta a fost uitată, 
chiar dacă nici acum hocheiștii 
români n-au evoluat la nivelul 
valorii arătat în multe din 
partidele sezonului actual. Au 
obținut în schimb victoria, atit 
de dorită de public.

După o repriză albă, în

linia albastră : 1—1. 
tinuare, Dumitraș se 
salvînd cîteva goluri ca și fă
cute, la contraatacurile efec
tuate de Renaud, Ravnik și 
Frlc, dar și românii ratșază 
cîteva pcazii excelente.

Ultima repriză, așa cum bine

1. S.U.A.
2. R.F. a GERMANIEI
3. NORVEGIA
4—5. ROMÂNIA
4—5. ELVEȚIA
6. IUGOSLAVIA
7. JAPONIA
8. BULGARIA

PROGRAMUL ZILEI

fost stabilit programul con
cursului internațional de atletism 
pe teren acoperit. Iată-1 : 
BATA : ora 15 — prăjină, 
16 — 50 m B serii, ora 16,30 — 
m F serii și triplu, ora 16,55 — 
50 m B l'inâlă, ora 17,20 — 50 m 
F finală, ora 17,50 — inălțime ” 
lungime F și greutate B; DUMI
NICA : ora 16 — 50 mg F serii, 
ora 16,30 — 50 mg B serii, lun
gime B. ora 17 — 50 mg F finală, 
ora 17,30 — 50 mg B finală, ora 
17,45 — înălțime F și greutate B. 
Pentru mulți dintre participant 
întrecerile de la sfîrșitul săptă- 
mînii constituie o verificare se
rioasă înaintea C.E. de la 14 si 
15 martie.
• O dispută foarte interesantă 

se anunță in proba de triplu intre 
Șerban Ciochină și Carol Corbu. 
Cu cîteva zile în urmă, în cadrul 
campionatelor republicane, Cio
chină și-a făcut o reintrare re
marcabilă obținînd victoria cu 
16,49 m — nou record național 
„indoor învingîndu-1 cu numai 
un centimetru pe Corbu, Jos pă
lăria în fața unui sportiv de ta-
\\\\\\\\\\

SIM- 
ora 

50

B,

lia lui Ciochină ! In calificările 
concursului olimpic din 1968 el a 
suferit un accident grav (disjunc- 
ție plantară) la piciorul drept 
care l-a ținut aproape un an 
departe de stadion. De fapt, Cio
chină n-a fost departe de stadion 
decît în sensul absenței sale de 
la concursuri, pentru că, în tot 
acest timp, așa ctim a putut, el 
a continuat să se antreneze. Și 
rezultatul acestei activități s-a 
văzut !

O Din Bulgaria vor participa 6 
atleți în frunte cu ''n~' 
balcanică la pentatlon, 
Anghelova. Ea va lua 
săritura în lungime, 
care deține un rezultat 
Această performanță o recomandă 
pe Anghelova ca principală favo
rită, deoarece campioana olim
pică, Viorica Viscopoleanu. s-a 
accidentat la uri antrenament. în- 
țepîndu-se cu cuiele, ceea ce a 
necesitat o mică intervenție 
chirurgicală. După o convalescen
ță de cîteva zile Viorica își va 
relua pregătirea pentru „europe
nele" de ia Viena.

campioana 
Nedialka 

parte la 
probă la 
de 6,23 m.

Acești doi... spectatori, vor pu- 
tea fi urmăriți printre competito
rii „internaționalelor". Este vorba 
de săritorii Mihai Zaharia șl Șer- 
ban Ciochină.

Foto : N, DRAGOȘ

care
inițiativa a aparținut ceva mai 
mult „tricolorilor", urmă-

SGINCA
de CLENCIUvăzut

toarea, chiar 
runde, Szabo 
la mantinela din fund, de unde 
fratele său îl pasează lui Cala- 
mar, aflat în fața porții : 1—0. 
Riposta iugoslavilor este 
promptă și vehementă. In min. 
23, la o bîlbîială a apărării 
noastre, pucul ajunge la fun
dașul Ravnik, care egalează cu 
un șut pornit ca din tun, de la

în primele se- 
I aruncă pucul

Indienii întunecatului secol 
al XVII-lea, care bateau bila 
de lemn pe malurile lacului 
Ontario, nu știau nimic des
pre geometria lui Euclid, nici 
despre cea dragă ardeleanului 
Bolyai. Firește că asemenea 
preocupări nu aveau, cu 115 
ani în urmă, nici soldații gar
nizoanei canadiene din King
ston. Și, totuși, evoluția jocu
lui de hochei pe gheață, prin 
intermediul acestor elemente 
istorice, duce nemijlocit la o 
viziune geometrică, pe care ar 
invidia-o cubiștii artelor plas
tice de la începutul veacului 
nostru.

Dreptunghiul divizibil în in
finite alte dreptunghiuri, tă
iat în felii de dungile albastre 
•și roșii, smălțat cu cercuri și 
liniuțe — ce e altceva decît o 
lecție pe tabla de geometrie ? 
Rondeaua de cauciuc — căreia 
canadienii din Quebec refuză 
să-i spună puc, numind-o 
„rondelle" — însumează linii, 
forme și volume geometrice de 
pură perfecțiune. Crosele în
seși, în virulenta lor agitație, 
sînt demonstrative. Iar Jucă
torii poartă tricouri nu bălțate 
ca la alte sporturi, ci vărgate, 
înlănțuindu-le trupurile vin- 
joase în doage textile colora
te. Cînd jucătorii aceștia, pati- 
nînd cu 50 km pe oră, se o- 
presc brusc, într-un viraj, pe 
incredibila rază de doar
metru, cînd conduc pucul to
cind gheața frenetic cu crosa 
într-o amețitoare alură, ei în
fățișează unghiuri a căror în
clinație desfid gravitația.

Pină și precizia regulamen
tului descinde din geometrie, 
cu rigori și reprezentări ma-

un

Gala Steaua—Metalul
n-a corespuns așteptărilor
Cu o săptămînă înaintea cam

pionatului, echipele Steaua și Me
talul s-au întîlnit aseară într-un 
„amical" pe ringul sălii Floreas- 
ca.

în general, nu ne putem de
clara satisfăcuți de evoluția bo
xerilor, care au pus foarte mult 
accentul pe forță. Dintre meciu
rile mai interesante consemnăm 
pe cel dintre stelistul Constantin 
Gruiescu și Ștefan Constantin,

Au început internaționalele 
de tenis de masă ale Angliei

In cadrul campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale 
Angliei, reprezentativa feminină 
a României a întrecut formația 
secundă a Olandei cu scorul de 
3—0. O surpriză și-a făcut loc 
printre rezultatele întrecerii mas
culine : echipa secundă a Iu
goslaviei a eliminat prima for
mație a Suediei cu scorul de 3-~l.

terminat cu victoria la puncte 
a primului. Ion Lungu a evitat 
cu disperare, în primele două 
runduri, contactul cu campio
nul european, Aurel Dumitrescu, 
hotărîndu-se la cîteva atacuri a- 
bia spre sfîrșitul partidei Vic
toria a revenit pe merit lui Du
mitrescu.

Celelalte rezultate : N. Paras- 
chiv (S) b.p. M. Niculescu (M), 
C. Melinte (S) b.p. N. Nieulaie 
(M), I. Răducanu (M) b.p O. An- 
derco (S), A. Isai (S) b.p. G. 
Popa. (M), M. Lumezeanu (S) 
b.ab. III I. Mihăilescu (M), V. 
Drăgan (S) b.p. Gh. Cristea (M), 
V. Frînc (S) b.p. N. Enciu (M) — 
decizie eronată.

„RINGUL DE AUR“,
LA ZAGREB

Ieri au plecat la Zagreb, 
pentru a participa la turneul 
..Ringul de aur", boxerii Po- 
metcu, Stanef, Păpă'ău și Das- 
călu, însoțiți de antrenorul 
emerit Constantin Nour.

tematice. Arbitrii devin în a- 
cest tablou executori implaca
bili, ca abacul, ca mașina de 
calculat.

Oare nu tot geometrie se 
află pe ciudatele foi de hirtie, 
cu pătrățele, peste care un an
trenor (Eugen Raduh) și doi 
studenți de la I.E.F.S. trag cu 
creioane colorate mii de linii, 
drepte, curbe, sinuoase, repro
ducând grafic acțiunile, pasele, 
șuturile, degajările, angajările, 
toată acea trăsătură de linii 
întortochiată, care formează 
superbul joc de hochei pe 
gheață ? Eforturile acestui neo
bosit grup de cercetare — in
stituit de colegiul central de 
antrenori al federației române 
de specialitate — se înscriu în 
cadrul general de seriozitate al 
competiției. Tot atit de serios 
pe cit este un studiu geome
tric... (vib)

o

Brume] este recunoscător și astăzi primului 
său antrenor că l-a învățat să nu se teamă 
ci, dimpotrivă, să iubească halterele.

BKIM1I

SĂRITORUL

COSMIC
In pagina a 3-a

al doilea episod 
din viafa

marelui sportiv

DRUMUL SPRE OLIMPIADA
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T
alentat cum puțini sînt prin
tre sportivii noștri. Simpatic, 
modest, îndatoritor. Este fă
cut parcă să meargă la inima 
publicului, să fie idolul, „mon
strul . sacru" al spectatorilor, 

fost dat lui llie Năstase să culeagă 
numai simpatii, ci si lauri strălu- 

Triumful său, de acum cîteva

I
l

I l-a
| nu 

citori. _ ... __ t
| zile, în confruntarea cu cele mai pu- 
i ternice rachete cite există, îl reco

mandă definitiv ca un as al sportului 
alb, un supercampion al marelui tenis.

I Pasiunea clasamentelor, atît de pro
prie meseriei de gazetar sportiv, ne-a

I împins adesea la calculul, poate inu- 
' til, al performanțelor din tenisul româ

nesc, luate în sens absolut. Pină nu 
Ide mult îl consideram pe Ion Țiriac 

drept performerul nr. 1 — din toate 
timpurile — al tenismanilor noștri. 

I Pleda pentru aceasta acel prestigios
loc printre primii 8 clasați (sferturi de 
finală) în ediția 1968 a turneului de 

. la Roland Garros, considerat un cam
pionat mondial pe terenuri cu zgură.

1 Ca și un loc în primii 16 (optimi) ia 
I Wimbledon 1967, campionatul mondial 

pe gazon. Apoi, numeroase victorii în 
alte turnee, cotate cu rol secundar. Dar 
l-am fi preferat pe Tiriac și pentru o 
altă performantă, una de ordin moral. 
El deschisese pentru tenismanii români 
poarra marilor turnee, acolo unde nu 
eram oaspeți obișnuiți.

Pînă acum, llie Năstase îl concura 
pe predecesorul său numai cu locurile 
fruntoșe obținute în turneele secundare. 
Ii lipsea panașul consacrărilor în ma
rile „clasice", unde 11 recomanda doar 
acea calificare în optimile de la Fo
rest Hills 1969, cînd trăsese semnalul 
de alarmă pentru întreaga echipă ame
ricană, adversara României din finala 
„Cupei Davis". Mai fusese și suita de 
afirmări în proba de dublu de la Ro
land Garros, unde însă era imposibil 
să. fie separat de meritele coechipieru
lui său ideal.

lată, însă, Salisbury. Victorie presti
gioasă, fantastică, locul I deasupra în
tregii elite a tenisului mondial în ceea 
ce a fost, probabil, cel mai mare „in
door" al sezonului. O zvîcnire pe li
nia de sosire imaginară, care-l dă în
vingător pe llie în fața marelui 
său rival și prieten. El urcă acum pe 
prima treaptă.

Călcăm peste un explicabil sentiment 
de pudoare, pentru a da publicității 
acest, clasament sui-generis, făcut peste 
ani și decenii întregi. Am înscris aci — 
fără nici o pretenlie de precizîuni de- 

„h.e, dar cu. conștiința că aducem 
_ contribuție utilă la istoriografia spor
tului românesc — pe următorii 5 mari 
♦enismani ai țării noastre : 1. llie Năs
tase, 2. Ion Țiriac, 3. Constantin Tănă- 
sescu, 4. Gheorghe 
Caralulis.

Să ne fie iertată 
șeală în aprecieri, 
nească.
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Înapoiat tricolorii!
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Scurte și fugare
Lume multă, ieri după- 

amiază, la aeroportul Bă- 
neasa : rude, prieteni, co
legi de echipă, antrenori, 
ziariști au venit să-i pri
mească pe „tricolori", care 
se înapoiau în patrie după 
lunga călătorie de cinci 
săptămîni efectuată 
continentul Americii 
Sud.

Un dor firesc, un 
astîmpăr de înțeles
putea citi pe fețele tutu
ror : Mircea Lucescu, 
Ghergheli, Dan își căutau, 
prin mulțime, soțiile și 
copiii, Dembrovschi, Ghiță, 
Domide se grăbeau să-și

pe 
de

ne-
se
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Lotul fotbaliștilor noștri la puține clipe după sosire

impresii culese ia aeroportul Băneasa
îndeplinească formalitățile 
vamale pentru a nu scăpa 
cumva legăturile spre Ba
cău și Arad.

Și, totuși, meseria ne e... 
meserie.

înfruntînd priviri pline 
de reproș (desigur ale ce
lor care-i așteptau de mai 
bine de o lună), gazetarii, 
necruțători, au declanșat 
rapid tirul întrebărilor ca
re de care mai originale: 
A vizionat și Pele parti
dele voastre ? Ați vorbit 
cu el ? își mai păstrează 
Saldanha impresia cu care• 4»
a plecat de la București,

după meciul
Ha ?

Și răspunsurile au ve
nit din mai multe direc- 

într-adevăr, 
tele- 
Vom 
Gua- 

își

cu Portuga-

ții !...
Pele 
vizor 
vorbi 
dalajara... Saldanha 
păstrează impresia pe ca
re i-am lăsat-o în jocul 
cu Portugalia ; în special, 
după ultimele meciuri sus- 
ținute de noi. acelea cu 
Vasco da Gama și înde 
pendiente...

Mult a fost pină ce 
le-am deschis „tricolori
lor" apetitul. întrucît, în

Da,
a vizionat la... 
cîteva partide... 
cu ei abia la...

I I I
Foto ! V. BAGEA0

continuare, fiecare simțea 
nevoia să ne niărturiseas- 
că cite ceva. Reproducem 
aproape ad litteram : „A 
fost un turneu deosebit 
de util pentru noi, deoa
rece ne-a prilejuit contac
tul cu atmosfera sud-ame- 
ricană, de care s-a vorbit 
atit de mult. îmi pare rău 
că, între timp, au apărut 
și unele disensiuni între 
noi, dar .sînt convins că, 
pe parcurs, totul o să se 
rezolve cu bine" (Lucescu). 
„Am resimțit oboseala a- 
cumulată cu prilejul par
tidelor efectuate la echipa

((lontinuaie in pag. a i a)

I
I
I
I
Ifinitive, da, 

o contribuți

I
I
I
I

Viziru, 5. Cristea

vreo posibilă gre- 
Ar fi preo ome-
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CRISTALE DIN PALATUL DE GHEATA

echipe,

Pe micul ecran

Simpozion internațional pe tema:

Probleme medicale
in jocul de hochei

Valeriu.CHIOSE

de Cen- 
sportivă,

la cîteva minute după 
eveniment, informații 

clasamente ale golgete- 
ale penalizaților, ale 
fair-play" ș.â. 1 500 de

In pauze, numeroși spectatori, 
pasionați ai hocheiului, cer
cetează' ștandul cu amintiri 

..C.M. 1970—București

; boxerii ju- 
faza bucureș- 

acestei competiții

care sînt prelucrate și înre
gistrate pe fișele jucătorilor. 
Fiecare dintre participanții la 
campionatul mondial posedă 
aici trei fișe : prima — cu date

„Zi-

„ÎNGERII PĂZITORI

11 rugăm deci 
puțin măcar 
de omagii la a- 
— despre hoche- 
din țara qantoa-

elvețian a ajuns 
paradoxală. Exiș

ti 100 de patinoare
.. din care 
ar putea lăsa

grupa C

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI—GRUPA B

ZOLTAN CZAKA

Hristache NAUM

CREIERUL ELECTRONIC

comentează pentru

sportul

Desen de Octavian ANDRON1C

Descriind ieri activitatea ce 
se desfășoară în afara oglinzii 
de gheață, am omis un lucru 
important. Mea culpa. Repar 
astăzi greșeala, împărtășind 
cititorilor noștri impresiile din- 
tr-o vizită la centrul de cal
cul, găzduit de o încăpere a- 
nexă a | sălii. Am fost întîm- 
pinați de directorul centrulut, 
ing. George Mihale, și de se
cretarul tehnic, Ing. Petre Ni- 
eolae. Alături de acești expe
rimentați tehnicieni mai lu
crează un colectiv de 8 spe
cialiști. Ce se petrece de fapt 
aici ? Prin intermediul unui 
teleprinter, centrul primește a- 
proximativ 4000 de date de la 
masa arbitrilor. Sînt date pri
mare — goluri, penalizări, 
schimbări de jucători etc. —

Nu există, sînt sigur, nici un 
alt joc sportiv în care aportul 
portarului, al (.îngerului păzitor" 
cum 1 se mal spune, să fie atît 
de mare șl de hotăritor ca în ho
cheiul pe gheată. In lunga mea 
activitate de jucător am văzut, nu 
o dată, meciuri cîștlgate exclusiv 
de portar, după cum tot așa, am 
trăit de multe ori amărăciunea 
tnfrîngerii în partide în care noi, 
cei de „cîmp", ne-am comportat 
foarte bine, dar ultimul apărător 
al echipei a avut o zi slabă și a 
primit unul sau mal multe goluri 
parabile ; dînd peste cap toate 
eforturile noastre, întregul meca
nism al echipei. N-am să dau 
exemple acum, nici nu-și au 
rostul. Ceea ce vreau să arăt. în 
mod special, este jocul excepțio
nal pe care l-au făcut doi dintre 
portarii cuplajului de miercuri, 
vest-germanul Anton Kehle și 
japonezul Katsuji Morishima.

Fără nici un fel de discuție, 
dacă scorul general cu care s-a 
încheiat partida R.F. a Germa
niei — Japonia a fost de numai 
2—1. acesta s-a datorat, în pri
mul rînd, felului în care și-au 
apărat poarta fiecare dintre ei.

Kehle s-a arătat a fi. înainte 
de toate, un jucător calm, de un 
calm imperturbabil, poate mal 
ceva decît cel al englezilor. De 
aceea, a și fost foarte sigur de 

< el. dînd prin aceasta siguranță 
întregii echipe. La cele 3—4 con- -----------„— cînd 

de 
roșu

Duminică seară, pe aero
portul Băneasa, atunci cînd 
conducătorul echipei Norve
giei ne declarase că băieții 
săi au descins la București 
fără pretenții se pare că a 
făcut-o cu multă diploma
ție, ori dintr-o exagerată mo
destie. Cert este că ieri, 4a 
a doua evoluție în cadrul 
grupei B, hocheiștii norve
gieni au prestat același joc 
mulțumitor ca și în partida 
anterioară, cu România, ob- 

pucui. i/oare ca, pamu uu ținînd o victorie cu mult mai
portar, aceste situații s-ar fi în- comodă decît O arată scorul, 
-eheiat cu ^oluri.

In afară de aceasta, Kehle s-a 
culcat pe gheață numai în cazuri 
absolut extreme pentru securita-. . . .. ......

apărătorile, 
secunda

— să se 
crosa să 

dacă pot 
japonez 
calități.

ceva decît cea 
aceea, a și re 

' el, dînd prin aceasta

traatacuri afe japonezilor, 
așteptam doar ca arbitrul 
poartă să aprindă becul 
(atît de critice erau situațiile 
pentru Kehle), el nu s-a lăsat nici 
un moment păcălit de fentele 
înaintașului advers, a rămas tot 
timpul în picioare, și a respins 
pucul. Poate că, pentru un alt

■chelat eu goluri.
In afară de aceasta, Kehle s-a 

culcat pe gheață numai în cazuri 
HuoUIUL x» —---— O_
tea porții sale Atunci l-am văzut 
respingînd pucul cu 
pentru că — exact în 
următoare, ca un resort 
ridice în picioare și cu 
îndepărteze pericolul.

Adversarul său direct, 
spune astfel, portarul 
Morishima a arătat alte 
care miercuri, nu l-au situat cu 
nimic mai prejos ; el preferind, 
însă, jocul cu crosa, pe care o 
mînuiește ca un veritabil fundaș. 
De aceea, nici n-a putut fi dri
blat, intervenind de foarte multe 
ori decisiv tn îndepărtarea pucu
lui din fața porții sale.

Japonezul ml s-a părut, totuși, 
ceva mal nervos decît Kehle. deși 
— în general — el s-a arătat des
tul de stăpîn pe nervii săi. De 
altfel, cred că această (.tensiune" 
s-a transmis, într-o oarecare mă
sură. șl celor dinaintea sa.

Pentru a putea face față unui 
meci, pentru a se putea comporta 
cu adevărat la înălțime, un por
tar trebuie să se pregătească cu 
totul altfel șl în alte condițluni 
decît ceilalți membri ai echipei 
sale, portarii fiind, din acest 
punct de vedere, ceva mai mult 
decît restul jucătorilor.

De aceea, le și spune... îngeri 
păzitori.

Tn cursul zilei de ieri, 
președintele Federației 
române de hochei a 
primit pe membrii co
mitetului director al gru
pei B a campionatului 
mondial de hochei pe 
gheață.

personale, a doua — cu golu
rile înscrise, a treia — cu pe
nalizări. Cu ajutorul datelor 
prelucrate, se alcătuiesc buleti
nele informative, ce sînt mul
tiplicate de o mașină specială 
purtînd marca Rank Xerox. 
Centrului de presă, arbitrilor, 
echipelor, directoratului le sînt 
oferite, 
fiecare 
ample, 
rilor, 
„Cupei 
buletine sînt distribuite zilnic 
cu o iuțeală care a stîrnit, 
aici la patinoar, admirația tu
turor. Rece, fără să participe 
afectiv la disputa de pe ghea
ță, creierul electronic înregis
trează conștiincios totul. Doar 
cei ce-1 deservesc sînt puțin 

O victorie comodă
4 2 (2-1, 1-1, 10)norvegia-elveția

Norvegia—Elvețiadin meciulElvețienii

supărați. Ing. George Mihale 
ne spunea : „Toată această 
complicată instalație nu-mi dă 
nici o clipă de răgaz, mi-e tare 
necaz". „Fur" din cînd în cînd 
cite o fază, tresalt 
dată cind tribunele 
ză. Sînt un înfocat 
hochei și după 

de fiecare 
ovaționea- 
amator de 
terminarea

campionatului va trebui să-mi 
satisfac curiozitatea privind... 
jurnalele cinematografice".

AH, DACĂ AM VEDEA AICI 
ȘI GRUPA A !...

Aseară, tribunele patinoaru
lui deveniseră neîncăpătoare, 
în sport, supărarea trece repe
de. După meciul cu Norvegia 
mulți și-au promis că nu vor 
mai călca 1% patinoar. Au ui
tat, însă, și — cu speranța în- 
tr-o victorie la iugoslavi — 
au asaltat palatul de gheață. 
Entuziaști, făcînd să vibreze 
sala de aplauze și încurajări, 
susținîndu-i frenetic pe trico
lori, ei au creat acea atmos
feră de mare competiție jocu
rilor de ieri.

Pretențiile lor cresc — fireș
te — cu fiecare nouă Întrece
re. Poate de aceea unul dintre 
ei spunea, oftjnd : „Ah, acum 
dacă am vedea și o ediție a 
grupei A, aici la București, ar 
fi pe cinste !"

Căci, deși i-au învins pe el
vețieni la o diferență de 
numai două goluri, în reali
tate superioritatea lor 'a fost 
atît de evidentă, că ea s-ar 
fi putut concretiza cu totul 
altfel. Nu-i mai puțin ade
vărat însă că nici replica ad
versarilor n-a fost pe măsura 
așteptărilor, elvețienii nereu
șind ieri, decît cu rare excep
ții, să presteze un joc cu 
care să depășească califica
tivul de mediocru. După ce 
au deschis scorul în min. 2 
prin Dubois, elvețienii

Alexandru Calamar — Jucătorul cu numărul 11 al na
ționalei române, suplu ca o reptilă, fin tehnician, el este 
în mod practic creierul liniei de șoc, pe care o alcătuiește 
de ani de zile împreună cu frații Szabo. Mulți dintre spe
cialiștii din țara noastră îl consideră ca pe omul de gol 
al formației. Mereu pe fază, cu un deosebit simț al porții, 
Calamar a fost anul trecut golgeterul campionatului na
țional, avind la activ și peste 80 de goluri înscrise sub 
culorile echipei reprezentative.

A început să practice hocheiul în 1956, la vîrsta de 15 
ani, în formația Progresul Miercurea Cine. A trecut apoi 
la Avîntul din aceeași localitate, iar din 1960 activează 
în cadrul echipei Steaua, multipla campioană republicană.

Debutul internațional și l-a făcut în 1959, cu prilejul 
criteriului european de la Plsen, iar din 1960 nu lipsește 
din selecționata țării. Este căsătorit, are o fetiță; se 
pregătește pentru examenul de stat la I.E.F.S. A doua pa
siune sportivă — fotbalul.

fost egalați după 6 minute 
(Bjolbakk), fiind apoi între- 
cuți la aproape toate capito
lele, mai puțin cel al... ele
ganței. Ieri, ca de altfel, și 
în alte ocazii cînd i-am mai 
văzut la lucru, helveții au 
arătat că joacă un hochei de 
salon. Elegant, nimic de zis, 
dar ineficace în fața unei 
echipe ca cea a Norvegiei, 
cu picioarele pe... gheață, ho- 
tărîtă să nu cedeze nimic.

Pînă la încheierea primei 
treimi de joc norvegienii au 
mai înscris o dată prin fun
dașul Sandberg (min. 18). 
După pauză, pe cînd se aflau 
în inferioritate numerică, cu 
doar 2 secunde înainte să 
se fi terminat pedeapsa lui 
Smefjell, nordicii s-au văzut 
egalați (Huguenin min.

ămîntul helvet e brăzdat 
și muiat de ape, rîuri și 
lacuri care-i sporesc bo
găția, așa cum munții îi 

creează frumusețea. Am întilnit 
în Elveția atîtea ape, mai repezi 

mal leneșe în implacabila 
curgere, dar rar ne-a fost 
să suportăm, un torent ver- 
ca cel al șefului de delega* 
Marcel Lenoir, atît de plin 
complimente, la adresa gaz

delor, îneît la retranscrierea lor 
simțim un fel de jenă, explica
bilă în circumstanțele date. Ori
ce încercare de a stăvili cascada 
de cuvinte de laudă (pe care 
numai abundența adjectivelor 
frandaze o putea favoriza), a 
fost inutilă. Membrul elvețian al 
directoratului grupei B din Bu
curești și-a sistematizat cursul 
(oral) : „Organizatorilor români 
toate felictările ! Particip pentru 
a 6-a oară la un campionat 
mondial de hochei pe gheață, 
deci sînt abilitat să fac aseme
nea aprecieri în deplină cunoș
tință de cauză. Cu totul satis- 
făcuți de ospitalitatea cu care 
am fost întâmpinați, voi mențio
na ca un factor determinant, 
absolut în spirit olimpic, împre
jurarea că echipele sînt toate • 
găzduite la același hotel (Amba
sador). Inutil să adaug că hra
na și camerele sînt excelente. 
Nu mai puțin importantă mi se 
pare organizarea impecabilă a 
transporturilor. Dar surpriza cea 
mai mare ne-a* fost prilejuită 
de cadrul organizatoric de la 
patinoar. Vestiarele ce ni s-au 
rezervat sînt ideale, spațioase, 
largi, bine amenajate cu bănci 
de masaj, în care nu te simți 
înghesuit ca. într-o cutie de sar
dele, ci ai loc să respiri și să 
te refaci. Organizarea tehnică 
excelentă nu a neglijat nici pu

blicul, căruia i s-au rezervat o am
bianță plăcută, un decor îneîn- 
tător, dar mai ales locuri como
de. In fine, să nu uităm genti
lețea și amabilitatea conducăto
rilor hocheiului românesc. Toate 
acestea ne-au făcut să nu mai 
avem sentimentul — întâlnit 
destul de des — că sîntem doar 
niște numere...

Originar clin stațiunea de spor
turi de iarnă Chateau d’Oex, 
Marcel Lenoir reprezintă hoche
iul romand în liga elvețiană de 
specialitate, 
ne vorbească, 
după potopul 
dresa gazdelor 
iul pe gheață 
nelor.

— Hocheiul 
într-o situație 
tența în țară ■ 
artificiale, din care cinci aco
perite, ar putea lăsa impresia 
că sînt întrunite condițiile pen
tru un hochei de clasă. Din pă
cate realitatea este alta. Con
struirea fiecărui nou patinoar în 
vreo stațiune (care încearcă, 
pentru a se lansa, să achizițio
neze cite un jucător bun pen
tru clubul local) duce inevitabil 
la dispersarea forțelor pe scară 
națională. Apoi, să nu uităm că 
patinoarele sînt creație în sta
țiuni in primul rînd pentru uzul 
turiștilor, pentru patinatorii ple- 
zirlști. Așa se face că noi am 
promovat abia anul acesta, din 
grupa C în grupa B, avind sur
priza de a constata, aci la Bucu-- -----AĂitRp

este mult mai mare

RH6U, U.K- w. ...
reștl, că diferența dintre aceste 
categorii ™'"'0
decît o singură clasă. Avem im
presia că venim tocmai din gru
pele D sau E ! Echipa noastră 
nu are deci pretenții ppea mari, 
deși se bucură de asistența u- 
nui foarte bun antrenor, cana
dianul Gaston Pelletier. Acesta 
a condus de trei ori la victorie, 
în campionatul național, clubul 
Chaux de Fonds, al cărui ju
cători — conform tradiției noa
stre — formează do altfel osa
tura echipizi naționale.

— Ce credeți despre perspecti
vele hocheiului pe gheață în 
lume ?

— Oricine ar încerca un răs
puns pripit, ar fi tentat să pu
nă în cauză hocheiul profesio
nist. Personal, am multă încre
dere în rezolvarea statutului 
sportivului amator în accepția
— dacă nu mă înșel, românească
— potrivit căreia comandamien- 
tele sociale și nu imobilismul 
olimpic trebuie să guverneze 
problemele sportive. Numai asa 
putem spera că tineretul se va 
întoarce la disciplina dură, dar 
atît de frumoasă, a hocheiului 
pe gheață.

Victor BANCIULESCU

30), dar imediat au înscris 
din nou, prin Jansen (min.
38). în ultima repriză, la 13 
secunde de la reluare, Mik- 
kelsen pecetluiește scorul fi
nal. Arbitri : Nakano (Japo
nia) și Turceanu (România). 
Șuturi pe poarta norvegieni
lor 47 față de cele 25 ale el
vețienilor.
gătorii 8 
2 min.

Penalizări: învin- 
minute, învinșii

România —Iugoslavia
(Urmare dtn pag II

remarca un confrate elvețian, 
aduce cu filmele lui Alfred 
Hitchcock. Chiar în min. 41, 
Hiti marchează : 1—2. Dar
Calamar restabilește egalitatea 
în min. 43 : 2—2. Trec doar cî
teva secunde și Smolj înscrie 
nestingherit de la distanță : 
2—3. în acest moment portarul 
Dumitraș este schimbat cu 
Crișan. După alte două minut*, 
la o învălmășeală, Gheorghiu 
egalează : 3—3. De acum acți
unile sc desfășoară mai preg
nant sub semnul oboselii, al 
lipsei de concentrare și al ner
vozității. în min. 50. o acțiune 
foarte bine lucrată il aduce 
pe Pană în posesia pucului și 
tabela de marcaj indică 4—3, 
in timp ce tribunele își mani
festă din plin satisfacția. Pină 
•la sfîrșit, toate eforturile am
belor echipe de a modifica sco
rul rămin infructuoase. Astfel, 
România obține o muncită și 
prețioasă victorie în fața unei 
formații deosebit de dirze.

Au arbitrat: Gagnon (S.U.A.) 
și Wold (Norvegia). Raport de 
șuturi pe poartă : România 36. 
Iugoslavia 24. Penalizări : Iu
goslavia 4 minute, România 0 
minute, fiind singura repre
zentativă care in două jocuri 
nu a avut nici un hocheist pe 
banca eliminaților.

Incepînd de la orele 18,30 
și 21,00, se va transmite — 
în direct — repriza a treia 
a meciurilor S.U.A. — Iugo
slavia și, respectiv, Româ- 

Japonia,

Organizat recent 
trul de medicină 
în colaborare cu federația de 
resort, simpozionul interna
țional „Probleme medicale în 
jocul de hochei" s-a bucu
rat de succes, atît prin par
ticipare, cît și t>rin discu
țiile purtate, care au scos 
încă o dată în relief ne
cesitatea legăturii dintre me
dici și antrenori, confirmînd 
eficiența acestei colaborări.

Ca și îfl alte sporturi, și în 
volei se tinde spre situația în 
care „rezerva" nu mai trebuie 
să însemne un jucător de 
mîna a doua sau, în orice caz, 
să se prezinte la un nivel in
ferior titularilor.

Este de dorit ca lutul unei 
echipe să includă jucători de 
valoare apropiată (și desigur 
cît mai înaltă) : atunci cînd 
acest obiectiv este atins, nu
mai regulamentul, permițînd 
prezența pe teren doar a șase 
jucători, creează distincția — 
formală — între rezerve și ti
tulari. Este o situație care are, 
de altfel, mai multe avantaje. 
In primul rînd, potențialul e- 
chipei nu este grav afectat de 
indisponibilitățile dinainte cu
noscute sau produse, prin ac
cidentarea sau simpla pierdere 
a suflului. în cursul partidei ; 
în al doijea rînd, introducerea 
unei rezerve poate fi privită ca 
un procedeu tactic al antreno
rului — anumiți jucători de 
valoare certă sînt adesea ți
nuți pe tușă în mod deliberat 
pentru a fi folosiți în teren în 
momentele cheie ale meciului.

De fapt, chiar atunci cînd 
voleibalistul introdus nu are 
acest rol de „armă tactică" a 
antrenorului, apariția în te
ren a unui sportiv odihnit este, 
în mod normal, de natură să 
schimbe situația în joc. Noul 
venit mai beneficiază și de 
faptul că a avut posibilitatea 
să Observe din afară și, deci, 
mai lucid — eventual cu con
cursul antrenorului — evolu

ÎN UMBRA 
HOCHEIULUI
Estompat de marea în

crucișare a croselor, 
stăpinit de evenimentul 

hocheistic care își consumă 
incertitudinile sub cupola con
cavă a patinoarului acoperit, 
celălalt program sportiv al 
sfârșitului de săptămînă este 
amenințat să treacă neobser
vat, de vreme ce 6 000 de 
bucureșteni s-au încumetat 
să înfrunte lipsa de punctua
litate a tramvaielor 23 și 24 
care îi transportă la Palatul 
de gheață.

Dar, în ciuda evenimentu
lui pe care îl găzduiește Ca
pitala, „weel<-end“-ul este 
atractiv și chiar plin de 
semnificații.

•k

Duminică începe 
pionatul național 
turta np echine î

cam- 
___ l de 

— lupte pe echipe într-o 
formulă, serios îmbogățită ca 
substanță. însuși faptul că 
au putut fi selecționate 1(5 
formații (de „clasice" și ,s- 
bere") reprezintă un lucru 
de notat, care atestă carac
terul REAL al acestei disci
pline, de vreme ce în hochei, 
spre pildă, există șase echi
pe PE HlRTIE, dar maxi
mum trei în adevăratul sens 
al cuvîntului...

Prima dintre virtuțile în
trecerii care ia startul este 
aceea de a-i ține în alertă 
pe maeștrii îmbrățișărilor 
fără dragoste, chemați să răs
pundă în acest an la niște 
apeluri foarte exigente : Cam
pionatele mondiale și euro
pene, Jocurile balcanice, 
mari meciuri internaționale. 
SUCCES!

★

Vor face prima reve
rență în fața publicului 
și alți practicieni ai 

atleticii grele 
niori. începe 
teană a 
menite să împrospăteze ga
leria „mănușilor" cu voca
ție. Sînt programate 8 etape, 
duminica, au fost înscriși 170 
de concurenți, în program 
figurează 132 de meciuri, tn- 
cepînd cu etapa a H-a se in
tenționează pigmentarea fie
cărei gale cu cîteva capete 
de afiș, întilniri între boxeri 
consacrați. Deschiderea cam
pionatului de juniori ne rea
mintește, involuntar, că Ro
mânia deține 4 centuri euro
pene la seniori și primul loc 
într-un clasament pe echipe, 
fie și neoficial.

★

Sporturile albe sc. în
fruptă flămînde din ră
mășițele iernii. Bobul 

programează un concurs pen
tru piloții începători. Este 
foarte important. Cîndva, a- 
părea un începător cu nu
mele PANȚURU!

O sută de schiori juniori 
se bronzează sub soarele 
Poienii Brașov; la Borșa, să
ritorii de pe trambulină în
cearcă să mențină aprinsă 
flacăra gata să se stingă a 
unui sport necăjit; „Cupa 
Politehnica" la schi benefi
ciază de participarea unor 
concurenți studenți din șase 
țări.

★
n rest: începe returul 

‘ i A la volei 
(băieți); continuă între- 
fetelor; ia startul di- 

B, la baschet; se aude

In rest: 
diviziei /hrîioti 1

cerea 
vizia 
respirația trepidantă a fot
balului...

Programul complet al com
petițiilor, la rubrica „Unde 
mergem". Principalul, însă, 
ar fi SA SE MEARGĂ la 
sport. In ultimul timp aceas
ta se întimplă din ce in ce 
mai rar...

•y

PESTE BLOCAJ 
I!I/FI!VHt

ția jocului, și drept urmare 
își poate da seama ce anume 
este necesar să se adauge sau 
să se modifice în jocul echipei 
sale. Introducerea unei rezer
ve nu trebuie, așadar, să în
semne pur și simplu umple
rea unui gol, ci trebuie să aibă 
un efect tonifiant pentru e- 
chipă, acțiunea în sine echiva- 
lînd cu aruncarea în joc a 
încă unui atu (și de aici ne
cesitatea de a avea cît mai 
multe ,,atu“-uri, cît mai multe 
rezerve de valoare ridicată).

Aceste reflecții, nu desco
periri originale, dar adevăruri 
indubitabile a căror rememo
rare ni se pare utilă, ne-au 
fost ocazionate de numeroa
sele partide susținpte de echi
pele noastre de club și repre
zentative, partide în care re
zultatul ar fi putut fi în bună 
măsură determinat de jocul 
rezervelor. Au fost destul de 
freccvente cazurile cînd intro
ducerea rezervelor nu avea 
decît rolul de a odihni un ti
tular și de a completa cifra 
regulamentară de jucători în 
teren — lucru, desigur, insu
ficient pentru a contribui la 
victorie.
* Se impune, așadar, forma
rea unor loturi cît mai nu
meroase, cu componenți nedi- 
ferențiați valoric, capabili în 
orice moment să fie „titulari". 
Voleiul modem o pretinde.

Marcel RUSESCU
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Schiul și bobul

în plină
PE PÎRTIA DE BOB DE 

LA SINAIA, vremea favora
bilă a permis disputarea ul
timelor două competiții de 
bob în bune condiții. Iată 
echipajele învingătoare : „Cu
pa Co'nsiliului sindical jude
țean Prahova" (o singură 
manșă) : C. S. II Sinaia (Stoi
ca—Papadopol) 53,08 ; „Cupa 
Federației" (în două manșe) : 
Bogdan—Mîinea 1:42,56. Cu 
acest prilej, „veteranii" C. 
Dragomir și I. Moiceanu, 
foști campioni naționali, au 
făcut ultimele coborîri ofi
ciale, ei renunțînd de acum

activitate
înainte la activitatea compe- 
lițională.

DE ASTAZI pînă marți, 
schiorii vor avea o intensă 
activitate internă și interna
țională. Debutul îl fac cei 
mai buni fondiști seniori, 
care își dispută azi diminea
ță, pe pîrtiile Poienii Bra
șov, titlurile de campioni 
naționali la 30 km (seniorii) 
și 10 km (senioarele). în 
continuare, programul aces
tor „naționale" prevede des
fășurarea curselor de 15 km 
seniori și 5 km senioare 
(duminică) și a ștafetelor 
(luni).

TOT LA POIANA BRA
ȘOV, sîmbătă are loc proba 
de slalom special din cadrul 
concursului internațional de 
schi alpin „Cupa Politehni
ca". întrecerea, organizată 
de Politehnica Brașov și in
clusă în calendarul F.I.S.U., 
reunește schiori din Româ
nia, Franța, Austria, Bulga
ria, Cehoslovacia, Iugoslavia 
ș.a. Cealaltă probă a con
cursului va fi slalomul uriaș, 
programat pentru duminică 
dimineața.

SĂRITORII de la tram
bulină vor concura duminică 
dimineața pe trambulina de 
la Borșa, pentru desemna
rea campionului țării la se
niori, iar alpinii juniori își 
vor disputa de duminică, la 
Poiana Brașov, titlurile de 
campioni la categoria res
pectivă. în sfîrșit, programul 
acestui bogat sfîrșit de săp- 
tămînă mai prevede desfă
șurarea tradiționalului con
curs de schi alpin „Cupa

orașului Sinaia". Cursele de 
slalom special și coborîre 
vor avea loc sîmbătă și du
minică în Bucegi, pe Valea 
lui Carp.

„CUPA U.A.S.R." LA SCHI : 
250 de schiori și-au anunțat 
prezența la faza finală a ce
lei de a doua ediții a „Cu
pei U.A.S.R.", programată la 
Predeal. Zăpada este exce
lentă, iar concurenții — cu 
toții optimiști.

în același timp cu antre
namentul schiorilor se pun la 
punct ultimele amănunte pri
vind desfășurarea concursu
lui. Am solicitat asistentu
lui universitar Eugen Ban- 
cfu să ne prezinte progra
mul celor trei zile : „în linii 
generale, acesta este urmă
torul : vineri dimineața, du
pă deschiderea festivă, se vor 
desfășura întrecerile la sla
lom uriaș, iar după amiază, 
la fond. Sîmbătă, prima man
șă a slalomului special. Sea

ra va avea loc o mare ser
bare. Duminică, manșa a 
doua a slalomului special și 
închiderea festivă".

BULETINUL ZĂPEZII

în ultimele zile a căzut 
multă zăpadă pe întreg cu
prinsul țării. Un motiv în 
plus de bucurie pentru iu
bitorii schiului este și fap
tul că, pentru sfîrșitul săp- 
tămînii, se prevede timp fru
mos, fără precipitații în zona 
muntoasă, așa că sporturile 
de iarnă pot fi practicate în 
condiții excelente. Pentru 
edificare, ne-am adresat In
stitutului meteorologic. Sec
ția prevederi de scurtă du
rată, de unde am aflat gro
simea stratului de zăpadă în 
cîteva stațiuni montane; 
Predeal 70 cm, Sinaia — 
cota 1500 53 cm, Byașov 18 
cm, Semenic 120 cm, Vîrful 
Omul 110 cm, Țarcu 80 cm, 
Paring 70 cm, Rarău 110 cm.

••••••••••••••••

TIMPUL, ARBITRU!“

LA ARADCUPA MEXIC 1970
PRIMAVERIPechipelor 

activitate 
cam- 

• 21 
de 

a 
a adoptat, în ședința 

ținută aseară, hotărîrea de a 
organiza competiția dotată cu 
„Cupa Mexic 1970".

Competiția se va desfășura 
în două faze : în prima — 
cele 16 echipe, împărțite în 

— pe criteriu! 
vor disputa me- 

i în

Pentru a asigura 
din divizia A o 
în timpul întreruperii 
pionatului (19 aprilie - 
iunie), Comisia centrală 
competiții și disciplină 
F.R.F. '

patru grupe 
geografic —• 
ciuri tur-retur (acasă și

MECIURI AMICALE

deplasare); în faza a doua 
cîștigătoarele grupelor se vor 
întîlni în semifinale și apoi 
învingătoarele în finala com
petiției. Localitățile în care 
vor avea loc semifinalele și 
finala vor fi stabilite de Co
misia centrală de competiții 
și disciplină, prin tragere la 
sorți.

lată cele patru grupe :
• A : Politehnica lași, Di

namo Bacău, Petrolul Ploiești 
și Steagul roșu ;

• B : Farul, Steaua, Rapid 
și Dinamo București ;

• C : U.T.A., Jiul, Universi
tatea Craiova, F.C. Argeș ;

• D : A.S. Armata Tg. Mu
reș, „U" Cluj, C.F.R. Cluj și 
Crișul Oradea.

26 (prin telefon), 
de a asigura echi-

ARAD, 
în dorința 
pelor divizionare din Arad 
un program cît mai bun de 
pregătire, consiliul județean 
pentru educație fizică și 
sport a organizat „Cupa Pri
măverii". în cel de al doilea 
joc susținut, U.T.A. (în pri
ma etapă : U.T.A. — C.F.R. 
Arad 2—1) a înregistrat un 
rezultat de egalitate (1—1) 
în fața Vagonului. Golurile 
au fost realizate în prima 
repriză de către Sima (min. 
21) pentru U.T.A. și Stănoaie 
pentru Vagonul (min. 45).

ȘTEFAN IACOB—coresp 
principal

o

CĂTRE
DRUMUL

OLIMPIADĂ

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — METALUL HUNE
DOARA 2—0 (0—0). Terenul 
a fost desfundat. Jocul a pri
lejuit o dispută dîrză, termi
nată cu victoria craiovenilor 
la scorul de 2—0. Golurile 
au fost marcate de Stanciu 
(min. 60) și H. Popesou (min. 
78). (V. Popovici, coresp.)

DUNĂREA GIURGIU — 
S.N. OLTENIȚA 3—0 (2—0). 
Gazdele au dominat în ma
joritatea timpului și au cîști- 
gat acest meci amical cu sco
rul de 3—0 (2—0). Autorii 
golurilor: Manciu, Țigănilăși 
Chiru. (P. Burcin# coresp.)

(Urmare din pag. 1)

MASURI DISCIPLINARE
LA C.S.M. REȘIȚA

Biroul secției
C.S.M. Reșița a 
baterile unor jucători

de fotbal 
analizat

Și

a 
a- 

T- a hotărît să sancționeze pe ur
mătorii: Kalapati — a fost 
suspendat pe un an și scos 
din lot; Crișan, Arnăutu și 
Pîrvan — au primit un ultim 
avertisment, urmînd ca la 
prima abatere să fie suspen
dați pe cîte doi ani.

PAUL BOCȘANU, coresp.

Â

mea de club. Totuși, am în
vățat multe din acest 
neu“. (Ghiță).

„Această perioadă de 
gâtire ne-a prins foarte 
întrucît ne am aclimatizat cu 
atmosfera tipică fotbalului 
sud-american, cu care ne 
vom întîlni și în Mexic. Ad
versarii noștri sînt valoroși 
și de aceea mă bucur că am 
încheiat turneul cu un bilanț 
pozitiv" (Hălmăgeanu).

„Stînd pe tușă în majori
tatea timpului, am putut 
să-mi fac o părere mai com
pletă despre echipa noastră 
și despre fotbalul brazilian, 
Pe care îl urmăresc pentru 
a doua oară la el acasă. Fără 
îndoială, jucătorii brazilieni 
posedă o certă valoare, dar 
nu sînt de loc imbatabili. In 
plus, la unele meciuri de
ranjează un anumit gen de

o

tur-

pre- 
bine.

mascaradă, cînd pentru

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele :

Adresa

C.M. FOTBAL
1. CE

SFERTURILE DE FINALA (reamintim ; din fiecare grupa 
se califică primele DOUA CLASATE)?

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU

GRUPA A

ciocnire mai bărbătească a- 
par pe teren, simultan, trei 
tărgî și 40 de polițiști. în 
ceea ce mă privește, nu 
m-am bucurat de o stare 
psihică prielnică, acomodîn- 
du-mă greu cu fusul orar 
și cu căldura. Pentru a ri
sipi unele temeri, vreau să 
precizez că între mine și 
antrenor n-a existat nici un 
diferend" (Dan).

„Sînt conștient de faptul 
că n-am evoluat la valoarea 
mea. Am acumulat, însă, cu 
acest prilej o experiență care 
îmi va folosi în Mexic. M-am 
acomodat din ce în ce mai 
bine cu Neagu" (Dumitra- 
che). -

„Turneu deosebit de util, 
la sfîrșitul căruia îi eviden
țiez pe Sătmăreanu, Lucescu, 
Dinu, Mocanu și Răducanu. 
Mă așteptam ea Dobrin să 
evolueze la înălțimea jucă
torilor brazilieni, dar o sur
prinzătoare emotivitate l-a 
împiedicat s-o facă. Doar în 
Peru a prestat un joc con
form așteptărilor" (Angelo 
Niculescu).

„Datele meciurilor din ca
drul turneului au fost bine 
alese, existind timp suficient 
pentru recuperarea după e- 
fort. Pentru acomodarea la 
fusul orar apreciez ca sufi
ciente șase zile, iar pentru 
aclimatizarea cu altitudinea 
ne vor fi de ajuns 21 de zile, 
dintre care jumătate din ele 
va trebui să le petrecem la 
o înălțime de 2400 metri" 
(dr. Dumitru Tomescu).

Durata unei partide n-ar 
trebui să constituie subiect da 
discuții, dintotdeauna un 
meci de fotbal desfășurîndu-se 
Pe distanța a două reprize de 
cîte 45 de minute, cu o pauză 
mai mică sau mai mare între
ele. Și, totuși, nu o dată, pe 
lîngă ofsaidurile și loviturile 
de la 11 metri, veșnic contro
versate, se ivesc discuții lega
te de durata partidei, de mul
te ori întemeiate. Spunînd a- 
ceasta, nu ne gîndim la spec
tatorii care, văzîndu-și echipa 
favorită în pericol de a pier
de, în final, strigă : „Timpul, 
arbitru 1“ Acest aspect este, 
cel mult, pitoresc. Celelalte, 
însă, nu...

Să reamintim, oricum, că 
arbitrul este singurul crono- 
metror al meciului. Dar. con
form regulamentului, el tre
buie să țină seama de timpul 
ce se pierde din cauza unui 
accident sau din alte motive 
și să-1 adauge la sfîrșitul fie
cărei reprize. Arbitrul nu este 
obligat să anunțe acest lucru 
jucătorilor, dar dacă o face, 
indicînd și. timpul respectiv, 
e normal să fluiere apoi sfîr
șitul reprizei sau al meciului,

exact după 45 sau. respectiv, 
90 de minute.

Dar, ce înseamnă „timp 
pierdut" ? -

Nu numai întreruperile da
torate unor accidentări sau u- 
nor incidente. Arbitrul poate 
socoti ca atare și timpul ce se 
irosește prin diverse manevre, 
la executarea unei lovituri li
bere, la aruncările de la mar
gine, la repunerea mingii în 
joc, de către portar etc. Aten
ția trebuie îndreptată, în spe
cial, spre portari, cei mai mari 
„consumatori" de timp. Aceș
tia țin balonul în mînă sau 
se culcă pe el, conduc exage
rat balonul cu piciorul, pasea
ză mingea unor coechipieri și 
o reprimesc, repetînd de cîte
va ori această manevră, totul 
cu scopul de a trage de timp. 
După ce îl va avertiza pe por
tar, arbitrul are dreptul să 
sancționeze această atitudine 
nesportivă cu o lovitură libe
ră indirectă.

GRUPA B

GRUPA C

GRUPA D • • • •

NOUL ECUSON AL ARBITRILOR
Biroul Federației române de 

fotbal a aprobat noul ecuson 
al arbitrilor, pe care

este 
pre-

prezentăm alăturat. El 
unul dintre exemplarele 
zentate de arbitrul interna
țional Victor Pădureanu, cu
noscut și apreciat

Noul ecuson al 
de fotbal a fost 
confecționare unei 
deri bucureștene,

desenator, 
arbitrilor 
dat spre 

întreprin- 
comandîn-

AGENDĂ BUCURESTEANĂ*â
pe locul 2 în divizia secun
dă. în continuare, de la ora 
12, fruntașa seriei I a divi
ziei B, PROGRESUL BUCU
REȘTI, va avea ca partener 
echipa DUNĂREA GIURGIU.

Duminică se va desfășura 
pe stadionul Progresul (str. 
dr. Staicovici) un interesant 
cuplaj. De la ora 10, META
LUL BUCUREȘTI va primi 
replica formației bulgare 
SPARTAK VARNA, clasată

2. CE ECHIPA VA CISTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

ooo .

du-se un număr de 7 000 de 
bucăți.

După cum sîntem infor
mați, noul ecuson va fi pur
tat de 
încă în 
imediat 
manda 
nată.

cavalerii fluierului 
această țy-imăvară, 
ce va fi onorată co- 
mai înainte mențio-

ANALIZA CENTRULUI

DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
avut loc 
a activi- 
medicină 
1969. Dr.

Ieri dimineață a 
ședința de analiză 
tații Centrului de 
sportivă pe anul 
Ion Drăgan, directorul insti
tuției, a prezentat un raport, 
însoțit de planul de lucru pe 
anul în curs. Au participat : 
dr. Eugen Mareș, adjunct al 
Ministrului sănătății și Emil 
Ghibu, vicepreședinte al 
CNEFS.

Loto - Pronosport
Tragerea Loto

a

6
Mărțișorului

martie 1970

paralel cu concursul

HORIA STOICA (Cluj) s Ne în
trebați, la începutul unei lungi 
și foarte interesante scrisori, die 
ce „SPORTUL" nu publică lista 
premiilor oferite la marile con
cursuri de tenis la care parti
cipă primele noastre rachete, 
Ion Țirlac șt Ilie Năstase.

Ne vom mal gindi la obiecția 
dv, dar — după cum scrieți in 
continuare — nu acesta este lu
crul care vă frămînti cel mai 
mult tn legătură cu tenisul nos
tru. Șl puneți (înțelegem că nu 
numai ziarului) cîteva întrebări 
clare, fără ocolișuri. Reproducem 
cîteva dintre ele: De ce vedem 
atît de rar tenis adevărat pe te
renurile noastre? De ce 
ziarului „Sportul" de a 
gala de mane succes 
Floreasca nu a avut 
ecou? De ce federația 
cialitate 
afirmării 
nisulul romanesc 
rajul să treacă (sau să ceară) 
la organizarea unor mari turnee 
la noi, cu participarea marilor 
jucători, cel mai mulți, dacă nu 
toți, învinșii lui Țlriac șl Năs
tase în ultima vreme ? De 
nu, poate în sala sporturilor 
Cluj, un turneu „lndoor"?

Ar fi minunat, scrie mai 
parte cititorul nostru; să-i 
dem pe Laver, Newcombe, Ashe 
sau Richey (il știm doar pe 
Santana șl El Shafel). Poate că 
acum clțiva 
rință putea 
pie, dar la. 
învinge pe 
(n.r. nu avusese încă 
victorioasă cu Cliff 
ca să nu amintesc diecii un re
zultat din multe altele de auten
tic prestigiu — cred că astfel de 
etichete nu mai au nici o va
loare.

Corespondentul nostru ne a- 
trage atenția că nu-l sînt străine

dificultățile financiare, poate ș1 
de altă natură, legate de orga
nizarea unui asemrmea turneu, 
dar consideră situația actuală ca 
fiind total nefirească. Poate că 
dacă la eforturile ziarului s-ar 
adăuga cele ale federației de 
specialitate și de pildă — ale 
O.N.T.-ului, din domeniul uto
piei se va putea descinde pe te
renul solid al realității.

Am reprodus ideile principale 
din scrisoarea dv și să așteptăm, 
împreună ecourile. Dacă aflăm 
ceva înaintea dv, vom reveni tot 
la această rubrică.

inițiativa 
organiza 
din sala 
nici un 
de spe- 

- în noile condiții ale 
de necontestat a te- 

nu are cu-

ce 
din

de- 
ve-

ani o asemenea do- 
fi taxată 
ora cînd
Ashe la

drept uto- 
Năstase îl 

Salisbury 
loc finala 

Richey) —

C. POPA (municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej), VASILE GROSU 
(Bacău): Am sesizat șț noi unele 
diferențe de aprecieri apărute tn 
cronicile publicate, in diferite 
ziare, după meciul „tricolorilor" 
cu Flamengo. Am așteptat îna
poierea delegației noastre șl vă 
asigurăm că printre întrebările 
noastre figurează și aceea rezul
tată - 
Veți 
rînd 
bal.

din controversa amintită, 
găsi răspunsul foarte 
la rubrica noastră de

cu- 
fot-

de suporteri (n-am înțeles dacă 
și de chestiunea asta tot dv o 
să vă ocupați) pe care o să-l 
înaintați la...

înțelegeți, desigur, că am pu
tea răspunde — pe dțeplin justi
ficat la o afirmație de aseme
nea gratuitate — de o anumită 
manieră. Dar, rubrica „Intre 
noi, sportivii..," își propune cu 
totul altceva. De aceea, trecînd 
peste tonul ireverențios folosit 
de dv, ca șl peste lipsa d>e con
trol tn formularea unor critici 
(de altfel total nefondate), vă 
răspundem că scrisoarea trimisă 
redacției exemplifică cum nu se 
poate mal bine complexul de 
provincialism (de care suferă, 
din păcate, mulți amatori de 
sport). Spațiul nu ne îngăduie 
să dezvoltăm această problemă. 
Ne mulțumim doar să atragem 
atenția că acest complex de pro
vincialism împiedică adesea o în
țelegere obiectivă a lucrurilor șl 
fenomenelor vieții noastre spor
tive. Și clteodată face mult mai 
mult rău.., Mai meditați I

Both nu a avut dezlegare pentru 
Rapid din
Satu Mare.
lalte...

în
Pronoexpres al Mărțișorului 
din 4 martie a.c., Adminis
trația de Stat LOTO-PRONO- 
SPORT organizează la 6 mar
tie tradiționala tragere LOTO 
a Mărțișorului.

Lista de premii a celei mai 
mari trageri a sezonului, tra
gerea LOTO a Mărțișorului 
este foarte bogată și cuprin
de : autoturisme DACIA 1300,

ENELESCU Răs-(Bacău): 
sus vă este și 
măsura în care

Fla-

N. 
punsui de mai 
dv adresat — tn 
vd referiți la partida cu 
mengo (doar decuparea artico
lului apărut tn „Steagul roșu" 
din 19 februarie ’ a.c. și trimis, 
probabil spre, confruntare, re
dacției noastre este reproșul 
concret pe care ni-l faceți). 
Pentru dv — dlntr-o apreciere 
diferită, încă neelucidată — lu
crurile devin, însă, generale șl 
de aceea ne scrieți că „de fle
care dată cronicarii Sportului 
manifestă volt antipatie pentru 
echipele șl jucătorii din provin
cie", tar tn încheiere ne spuneți

că nu ne amenințați dar o să faceți 
dv un memoriu semnat de zeci

Ing VASILE DUMITRESCU 
(Brașov); Ne rugați să vă răs
pundem... sportiv la rubrica „In
tre noi, sportivii..."

Da, era mai corect să publi
căm șt fotografia Iul Neagu tă
iaturi de cea a lui Dumitrachei 

■ in cronica meciului cu Vasco da 
Gama. Uneori nu se poate, din 
cauza spațiului, Noroc, însă, că 
Neagu ne-a dat foarte curind 
prilejul revanșei (vezi Sportul de 
marți 23 februarie). Acum s-ar 
putea supăra Domide și Lu- 
cescul Goluri să marcheze jucă
torii romăni că die fotografii o 
să avem noi grijă tn viitor.

UN GRUP DE CITITORI (Sta
țiunea Sîngeorz Băl): Am făcut 
precizările necesare. Jucătorul

partea clubului din 
De aici toate cele)

NICOLAE 
ra): Acum 
că, într-adevăr, 
late în articolul 
căm cu eforturile mari!" sînt în
dreptățite. Este evident că și co
legul nostru de redacție, care 
i-a vizitat pe fotbaliștii din Rm. 
Vilcea, s-a cam grăbit, dar de 
ce oare nu s-or fi lecuit unii 
activiști sportivi (prof. N. Dl- 
nescu) de boala exagerării? In 
realitate e vorba de un program 
de pregătire mult mai redus. 
Altfel, aveți dreptate, nu știm 
cit ar fi rezistat eroii reporta
jului nostru.

Vă mulțumim.

GODEANU (Timișoa
ra putem răspunde 

criticise formu- 
„Să nu ne ju-

CONSTANTIN POENARU
(București): Ne eloglațl pe cîteva 
pagini (folosind citate din dife
rite publicații) pe Ion Plrcălab 
și tn final ne solicitați să,., ac
ceptăm introducerea lui în lotul 

face 
pro- 
este

ceptăm introducerea lui iri 
național. Credeți că putem 
mai mult decît să Inserăm 
punerea dv (de altfel, nu 
singura) în atenția forurilor de 
resort?

HORIA CERNATESCU (Bucu
rești): In articolul intitulat „Re
curs" a fost pusă in discuție o 
anumită latură (destul de oco
lită pînă acum) a responsabili
tății cluburilor sportive. Este 
însă posibil, așa cum împreună 
cu dv susțin șl alți cititori al 
ziarului, ca jucătorul Țarălunga 
să urmărească șl alte 
decît cele exprimate 
Rămîne să punem punct 
fiilor și sfl așteptăm.

inten’.il 
public, 
dlscu-

Dan GARLEȘTEANU

6 martie
TRAGEREA

LOTO
MĂRȚIȘORULUI

DACIA 1100, MOSKVICI 408. 
SKODA 1000 M.B., TRA
BANT 601 în număr NELI
MITAT, excursii în Finlan
da și U.R.S.S. (durata circa 
8 zile) și „Turul Poloniei" 
pînă la Gdansk (durata circa 
15 ziie) în număr NELIMI
TAT, precum și numeroase 
premii în bani de valoare 
fixă și variabilă.

Biletele pe 
cipă sînt de 
15 lei.

Nu uitați ! 
lei vă asigură
toate extragerile.

Rețineți 1 Mai multe bilete 
de 15 lei, ’ mai multe șanse 
de cîștig.

Amănunte la agențiile LO
TO-PRONOSPORT.

care se
2 lei, 5

parti- 
lei și

Biletele
participarea

CU 15 
la

an-Piotr Șein era un cunoscut 
trenor de atletism din Voroșilov- 
grad. Proaspăt absolvent al Institu
tului pedagogic din oraș, un om 
încă tînăr, care practicase nu fără 
succes aruncarea ciocanului, el a 
devenit un profesor sever și pedant. 
Nu oricare dintre tinerii atleti su
porta disciplina aspră introdusa 
de Șein în grupa ’sa. Mulți dezer
tau după . cîteva antrenamente. 
Rămîneau doar aceia care voiau 
intr-adevăr să se ocupe serios de 
atletism și acest 

în întregime pe antrenor.
Brumei nu a fost primit dintr-odată 

de vină 
acei ani 
Golovin, 
a luat o___ ______ ______ ,
privind din cînd în cînd cu coada ochiului Ia cei ce se 
antrenau. Nu-l lua nimeni în scamă. Același lucru s-a 
repetat, ziua următoare. Și numai după al treilea antrena
ment, Șein, dind drumul elevilor săi, s-a apropiat de ciu
datul băiat.

— Lasă sulița ! — a ordonat el. După cîte văd ai mal 
venit și zilele trecute. Vrei să te antrenezi ?

Valeri de-abia a reușit să dea din cap.
— Și ce știi să faci ? Să sari ? Arată-mi ! 
Brumei a sărit 145 de centimetri.
— Nu e rău, l-a lăudat Șein. Numai că rostogolirea" nu 

prea merge. Trebuie să încercăm altceva.
La inceput, antrenamentele lui Șein aveau de toate, în 

afară de... sărituri : gimnastică, alergări, aruncări. Dar, 
mai mult decit orice, exerciții cu haltere. Brumei îi este 
recunoscător și astăzi primului său antrenor, pentru faptul 
că l-a învățat de la început să nu se teamă, ci, din contră, 
să iubească halterele. Curînd au trecut și la sărituri. Au 
studiat fiecare element din kiițograma lui Kașkarov pr©- 
lucrînd-o pe părți componente.

Pe Valeri au început să-1 pasioneze antrenamentele. 
Spre nemulțumirea tatălui, el a abandonat școala de 
pictură, pentru ca nimic să nu-l împiedice în activitatea 
sportivă. Nu avea nici 15 ani cînd a fost trimis la Odessa, 
la întrecerile republicane ale școlarilor din Ucraina. Spre 
mirarea generală. Brumei a sărit 175 cm, a ocupat locul 
al doilea și a primit primul premiu sportiv din viața sa : 
un ceas de buzunar ,,Molnia“. Intorcîndu-se acasă. Brumei, 
i-a dăruit cu o bucurie răutăcioasă ceasul tatălui său. 
Tatăl se miră, 
de la vîrsta aceea, de 
doi metri.

® Tnâliîmea — 2

• Primul antrenor
• Orice, în afară
de sărituri • Re-
cord la 15 ani

lucru tl mulțumea

în echipa lui Șein, 
de care suferea în 

_  - ____ _______ la ora indicată de 
dar nu a îndrăznit să se apropie de Șein. Valeri 
suliță care zăcea pe teren și a început s-o arunce,

nu a lost primit dintr-odată 
fiind timiditatea bolnăvicioasă 
Valeri. El a venit pe stadion

cu o bucurie ___ _ ____ __
, primi darul și încetă să mai bombăne. Chiar 

la 15 ani, Valeri începuse să viseze

m • Șein „se
spală pe mîini"
• In ,„școala din
pădure" a lui
Obbarius

•20.

El a sărit 2 metri în aprilie 1959» 
chiar în ziua cînd împlinea 17 ani. 
Bucuria i-a fost nițel întunecată 
de convorbirea cu șein.

— Nu mai am nimic 
Valeri — recunoscu 
Trebuie să-ți găsești 
la sărituri în înălțime, 
ar fi dacă 
la Diacikov.

Vladimir 
diplomat al 
fizică și al

Cu timpul a devenit un 
iar apoi doctor în științe pedagogice.

ai putea

să te învăț, 
antrenorul, 

un speciali.}! 
Cel mai bine 
să te înscrii

Mihailovici Diacikov. 
Institutului de educație 

__ T_ celui de arhitectură, 
fost un excelent săritor în înăl- 

foarte bunțime prin anii 
antrenor, candidat - . __
El lucra cu săritorii din echipa reprezentativă a U.R.S.S. 
și era destul de greu să intri pe mîpa lui.

La prima ocazie, Șein i-a făcut cunoștință lui Valeri cu 
Diacikov. Acestuia nu i-a prea plăcut săritura lui Valeri.

— Cam crud flăcăul, zise maestrul. Și tehnica îi este 
neșlefuită.

își notă ceva in blocnotes și cu asta discuția luă sfîrșit. 
Primind diploma examenului de maturitate. Brumei a 

intrat la Institutul pedagogic din Harkov. Numai că în 
institutul acela nu exista o bază de antrenament potrivită 
și proaspătul student, după nici o lună, și.a luat actele 
și a plecat la Lvov. Primăvara, el a făcut cunoștință cu 
Tgor Ter-Ovanesian, care locuia atunci la Lvov, și care 
i-a povestit foarte multe despre antrenorul său, Dmitri 
Ivanovici Obbarius.

Dmitri Obbarius este un antrenor original. Elevii săi 
apar rar pe stadion ; cea mai mare parte a timpului de 
antrenament ei și-o petrec in pădure, se cațără pe copaci 
despică lemne, aruncă bolovani, aleargă pe cărări, fac 
jocuri cu mingea pe pante, în cariere de nisip (cu disipul 
pînă la glezne !) devenind atlcți sănătoși, puternici, mul
tilaterali. Brumei se antrena în grupa lui Obbarius și-și 
cîștiga existența ca instructor sportiv la Combinatul local 
de uleiuri și grăsimi.

— Arătam jalnic pe atunci, își amintește Brumei. Aveam 
un paltonaș vechi și un costum, mă antrenam ca un catîr 
și toți banii îi cheltuiam pe mîncare. Eram supărat : la 
Lvov sînt atîtea fete drăguțe, dar cînd treceai seara pe 
stradă nici una nu se uita la tine, fiindcă erai îmbrăcat 
sărăcăcios.

Brumei trăia la internat, într-o cameră cu cîțiva tineri 
muncitori ai combinatului. Flăcăii erau veseli dar, din 
păcate, fumau. Brumei i-a făcut să înțeleagă că trebuie să 

de obiceiuri proaste. lîăieții au cam mîrîit, dar 
urmă s-au supus ordinii instituite de noul lor

se lase 
pînă la 
prieten.

— La 
căpătat 
ajute enorm

Valeri dădea foarte mari speranțe ca decatlonist, cînd 
deodată, din Moscova a sosit o telegramă : „în ianuarie, 
la Lvov, se va aduna în cantonament echipa olimpică a 
Uniunii Sovietice**. Brumei era invitat 
în înălțime.

Diacikov nu uitase

Obbarius, spune Brumei, eu sistemul său, am 
o pregătire multilaterală. Mai tîrziu avea să-mi

în grupa săritorilor

de

.1

•1

• Concurența
• Trei locuri pen-
tru 6 candidați
• Săritura începe
pe pămînt

însă,

el.
Șase săritori 

locuri vacante
concurau pentru trei 

în echipa olimpică 
și trebuie să recunoaștem că Bru
mei aproape că nu 
șansă cu recordul 
modest, de 2,01 m. 
odesitul Boris Ribak 
luat în serios : sărind foarte bine 
acasă, el nu repeta niciodată re
zultatele Ia concursurile importante, 
își pierdea sîngele rece, se enerva 
ușor. Dar rămîneau Igor Kașkarov, 
Robert Șavlakadze, Viktor Bolșov, 
Vasili Horoșilov.

se întîmplă o nenorocire : la antre- 
la tendonul lui

avea nici o 
lui personal.
E adevărat, 
nu prea era

Cu Kașkarov, 
namente el s-a accidentat la un picior, 
Achite. Pentru un săritor este un traumatism extrem de 
grav. Cu toate acestea, pozițiile lui Șavlakadze, veselul gruzin, 
și ale lui Bolșov, săritorul din Groznîi, erau socotite inamo
vibile. Recordul personal al lui Iloroșilov era de asemenea 
cu mult mai bun decît al lui Brumei.

Dar Brumei era mai tinăr decît toți, mal curajos și 
credea în el. Credea, cu toate că Diacikov i-a demonstrat 
că el încă tiu știe șă sară așa cum trebuie. Valeri a început 
să se reeduce.

— Baza săriturii se construiește pe pămînt. repeta în- 
tr-una Diacikov, șlefuind cu noul său elev tehnica alergării.

Lui Vladimir Diacikov, spre deosebire de Șein sau, să 
zicem, de alt cunoscut antrenor de sărituri, Viktor Lonski, 
nu-i plăcea să se ocupe de începători. El antrena, de 
obicei, și șlefuia tehnica unor săritori sută la sută, așa 
cum un profesor de .......................................... * “
reți de acum formați, 
avea egali.

El s-a ocupat și de

O Gustul victo-

muzică șlefuiește glasul unor cîntă- 
în această " ' “activitate, Diacikov nu-șJ

riei • Accidentul
și alergare pe
loc C în echipa
olimpică ! • Re
cordul Europei

tehnica lui
încă din 

la Nalcik, 
tru prima dată pe toți concurenții 
săi, sărind 2,07 m. El a simțit gustul 
victoriei, dar imediat l-a și uitat ; 
începuseră eșecurile. Valeri făcuse o 
întindere musculară. El trăia în acea 
vreme lîngă Moscova, la Malabovka, 
se pregătea pentru examenul de in
trare în Institutul de educație fizică 
și mergea cu tramvaiul in fiecare zi 
la Moscova, la Lujniki, să-și lecu
iască piciorul. A pierdut cîteva în
treceri, printre care și primul său 

în Polonia. A fost învins, la număr de 
cehoslovac Jiri Lanski (amîndoi trecu-

Brumei.
martie, la întrecerile de 

Brumei i-a întrecut pen-

fl

concurs peste hotare, 
încercări, de săritorul _____________ _______  _________ _____
seră 2,05 m). între timp se apropia Olimpiada. Și tot nu era 
clar cine, în afara lui Bolșov și Șavlakadze, va căpăta biletul 
pentru Roma : Brumei sau Horoșilov ?

Ca un făcut, la toate întrecerile ambii aveau aceleași re
zultate. Consiliul antrenorilor a luat hotărîrea să se organi
zeze un baraj special, un fel de duci. Și de data aceasta — 
imposibil de departajat —- amîndoi au reușit același rezultat.

Pînă la urmă, majoritatea conducătorilor echipei s-a pro
nunțat pentru Brumei. Diacikov nu-l socotea pe Horoșilov 
un săritor de perspectivă • Vasili nu era prea înalt și purta 
ochelari. Brumei era mai tinăr cu 4 ani.

...Și dintr-o dată i-au dispărut stinghereala și încordarea. 
La 13 august, pe stadionul din Lujniki. eu prilejul întreceri
lor închinate Zilei unionale a sportivului, Brumei nu numai 
că i-a întrecut pe toți coechipierii săi, dar a dobcrît recordul 
Europei : 2,17 m !

— Eram pur și simplu obligat să sar astfel, spune Vaier!. 
Mi-era rușine de Vasia. Horoșilov. De dala aceasta îi dovedi
sem că sînt. totuși, mai puternic și că nu întîmplător am 
fost inclus în echipă în locui lui.

De la începutul anului el își îmbunătățise recordul perso
nal cu 16 cm. Intr-o singură zi, din novicele echipei, Valeri 
a devenit liderul acesteia. In lume doar un singur săritor 
avea rezultate mai bune : recordmanul mondial, fenomenalul 
sportiv american John Thomas, „greierele din 
2,22 m“. Cu el trebuiau să se întîlnească săritorii 
Olimpiada de la Roma.

De altfel, numai un om extrem dc cutezător _____
viseze pe atunci la o victorie asupra lui Thomas. Prea mare 
era superioritatea americanului.

Brumei visa...

Boston — 
sovietici la

putea să

Aleksei SREBNITK'
(?;a urma)



PAUL KERES ÎNVINGĂTOR 
LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 26 (Ager
pres). — Turneul interna
țional de șah de la Buda
pesta a luat sfîrșit cu vic
toria marelui maestru so
vietic Paul Keres, care a 
totalizat 10 puncte din 15 
posibile. Șahistul român 
Florin Gheorghiu, cu 71/" 
puncte, s-a clasat pe locu
rile 8—11, la egalitate cu 
Averbach, Holmov, Jansa 
și Barczay. In ultima run
dă, Florin Gheorghiu a 
remizat cu Forintos.

MACON: Țiriac eliminat din start

BOXUL SI ALIBIURILE SALE

Belgianul Patrick 
foto) conduce după 4 etape, în 
turul ciclist al Sardiniei. Urmea
ză: la 30 sec. Franco Bitossi, la 
1 min. de van Vlieberghe. Eddy 
Merckx se află pe locul 7 la 1:54. 
Etapa a 4-a, Oristano — Alghero 
(166 km), a cîștigat-o Sercu în 
4 h 37:33.

J ESTE NECESARA ACLI
MATIZAREA? CE MĂ-
SURI LUATI PENTRU
A O REALIZA ÎN CELE
MAI BUNE CONDIȚII?

2>N VEDEREA PARTICI 

PĂRU LA TURNEUL Fl-
NAL, VEȚI ÎNTRERUPE
CAMPIONATUL ?

^AȚI PREVĂZUT UN 

PLAN SPECIAL DE

'La Macon (Georgia, S.U.A.) 
a început un turneu interna
țional de tenis la care par
ticipă și jucătorii români 
Ion. Țiriac și Ilie Năstase. 
Desemnat cap de serie, Ilie 
Năstase nu a jucat în pri-

BANICA FINALIST

mul tur, în schimb Ion Ți
riac a fost eliminat de vest- 
germanul Ingo Buding, învin
gător cu 4—6,
Alte rezultate : 
Baranyi 4—6, 
McManus
10—12, 10—8 ; Fairley — R. 
Smith 6—2, 6—1 ; Franulo- 
vici — Osborne 11—9, 3—6, 
8—6 ; Koch — Lail 6—4, 
6—3 ; Kukal — Curtis 6—2, 
6—2.

Mărmureanu continuă, 
la Lyon

IN „CUPA PRIETENIEI" LA SCRIMĂ
BUDAPESTA 26 (prin te

lefon). La „Sportcsârnok" au 
început joi dimineața între
cerile de floretă băieți din 
cadrul turneului internațional 
dotat cu „Cupa prieteniei".

Printre cei 47 de trăgători 
care s-au aliniat în fața 
planșelor au fost și 4 flore
tiști români : Bănică, Micloș, 
Ursovici și Dinu. Dintre ei, 
cel mai bine a tras Bănică, 
calificat în finala probei, îm-

cu Troșin 
(R.D.G.), 

Sbmogy și
La ora la

(U.R.S.S.), 
Kablinski 
Kormoczi 
care am

preună
Herter
(Pol.),
(Ung.).
efectuat convorbirea telefo
nică, turneul final se afla 
în plină desfășurare.

Ceilalți floretiști români au 
rămas în serii (Ursovici, Di
nu) și în semifinale (Micloș).

Vineri este programată pro
ba individuală de sabie.

«Si

URUGUAY: 99

*
__V

11—9, 7—5.
Gorman —

6—1, 10—8 : 
Battrick 6—3,

(Agerpres). — 
al campionate-

LYON, 26 
In turul doi 
lor internaționale de tenis pe 
teren acoperit ale Franței, 
sportivul român Petre Măr- 
mureanu l-a învins cu 6—4, 
6—3, pe francezul Pierre 
Joly. Englezul Hutchins a 
fost eliminat de Jean Pierre 
Courcol (Franța), învingător 
cu 6—2, 6—3.

DOUĂ FINALISTE IN C.M
• Cehoslovacia pierde la 
® De ce n-a jucat Bobby

Două finaliste în turneul 
din Mexic au suferit infrîn- 
g'eri neașteptate. La Nantes, 
selecționata Cehoslovaciei a 
susținut un meci de antre
nament cu F. C. Nantes. Ju
cînd slab, fotbaliștii 
slovaci au 
3—2 (2—1). Au marcat pen-

ÎNVINSE!
Nantes, Israel surclasată la Haifftf 
Charlton în națională ?

ceho-
fost învinși cu

»

ÎN MEXIC MERGEM
SA CÎȘTIGĂIVT-declară Hohberg
• ACLIMATIZAREA, O CHES
TIUNE Dc DOMENIUL ȘTIIN
ȚEI • PREGĂTIREA Ă ÎN
CEPUT DIN MOMENTUL CA
LIFICĂRII • DENS PROGRAM 
INTERNATIONAL ÎNAINTEA 

MONDIALELOR
Echipa celestă, socotită prin

tre protagonistele apropiatei edi
ții a C.M., trece acum printr-o 
serioasă criză care pare să se 
agraveze și să compromită pre
gătirile pentru mondiale. Sfîr- 
șitul lunii ianuarie a fost marcat 
de două evenimente furtunoase : 
sindicatul fotbaliștilor („Mutual 
de jugadores“) a început să se 
agite cerînd revendicări privind 
asigurarea salariului pentru între
gul an jucătorilor profesioniști 
(nu numai pe timpul sezonului) și 
dreptul acestora de a acționa în 
judecată cluburile în caz de nea- 
chitarea obligațiilor; de aseme
nea 8 tineri jucători promovați

de Hohberg în lotul pentru Mexia 
(toți provenind de la alte clu
buri decît Penarol și Nacional) 
au făcut o adevărată rebeliune, 
refuzînd să Intre în teren la jo
cul de verificare cu Steaua roșie 
Belgrad. Gestul acestora — ra- 
diați mal apoi din lot — a căzut 
ca un trăznet pe umerii selecțio
nerilor, care s-au văzut cu numai 
15 jucători în lot, aproape toți 
de la cele două mari cluburi. 
Rebelii, nemulțumiți — se pare — 
de o declarație a lui Hohberg, 
care vedea imposibilă ieșirea din 
combinația Penarol — Nacional 
pentru echipa de bază, au refu
zat să mai „piardă timpul finind 
cald locul intangibililor"

Acest haos a creat mult scep-

3 Pregătirea a fost împărțită 
în trei mari etape. Prima 
a început chiar din august 
1969, cînd era certă califi

carea noastră, și s-a încheiat la 
31 decembrie. In această perioa
dă au fost observați toți jucăto
rii susceptibili de selecționare. 
Cea de a doua etapă a cuprins 
preselecția unor tineri talentați 
care urmau să fie verificați și 
rodați în aproape o duzină de 
meciuri internaționale,, dintre 
care două fuseseră contractate 
cu România (la Montevideo și 
Porto Alegre) și una cu Bulgaria. 
Dar cei studiați și selecționați 
au fost excluși din lot... Așadar, 
se va continua probabil' cu alții. 
Etapa a treia — cea mai impor-

JUCĂTORII DIN LOT?

LA ALTITUDINE (1200 m)
Restructurări în programul competițional intern

PREGĂTIRE PENTRU

— In cercurile de spe
cialitate marocane se 
consideră că aclimati

zarea constituie un element ce 
nu poate fi ignorat chiar și în 
cazul unei foarte bune pregă
tiri fizice. în consecință, lotul 
fotbaliștilor selecționați pen
tru Campionatele mondiale 
va face un stagiu de pregăti
re la altitudinea de 1 200 me
tri. în stațiunea montană ma
rocană Ifrane. Stagiul a fost 
programat între 14 și 29 apri
lie. în acest timp, jucătorii nu 
vor face numai pregătire fizi
că. S-a considerat necesar ca 
pentru evitarea monotoniei să 
se organizeze în stațiunea a- 
mintită un meci de antrena
ment cu o șelecționată a res
tului țării și poate chiar cîteva 
jocuri suplimentare cu for
mații locale.

— Calendarul competi- 
țional va suferi, bine
înțeles, restructurări în 

funcție de programul de pre
gătire a lotului. S-a stabilit 
că, în lunile februarie și mar
tie, meciurile de campionat să 
se dispute regulat în fiecare 
duminică și o bună parte din 
ele și joia, astfel îneît la 22 
martie această competiție să 
ia sfîrșit. In ceea ce privește 
Cupa Marocului, care va în
cepe la 29 martie cu 16-imile 
de finală programînd apoi 
optimile de finală la 5 aprilie, 
sferturile de finală la 12 apri
lie și semifinalele la 19 apri
lie, ultimul său act, finala, se 
va desfășura după întoarcerea 
echipei naționale din Mexic. 
Avînd în vedere că lotul are 
un program destul de bogat 
de meciuri-test. atât în țară cît

și peste hotare, ar fi imposibil 
ca jucătorii selecționați să 
poată face față și îndatoririlor 
în cluburile lor și pregătirilor 
specifice ale lotului.

— După confruntările 
avute la sfîrșitul lui ia
nuarie și în prima parte 

a lunii februarie cu formații
le de club Slovan Bratislava 
(acasă) și cu F.C. Sevilla (în 
deplasare), lotul marocan ur
mează să susțină, La Casablan
ca, o întîlnire cu echipa por
tugheză Benfica (12 martie), 
apoi o serie de jocuri în de- „ 
plasare : la 1 aprilie cu Fio
rentina, la 6 aprilie (la Ro
ma) cu o altă echipă italiană 
încă nedesemnată, la 9 mai 
(la Frankfurt) cu 11-le local 
Eintracht-Frankfurt.

La 12 mai, lotul fotbaliștilor 
marocani va pleca spre Mexic 
unde urmează să mai susțină, 
pînă la începerea Campiona
tului mondial, trei întîlniri. 
Două din ele au și fost perfec
tate : cu reprezentativele Co
lumbiei și Guatemalei, ambele 
urmînd a se disputa pe sta
dionul din Leon.

In ultima vreme, antrenorul 
naționalei, Vidinici, întîmpină 
dificultăți cu pregătirea for
mației. Cluburile refuză să 
cedeze jucătorii pentru canto
namentele planificate iar ju
cătorii nu răspund la convo
cări. Intre altele, Comitetul 
de pregătire a echipei a decis 
să renunțe la meciul cu e- 
chipa Italiei și să înlocuiască 
partida Maroc — Benfica Li
sabona cu un joc în care par
tenerul va fi o formație fran
ceză sau belgiană.

Kerim BAMOUS

Mazurkiewitz este și acum cel mai bun portar al uruguayenilor
ticism în Uruguay, deși selecțio
nerul echipei celeste declară sus 
și tare că, față de ediția pre
cedentă cînd uruguayenii au mers 

nu 
ga- 
eu-

în Anglia cu lozinca să 
piardă, „in Mexico vamos a 
nar", opunînd forței de joc a 
ropenilor „forța artei".

După trecerea în revistă a 
tuației destul de confuze care 
s-a creat, să răspundem între
bărilor propriu-zise ale anchetei 
ziarului „Sportul"

Acomodarea Jucătorilor cu 
altitudinea constituie o pro
blemă cardinală a pregă
tirilor pentru Mexic. S-a 

demonstrat științific că pentru 
aclimatizarea la altitudinea de 
peste 2 000 de metri sînt necesare 
circa patru săptămîni. Iată de 
ce conducerea tehnică a echipei 
a hotărît ca, imediat după defi
nitivarea lotului (la începutul lui 
martie) și după încheierea com
petiției „Copa Libertadores“, la 
care participă Penarol și Nacio
nal. întreaga delegație să se 
transfere la Minas, localitate 
aflată la 100 km de Montevideo, 
unde condițiile sînt similare cu 
cele de la Ciudad de Mexico. 
Aci se va insista îndeosebi pe 
antrenamente pentru respirație, se 

vor face zilnic controale ale stării 
generale a jucătorilor, examene 
medicale speciale etc.

2 Campionatul intern abia s-a 
încheiat, deci echipele de 
club sînt în pauză. După 
terminarea angajamentelor 

internaționale ale celor două 
„mari", toți jucătorii selecționați 
(după ce se vor găsi înlocuitori 
pentru ceii răzvrătiți) vor fi la 
dispoziția lui Hohberg. Așa că, 
începerea campionatului intern pe 
1970 va fi amînată pină după

I

si-

tantă — a pregătirilor pentru 
Mexic începe la 15 martie, o dată 
cu deplasarea la MInas, și se în
tinde pînă la mondiale. După 
aclimatizarea de la Minas, echipa 
revine la Montevideo, 
susține cinci 
Peru, unul cu 
Alegre, unul 
ultimul cu un 
nedesemnat încă. In a doua parte 
a lunii aprilie este prevăzut un 
turneu care include participarea 
la „patrulaterul" de la Bogota, 
unde urmează să se prezinte 
echipele Braziliei, Perului șl a 
Columbiei. De aici, la Quito 
pentru un meci eu selecționata 
capitalei ecuadoriene și două în- 
tîlnirl cu formații de club 
din această țară. La 20 mal echi
pa va ajunge la „Meson de 
l’Angel" din Puebla, gata pentru 
start. După cum se vede, un ca
lendar destul de bogat în preaj
ma mondialelor. Referitor la 

folosirea, în această perioadă, a 
jucătorilor din lot de către clu
buri, aceasta va fi permisă nu
mai pînă la începutul lunii mar
tie șl se referă doar la fotbaliștii 
de la Penarol și Nacional anga
jați

i, unde va 
meciuri două cu 
Internacional Porto 
cu Argentina și 

adversar european

în turneele internaționale.

Angel BAROJA

tru gazde : Michaelsen, Lar
sen și Blanchet, iar pentru 
oaspeți Migas și Adamec.

La Haiffa, Borussia Mbn- 
chengladbach, lidera campio
natului vest-german, a sur
clasat cu scorul de 6—0 (3—0) 
selecționata Israelului.

Referindu-ne la absența din 
naționala Angliei a lui 
Bobby Charlton, vom aminti 
că el a jucat în echipa sa de 
club, Manchester United, 
care în semifinalele „Cupei 
Ligii" a întrecut cu 2—1 pe 
Middlesbrough. Charlton a 
marcat în acest joc un gol.

Bobby Moore a excelat
După meciul de miercuri seara 

de la Bruxelles, echipa Angliei se 
pare că s-a reabilitat în fața su
porterilor săi. Agențiile interna
ționale de presă comentează vic
toria repurtată cu 3—1 în fața 
belgienilor ca fiind pe deplin me-; 
ritată. O impresie excelentă au 
lăsat- Ball (autorul a două goluri), 
Hurst (care a înscris pe cel de 

- Moore.
pe 
că 

să-l

al treilea gol), Banks și 
Ultimul a jucat foarte bine 
postul de „libero” și se pare 
Alf Ramsey va continua 
mențină pe acest post în forma- 
țle.

Fotbaliștii belgieni nu și-au ono
rat titlul de „diavoli" jucînd lent,

Echipa Marocului

< a
LJH

Un recent editorial publicat 
de ziarul francez „l’Equipe" 
sub semnătura lui Gaston Me- 
yer este consacrat unei ano
malii din lumea boxului : 
faptul că organismele oficiale 
din țările unde există Și o ac
tivitate profesionistă nu con
duc efectiv această activitate, 
lăsînd-o 
rilor, a 
pumni.

„Boxul 
osebește 
se spune 
că învîrtește milioane și mi
lioane de dolari, printre care 
și mizele unor pariuri mon
struoase. Ar fi fost de mi
rare ca această particularitate 
să nu atragă, așa cum lumina 
atrage fluturii de noapte, o 
faună stranie de intermediari 
de tot felul incluzind — in 
S.U.A., cel puțin — bande or
ganizate care adeseori influen
țează direct cariera cutărei sau 
cptărei vedete”.

Subliniind faptul că într-o 
societate al cărei motor îi con
stituie inițiativa particulară, 
boxul a devenit o industrie ca 
oricare alta, G. Meyer Se re
feră, în continuare, la ciști- 
gurile realizate de pugiliștii 
profesioniști : „Șl dacă boxe
rii, care iși periclitează viito
rul lor social, așa cum fac cu 
sănătatea și adesea — cu via
ța lor, primesc burse pe care 
unii, pc nedrept, le consideră 
scandaloase (dar pe care ei le 
împart cu un mare număr de 
intermediari), nu este vorba, 
la urma urmelor, decît de un 
salariu meritat, nu cel al groa
zei, dar oricum, al riscului.

Ceea ce ne șochează, deci, 
este această nevoie pe care

la discreția P rom o to
ii nor traficanți de

profesionist 6e de- 
de alte sporturi — 
în articol — pentru

o simt promotorii boxului pro
fesionist de a se adăposti sub 
autoritatea organismelor inter
naționale sau naționale care; 
ratificînd hotărîri luate, ade
seori, în afara lor, conferă a- 
cestui box de afaceri un ca
racter oficial, fumizîndu-i. ju
decători. arbitri și certificate 
de omologare.

Totuși, boxul profesionist 
este singurul sport în care fo
rurile -conducătoare abando
nează, în mod deliberat, pro
priile lor competiții oficiale 
(campionate naționale, conti
nentale și mondiale), care în 

. toate celelalte sporturi, chiar 
profesioniste cum este cazul 
ciclismului, au loc în mod pe
riodic, fiind deschise celor mai 
calificați sportivi, stabiliți în 
urma unor probe eliminatorii 
sau a unor prevederi regula
mentare... Și atunci, pentru ce 
garantează ele o activitate a- 
supra căreia nu exercită nici 
o autoritate ? Tocmai această 
parodie de autoritate generea
ză confuzii".

In postul de „libero"
mult sub valoarea lor Doar orga
nizatorul jocului Devrindt, ca și 
Van Moer și Dockx s-au ridicat 
peste ceilalți dar numai în pri
ma repriză, pentru că după pauză 
și aceștia au fost des depășiți de 
englezi, care au stăpînit întreg 
jocul.

Italianul Sbardella a condus ur
mătoarele formații : ANGLIA : 
Banks — Wright. Labone, Moore, 
Cooper, Ball. Hughes. Peters. Lee, 
Osgood. Hurst. BELGIA : Trap- 
peniers — Heylens, Jeck, Deval- 
que, Thiessen, Van Moer, Van 
Himst, Dockx, Poleunis (din min. 
75 Verhexen), Semmeling, De
vrindt.

HOCHEIȘTII SOVIETICI 
FAC SCOR EA STOCKHOLM

STOCKHOLM, 26. — Mar- 
cînd 8 goluri într-o singură 
repriză, reprezentativa de 
hochei pe gheață a U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 9—2 
(0—0, 8—0, 1—2) echipa
Suediei în meciul amical des
fășurat la Stockholm în pre
zența a 7 414 spectatori. Fir
sov, Vikulov și Starșinov au 
fost cei mai buni jucători 
ai oaspeților.

Prof. E. TROFIN

11

licum vom sti să ne valorificăm calitățile!
9 5

PARIS, 26 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). Fără 
îndoială, clipele dinaintea star
tului sînt cele mai grele. Tim
pul se scurge încet, enervant 
de încet, ca intr-un film rulat 
cu încetinitorul. Ieri diminea
ță n-am mai avut răbdare să 
stau departe de băieții noștri. 
Am parcurs cei 18 km care 

«despart hotelul în care locuiesc 
de tabăra tricolorilor, situată 
la Orly Hilton. In camera 124 
l-am întîlnit pe antrenorul Eu
gen Trofin și, din vorbă în 
vorbă, așa pe nesimțite, i-am 
luat un interviu care sinteti
zează, acum înaintea începerii 
dificilului drum spre vîrful pi
ramidei handbalului mondial, 
modul în care conducerea teh
nică a echipei a gîndit și a 
pregătit teamul nostru repre
zentativ.

— Campionatul mondial, mi-a 
spus printre altele prof. Eu
gen Trofin, este o competiție 
de boltă și rezultatul Pe care-1 
vom realiza depinde, în primul 
rînd, de modul in care echipa 
va ști să-și valorifice calită
țile, să speculeze lipsurile de 
ordin tactic și tehnic ale ad
versarilor noștri. Ne stă în 
puteri să realizăm performan
țe valoroase. Totul este însă 
condiționat de felul cum ju
cătorii vor ști să rezolve situa
țiile concrete de joc, de efica
citatea acțiunilor de finalizare, 
de promptitudinea în anihila
rea principalilor jucători ai 
echipelor pe care le vom în- 
tilni.

— N-ai vrea, totuși, a- 
cum înaintea primului 
meci al celei de-a 7-a 
ediții a campionatelor mon
diale să încerci un pro
nostic ?

— Unul ferm 
dat. Pe arena 
au apărut forțe
să răstoarne ierarhii prestabi
lite. Principalele valori 
handbalului mondial și-au 
feeționat și ele, în mod 
dent, jocul. O întrecere la 
participă echipe de mare
ță, cum sînt cele ale Uniunii 
Sovietice. R.D. Germane, Iugo
slaviei, R.F. a Germaniei, Ce
hoslovaciei. Danemarcei și Sue
diei te îndeamnă Ia prudență. 
Sigur, în inima noastră, a tu

turor, se află dorința de a ob
ține titlul suprem.

— Cu ce se prezintă nou 
la această competiție echi
pa României ?

— In primul rînd cu o apă
rare mai agresivă. în cadrul 
căreia acoperirea zonei din fața 
porții se face cu jucători înalți. 
Apoi, cu o formă de organizare 
a jocului în atac și apărare 
care să permită valorificarea 
mijloacelor tactice corespunză
toare calităților jucătorilor noș
tri și a forței de șut a atacan- 
ților. Campionatul mondial nu 
va scoate în evidență — nici 
la echipa noastră, nici la altele 
— modificări structurale de 
joc. Vor fi modificări numai în 
ceea ce privește 
adaptată special 
adversarilor. Se 
dința este acum 
în viitor — de a desfășura un 
joc exact, în care are pondere 
eliminarea greșelilor personale 
și specularea la maximum a 
erorilor săvîrșite de adversari.

— Tendința spre joc dur 
îngrijorează în mod evi
dent forul internațional al 
handbalului. Ce se poate 
întreprinde pentru elimi
narea lui totală ?

— Duritățile pot fi combă-

tactica de joc 
Ia specificul 

pare că ten- 
— și va fi și

iule prinlr-un joc rapid, de 
surpriză, în care acțiunile jucă
torilor fără minge sînt deter
minante. Adversarii înclinați 
spre abordarea dură, brutală, 
a jocului vor fi astfel puși în 
imposibilitate de a săvîrși in
fracțiuni. Și, în mod sigur, 
nemaiavînd pentru ce le face, 
vor renunța la ele.

— Sîntem cu cîteva ore 
înaintea meciului cu Fran
ța. Iți mărturisesc că am 
intenția de a transmite, încă 
înainte de a lua loc la 
masa presei din ..Palais du ' 
Handball", o coresponclen-. 
țâ în care să relatez dis
cuția noastră. îmi poți 
spune, în final, cum a 
fost pregătit jocul cu 
Franța ?

— Aș zice că l-am pregătit 
în mod deosebit. Știam că vom 
lupta cu echipa Franței pe te
renul ei, împotriva ei și a ga
leriei care, în mod firesc, o va 
susține. în jocurile susținute 
anterior am realizat o serie de 
filme pe care le-am studiat cu 
atenție, pregătind fiecare ju
cător în parte. Păcat că avem 
o serie de indisponibilități, că 
nu toți oamenii sînt în plenitu
dinea forțelor. Sper, totuși, că 
lucrurile vor ieși bine.

România victorioasă
(Urmare din pag. 1)

este greu de 
internațională 
noi, capabile

iale 
per- 
evi- 
care 
for-

los, pasează colegilor și re
primește mingea pentru noi 
jonglerii — făcînd ca timpul 
să se scurgă in avantajul 
nostru. Ca rite trage puternic 
în min. 28, dar Penu salvea
ză. Sînt momente dramatice. 
Cei peste 2 000 de spectatori 
prezenți 
ball iși 
echipa.
au însă 
lească iureșul și fluierul fi
nal îi găsește cu avantajul 
din min. 23. Am cîștigat, au 
obținut, deci, un succes pre
țios în meciul destul de di-

în Palais du Hand- 
încurajează frenetic 
Handbaliștii români 
capacitatea să stăvi-

ficil cu echipa Franței care 
dorește să se impună în a- 
ceastă competiție ce se des
fășoară pe teren propriu. Au 
înscris : Gruia (5), Chicid (3), 
Moldovan (2), Lieu (2) — 
pentru ROMANIA, Germain 
(2), R. Richard (2), Nita (1), 
A. Sellenet (1), Fortes (1), 
M. Richard (1) și Etcheverry 
(1) — pentru FRANȚA. Au 
arbitrat bine danezii Jack 
Rodii și Paul Ovdal.

Și iată cîteva din celelalte 
rezultate ale primei zile: 
R. D. Germană — U.R.S.S. 
13—11, Suedia — Norvegia 
8—6, Ungaria—Islanda 19—9, 
Danemarca—Polonia 23—16.

SĂ-I CUNOAȘTEM PE VIITORII ADVERSARI DE LA

ECHIPA CEHOSLOVACIEI A ÎNSEMNAT
PENTRU MINE 0 SURPRIZA"

declară antrenorul NICOLAE
Fotbaliștii cehoslovaci, 

adversari ai tricolorilor
viitorii 
noștri 

în grupa de la Guadalajara, au 
coborît săptămîna. trecută de la 
Font-Romeu (Franța, cotă peste 
2000 m, unde și-au stabilit car
tierul general) undeva mai la. 
șes, în orașul Sevilla, pentru a 
susține un prim joc de verifi
care în compania formației cu 
același nume care activează în 
liga 1 spaniolă.

„Parte interesată",
română de Fotbal a 
observatori la acest 
cheiat cu scorul de _ _ ,
în favoarea cehoslovacilor — pe 
antrenorii N. Petrescu și 
Roșculeț care — ,, înarmați" 
creioane, carnet# și aparate 
au notat și au filmat tot, mi
nut cu minut, fază cu fază.

A doua zi, după înapoierea, sa 
în țară, prof, N. PETRESCU ne 
împărtășea ' impresiile sale : 
„Față de ceea ce știam, jocul 
practicat de echipa Cehoslova
ciei a însemnat pentru mine o 
surpriză. Elementul inedit consiă 
în VITEZA DE JOC pe care ea 
o imprimă acțiunilor încă din 
FAZA DE PREGĂTIRE A A- 
TACURILOR. Doi sau trei jucă
tori, aflați într-o zonă la mij
locul terenului — Adamec (un 
coordonator subtil), Geleta și 
Jokl (aripă falsă) sau Hrdlicka, 
Geleta și Veseli — schimbă, ra-

pta, între el pase scurte, ur
mate, imediat, de lansări, de re
gulă, perpendiculare cu poarta.

— Desigur că între momentul 
acestei pase decisive și țtșnirea 
spre poartă a jucătorului ele atac 
trebuie să existe un sincronism...

— Absolut. In timp ce cei trei 
de la mijlocul terenului, după 
cum am văzut 
aceiași, ,,cern“

N.

GUADALAJARA

P ETRESCU

Federația 
avut ca 

meci tn- 
2—1 (2—0)

N. 
cu

nu întotdeauna 
jocul unul sau 

mai mulți atacanți se și lansează 
pe culoarele libere, 
primească balonul, la 
Din

gata să 
întîlnire. 

asemenea scheme, aplicate 
de foarte multe ori pe parcursul 
jocului, ceea ce înseamnă că 
fac parte integrantă dintr-o a- 
nume id?e tactică, s-au creat 
numeroase ocazii de gol la poar
ta Sevillei, ratate, însă, cu se
ninătate de Petras. vîrful prin
cipal de atac, et comp.

— Eficiența pînă la momentul 
finalizării a schemei de care 
vorbiți, ușurința cu care s-au 
obținut desele situații favorabile 
de a înscrie, nasc firesc între 
barea : ce sistem defensiv a u- 
tilizat în acest joc F.C. Sevilla ?

Ajungem și aici, întrucît naiva 
linie — ceva nici la ofsaid, nici 
la „acoperire" — folosită de a- 
părarea formației spaniole a în
lesnit de bună seamă reușita 
acestui joc direct, cu mingi di
rijate în permanență în adio 
cime.

— Linie fără acoperire la. o e- 
chipă antrenată de Merckel?

— Ca unul care cunoșteam 
concepțiile reputatului tehnician 
vest-german această manieră im
proprie, ca să nu-i spun demo
dată, m-a surprins și pe mine. 
Probabil, însă, că, dat fiind vor
ba de un joc amical, Merckel 
își propusese să experimenteze 
ceva. De altfel, în repriza a 
doua, cînd F.C. Sevilla a schim
bat tactica, trecînd la un 
caj mai strict, aspectul 
s-a schimbat: gazdele au 
inițiativa, reușind să-și 
cîteva ocazii de gol la 
cehoslovacului Viktor, dar' fruc
tificând numai una.

— în această repriză, caracte
rizată, după cum spuneți, prin- 
tr-o superioritate a F.C. Sevilla, 
ati putut să trageți prețioase 
concluzii și în ceea ce privește 
modul în care se apără echipa 
Cehoslovaciei, de fapt un su- 

care ne interesează în 
măsură.
deci formația lui 

iată

mar- 
jocului 
preluat 
creeze 
poarta

de fapt un 
interesează

Cum se organi-
Josei 

în-

biect 
■mere 
reazil 
Marlto în apărare ? 
trebarea.

■ - Exceptînd pe Petras și 
sell, care rămîn pe poziții 
avansate, toți ceilalți jucători se 
repliază grupat în jumătatea lot 
de teren pentru a închide căile 
de acces spre poarta lui Viktor. 
Apărarea imediată aplică mar-

Ve- 
mal

cajul mixt, om la om, în zonă 
Utilizează și un „libero", pe 
Horvath care — atunci cînd e. 
nevoit să recurgă la acțiuni de
cisive (deposedări, intercepții 
dincolo de 16 m) — este bin? 
dublat de către Migas. In an
grenajul sistemului defensiv al 
fotbaliștilor cehoslovaci o rotiță 
n-a funcționat, 
buie. 
Teta, 
ziere 
zona 
locuit, la pauză, cu Polac. Dar, 
venind vorba de mijlocași, mi 
se pare interesantă și demnă 
de reținut o idee, împărtășită 
nouă, a lui Josef Marko. Și a- 
nume, pentru turneul final din 
Mexic antrenorul cehoslovac in
tenționează si folosească două 
linii de mijlocași: una în fața 
Angliei și alta împotriva Bra
ziliei, avînd de ales între Ge
leta, Hrdlicka, Polak și Kuna.

î,Altele sînt, de pildă, datele 
problemei, spune Marko, în me
ciul nostru cu Brazilia, în care 
pentru a-1 neutraliza pe Pelă va 
trebui neapărat să 
serviciile lui Kuna, 
mai combativ și mai 
copere o rază mare

Ce rezultă de aici? Că, ase
menea lui Marko, antrenorii tre- 

' buie să dovedească suplețe în 
gîndire, și nu imobilism, pentru 
a ști să aleagă în funcție de 
specificul diferiților adversari. 
Este, se pare, ceea ce încearcă 
să realizeze în momentul de față 
și Angelo Niculescu, care în tur
neul sud-american a rulat un 
număr mai mare de jucători.

— Mulțumindu-vă pentru inter
viul acordat, permiteți-ne, to
tuși, să lăsăm, încă deschis dis
cuțiilor, capitolul turneului suci- 
american..

însă, cum tre-
Mă refer la mijlocașul Ge- 
care, repliindu-se cu întîr- 
și lăsînd ’astfel un gol in 
lui de acțiune, a fost în-

apelez la 
un jucător 
apt să a- 

de acțiune".

G. NICOLAESCU


