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Azi și mîine, în sala „23 August"

FESTIVAL SPORTIV CU ATLEȚI DIN 1 ȚÂRI
încet dar sigur concursul 

internațional de sală dotat 
cu „Cupa de cristal" începe 
să prindă teren pe plan eu
ropean. Ajuns la cea de-a 
treia ediție, el reunește azi 
și mîine sportivi din 7 țări 
(Anglia, Bulgaria, Unga
ria, Cehoslovacia, Polonia, 
U.R.S.S. și România).

Prezența unor valoroși 
atleți promite realizarea unor 
rezultate de înalt 
atît mai mult cu 
concurs constituie 
verificare înaintea 
natelor 
acoperit.

Dintre 
concurs,
evident prin valoarea parti- 
cipanților: este vorba de 
probele masculine de triplu 
salt, înălțime, prăjină, lun
gime și probele feminine de 
înălțime, lungime și 50 m.

Pentru atleții noștri, con
cursul reprezintă o nouă po
sibilitate de afirmare, de rea
lizare a haremurilor fixate 
pentru „europenele" de sală.

Păcat că Viorica Viscopo- 
leanu și Valeria Bufanu nu

europene

cele 12 
cîteva se

•w

ÎNCEP SĂ SE LIMPEZEASCĂ APELE

nivel, cu 
cît acest 
o ultimă 

campio- 
pe teren

probe de 
detașează
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Cele două atlete din Marea Britanie, CHRISTINE PERERA (stînga) 
alergătoare de garduri șl SUE SCOTT săritoare la lungime și înălțime. 

Foto : A. NEAGU

vor putea lua startul. Aceas
ta din urmă a suferit o în
tindere de ligamente la con-

cursul internațional de la 
Sofia și este încă indisponi
bilă.

7

Ce rol ocupă sportul 
în viafa omului contemporan ?

Echipajul navei spațiale „Apollo-12“

vorbește ziarului „Sportul

; temerarul echipaj de pe „Apollo-12*: Charles Gonrad,

Feste cîteva ore, din cabina unul gigantic „Boeing 707“ 
prezidențial, cu cocarda forțelor aeriene ale Statelor Unite 
ale Americii, vor descinde la Otopeni, pe pista noului aero
port internațional al Bucureștiului, cei trei membri ai echi
pajului navei spațiale „Apollo-12“, împreună cu soțiile lor, 
într-o escală de trei zile din 
ta jurul lumii.

l«
croaziera pe care o întreprind

Viteslav Novacek a învățat bi
nișor românește. Șl asta 
Acum un an șl jumătate, 
preluat greaua sarcină de 
în frîu herghelia de cai 
Și a mîna oiștea echipei 
nale, știa doar cehește șl 
pea“ pe nemțește, ceea 
foarte bine. Punea în 
toată povara superioară a ____,
tlnțelor tehnice cehoslovace des
pre hochei pe gheață șl o adu
cea. sistematic, organizat, pe 
nemțește, în înscăunarea autori
tății sale de antrenor. Dar, între 
timp, Novacek a învățat româ
nește. Știe să zică, la fel 
orice activist sportiv — 
probleme 1“

I.-S31 întâlnit, vineri 
prînz, nu la patinoar, unde 
gării marcau norvegienilor 
goluri, tot atâtea cîte și 
ceea ce ar putea însemna ____
— ci la o cafenea, sorbindu-și 
tacticos, pe românește, cafeaua 
îndoită cu coniac. L-am întâlnit 
acolo, așa cum îl vom întîlni 
ceva mat târziu pe antrenorul 
secund Ion Tlron, pe scările se
diului C.N.E.F.S., îndeplinind 
cine știe ce treburi administra
tive, in timp ce o mie de spec
tatori, neoflțl, la patinoar, se 
lnstrutau, studiau jocul viitori
lor noștri adversari, trăgeau 
concluzii de care însă echipa 
națională română nu va putea 
beneficia probabil niciodată.

L-am întrebat pe Novacek ce 
explicație dă jocului slab 
echipei noastre din meciul 
norvegienii. Răspunsul a 
aproximativ acesta : „Fruvieoi
pslhologhlc. început cu nas sus, 
Dumltraș dormit la poarta. Io_ 
nița citit ziare. El, jucător mo
dern, dar nu adevărat. Noi te
ren nu cunoscut. Prima ora ju
cat internațional acasa cu Nor
vegia". v-am spus noi că Vi
teslav Novacek a învățat româ
nește 1 Am fi preferat, 
buna pregătire tehnică șt 
tlcă a echipei române, ca 
fi continuat a vorbi doar 
hește șl a o „rupe" pe 
țește...

Nu ne-am putut despărți de 
el fără a-i cere nu un pronostic, 
cl un proiect final pentru acest 
campionat mondial 
dispută la noi acasă, ceea ce e 
plin de semnificații, 
cu loc 4. Dacă la 3 — fericit".

Novacek. spre satisfacția noa-

e rău. 
cînd a 
a ține 
putere 
națlo- 

o .ra
ce era 
căruță 
cunoș-

ca 
,Nix

spre 
bul- 
trei 
noi. 

ceva

al 
cu 

fost 
.Problem

pentru 
tac- 

el să 
ce

ri em-

care se

.Mulțumit

strâ, a reînceput să vorbească 
cehește... Rămîne să vedem In 
ce măsură nu șl-a uitat limba 
maternă. Pentru că vineri sea
ra, în înflăcăratul 
gheață, Inundat de fumul țiga
retelor, cu mulțimea densă — 
de nu putea! arunca un ac — 
palpltînd la unison, ca o sin
gură inimă, pentru șansele echi
pei României, meciul
a

palat do

1. S.U.A.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NORVEGIA 
R.F.G. 
ELVEȚIA 
ROMANIA 
JAPONIA 
IUGOSLAVIA 
BULGARIA

CLASAMENT
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

3
3
3
3
3
3
3
3

3 
3 
3
1
1
1 
0 
0

0 
0 
0
2
2
2
3
3

35— 3
17- 8
11- 5

7— 9 
11-15 
10-17
7-15
6—32

6 
6
6
2
2
2 
0
0

PROGRAMUL ZILEI

Interceptați de noi înain
tea sosirii lor la București, 
CHARLES CONRAD Jr., RI- 

,CHARD GORDON și ALAN 
țBEAN, care în intervalul de 
ia 14 la 24 noiembrie 1969 
'au realizat cel de-al doilea 
ebor al oamenilor pe Lună, 
Au consimțit să răspundă 
întrebărilor noastre.

— Ca rol apreclațl că ocupă 
sportul tn viața dv. șl cum 

, j-V-a ajutat el in realizarea ex
traordinarei dv. performanțe?

A

am izbutit noi, 
CHARLES CON-

Ceea ce 
ne spune 
RAD Jr., comandantul astro
navei, este desigur cu totul 
neobișnuit, ca și ceea ce au 
înfăptuit colegii noștri din 
memorabilul echipaj „Apoi- 
lo-ll“, cei dinții oameni pe 
Lună. Dar nu sîntem supra
oameni...

— ...Șl totuși, condiția fizică 
ce vî se cere implică o robus
tețe și resurse neuro-vegeta- 
tlve cu totul excepționale.

In C. M. cf» handbal masculin

Astăzi, etapa a II a 
a turneelor pe grupe

Richard Gordon și Alan Bean
Practicați sporturile 7 V-au 
ajutat ele să atingeți standar
dul pregătirii fizice impusă 
astronauțllor 7
Socot că este o afirma

ție sinceră, pe deplin „fair", 
să relevăm că fiecare dintre 
noi, membrii acestui echipaj, 
practicăm exercițiul fizic în
cadrat în programul de pre
gătire a 
care nu e de fel simplu — 
și de ce 
noaște-o ? — chiar dintre cele 
mai exigente, un sport intre 
sporturi.

Ca să realizezi cile 3 500— 
4 000 ore de zbor, ca pilot 
de avioane turbo-reactoare, 
de unde se face selecția per
sonalului astronautic, și ca 
să susții efortul continuu al 
unui zbor interplanetar de 
384 000 km, e nevoie de un 
organism cu o asemenea re
zistență și cu o mobilitate 
și reflexe care nu se pot

unui astronaut,

oare n-am recu-

Interviu realizat de
V. FIROIU

(Continuare In pag. a 4-aj

Echipa României întîlnește Elveția
Campionatul mondial de handbal masculin continuă 

t Mi&d 6u desfășurarea celei de-a Il-a etape a turneelor 
pe grupe. Iată meciurile:

GRUPA A: Rennes, Suedia — R. D. Germană și 
Uniunea Sovietică — Norvegia;

GRUPA B: Agen, Cehoslovacia 
Via — Japonia;

GRUPA C : Amiens, ora 22,00, ROMANIA — ELVE
ȚIA : Evreux 9 R. F. a Germaniei — Franța ;

GRUPA D: Hagondange, Ungaria — Polonia, Dane
marca» Islanda.

S.U.A., Iugosla-

Repriza a doua a întâlnirii România — Elveția va 
fi transmisă la radio, în direct, de la Amiens, pe pro
gramul I, începind de la ora 22.45.

ÎN prima zi
Ora tlrzl» .țS» și unele de

fecțiuni în informarea zia
riștilor — nu rie-au permis 
să relatăm cititorilor toate 
rezultatele primei zile de în
treceri ala C.M. O facem as
tăzi, prezentîndu-vă întreaga 
etapă :

România — Franța 
(7—2) ; R.D. Germană 
nlunea Sovietică 13—11

sovieticii au ratat 
din cele cinci lovituri
7 m ce le-au fost acordate ;

Citiți în pag. a 4-a 
relatarea trimisului nostru

12—9
— V- 

(8—6) 
două 

de la

R.F. a Germaniei — Elveția 
11—10 (7—3) — vest-germanii
au reușit cu greu să facă 
față asaltului jucătorilor el
vețieni din repriza a doua, 
menținlnd cu greu în ultime
le 5 minute infimul avantaj 
de un gol ; Suedia — Norve
gia 8—6 (5—2) ; Cehoslovacia
— Japonia 19—9 (8—2) ; Iugo
slavia — S.U.A.......................
— scorul zilei I ;
— Polonia 23—16 
garia — Islanda

34-8 (15-3)
Danemarca 

(10—8) ; Un- 
19—9 (9-3).

special, Călin ANTONESCU.
«al

început... (vib)

Ora 17,00 : Bulgaria — Japonia
Ora 19,30: S.U.A.—R.F. a Germanieicu niponii

I
recu- 
o iu- 
sau

Atac al echipei române la poarta japone
zilor, care nu se va solda, insă, cu gol

0 SUPERIORITATE EVIDENTA
JAPONIA —ROMÂNIA 8-4 (2-0, 1-4, 5-0)

Am așteptat, de ce să n-o 
spunem, cu multă emoție 
întîlnirea de ieri seară a 
hocheiștilor români cu cei 
japonezi, și asta din mai 
multe motive. în primul 
rind, pentru că echipa 
noastră nu .merge", jucă
torii arătînd o evidentă o- 
boseală în joc, în timp ce 
niponii în pofida celor 
două înfrîngerl anterioare, 
demonstraseră o capacitate 
fizică net superioară. Din 
start, deci, un avantaj pen
tru hocheiștii asiatici, supe
riori alor noștri prin reac
ții rapide, prin viteza pati
najului și — paradoxal, ra
portând totul la gabaritul 
sportivilor — prin jocul cu 
corpul. Pe de o parte, am 
avut emoții și pentru o 
chestiune aparent fără sem
nificație. aceea de a nu-1 
fi întrecut niciodată pe ho- 
chelștii japonezi, ultimele 
două întâlniri, la olimpia
dele de la Innsbruck 
Grenoble, dind cîștig 
cauză niponilor.

De la bun început, 
jocul de ieri seară s-a
zut că superioritatea lor la 
capitolul viteză nu este d- 
tuși de puțin o poveste, a- 
părarea noastră, mult mal

lentă, avînd să treacă prin 
serioase momente de difi
cultate ; mai ales atunci 
cind contraatacurile japo
neze, desfășurate cu 2 sau

Rezultatele

celorlalte

neciuri

S.U.A.
de ierj

— Iugoslavia 
5-1

Norvegia — Bulgaria 
8—3

R.F. a Germaniei 
Elveția 3—1

Cronicile în pag. a 2-a

61 
de

in 
vfi-

chiar 3 Jucători, surprin
deau în față un singur su
părător român. ,r‘ 
de ocazii au fost 
rate, Iar japonezii 
să profite de ele, 
gol după gol.

în
6 000
prins 
slbil

Șl astfel 
nenumă- 

I au știut 
înscriind

inimile celor peste 
de spectatori s-a rea- 
speranța tntr-un po- 
succes românesc în

repriza a doua, cînd de la 
0—2 ai noștri au putut re
monta și au înscris 4 punc
te. preluînd conducerea. A- 
ceastă răsturnare de situație 
a fost posibilă, pentru că 
echipa a jucat ceva mai 
legat și mult mai in forță 
decit pînă atunci, dar si 
deoarece trei din cele pa
tru goluri au fost marcate 
cînd japonezii s-au aflat 
in inferioritate numerică.
Ultimele 20 de minute, cu 
un adversar complet vlă
guit în față, japonezii an 
zburdat pe gheață manifes
tând o superioritate ecra- 
santă. Cele 12 puncte au 
fost realizate de Hikial 
(min. 4, 53 și 54), Kuraka- 
wa (min. 16. 33 și 50). Hos- 
htno 
(min.
(min.
30), 
Ba șa 
Baader (R.F.G.) 
sperger (Elveția), 
poartă : Japonia 
nla 25. Penalizări : 
8 min, România 2

(min. 42) și Homma
50), respectiv Szabo
25). Catamar (min. 

Varga
(min. 35).

Calamar
(min. 3î) șl 

Arbitrii 
și Ehren- 
Șuturl pe 

25, Romă- 
Japonia 
min

Cronici de Romeo VILARA

Fotografii de
Theo MACARSCHI 

și Teodor ROIBU
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f

ste o realitate tot mai < 
nosculă tendința noastră, 
turor — întâmplătoare 
mai degrabă deliberată 
de a ne subjuga cît mai fi- 
Idei cifrelor, ierarhiilor, clasi

ficărilor...

încercăm — cel mai adesea cu șan
se de ultimă reușită — să ne ordo
năm viețile în funcție de acele ele

mente abstracte care sînt cifrele, pie- 
Icînd de Io intenția, romantică, de a 

slăbi, urmînd preceptele unui draconic 
program „pe puncte*, si ciungind pînă 

(la organizarea intereselor și plăcerilor 
noastre celor moi diverse în virtutea 
unor clasamente nu o dată stranii și 
Inu o da>o supuse biciului criticii. Ba 

mai mult, obișnuim — superbă teme
ritate — să stabilim, în fiecare an, o 
ierarhie a popularității, realizată în 
baza unui parametru care de obicei nu 

Ido greș — aprecierea omului de rînd, 
interogat în plină stradă —, și ne chi
nuim, puerili și obstinați, să părem cît 
Imai obiectivi cu putinfă în această de 

loc ușoară întreprindere...
Legat de aceasta — pentru că aici 

Ine conduce intenția argumentării noas
tre — vom menționa, cu bucuria ace
lora care asistă și iubesc evenimentul 

, sportiv, că ancheta efectuară recenl de 
• Institutul francez, de cercetare a opi- 
Imei publice a așezat într-o listă o 

popularității anului 1969, alături de 
nume celebre ca cel a! generalului 

Ide Gaulle sau doctorului Barnard, pe 
acela al marelui ciclist Jacques Anque- 
til, renumit campion al șoselei și pis- 
Itei..

Așadar, gîndim, înfr-o companie atît 
de selectă, Io braț cu personalități de 

I indubitabilă valoare în realitatea po
litică sau socială, în cultura sau 
ința universală, numele unui scot tiv 

I trăiește cu drepturi, desigur, egale...
Este acesta, neîndoios, un prilej, re

luat, de a recunoaște public, cu lot 
Imai multă luciditate, dreptul la iden

titate socială al sportului, și nu repre
zintă actul acela al desemnării unui 

I reprezentant ol lui — fie că este vorba 
de Anquetil, fie de un altul, oricare, — 
decît o nouă ocazie de bucurie pen- 
Itru noi toți cei care, dintr-o ipostază 

sau alta, așezăm urechea la inimo, 
pulșînd puternic, a sportului...

IȘi o asemenea recunoaștere este de
parte de a fi singulară.
Să ne amintim cuvintele rostite nu de 

mult de președintele Richard Nixon, cu 
I ocazia primirii sole în rîndurjle mem
brilor Fundației naționale de fotbal : 
„Este acest act (n.n. — al primirii) un 
pas neînsemnat pentru Fundație și fot
bal, în general. Dar el reprezintă un 
n are salt pentru un om care n-a fă
cut niciodată parte dinfr-o echipă*.

O altă recunoaștere a sportului, ra
liată la multe alte dovezi de impor
tanță plenară —, tot atâtea motive de 
mîndrie pentru sport și slujitorii lui, 
fideli și neinteresați deopotrivă,,.

I

I

I
I
I
I
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I.
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Facă din meciul R. F. a Germaniei Elveția. In foto :
jucătorii vest- germani in atac

fermă și foarte chibzuită. 
Din păcate, însă, pe măsură 
ce se scurgeau minutele, ner
vozitatea și a făcut loc pe 
gheață, arbitrii fiind nevoiți 
să dicteze eliminări care au 
totalizat 26 de minute. Des- 

de multe pentru o singu- 
repriză, cînd ne gîndim 
dacă conducătorii jocu- 

ar fi fost și mai exigenți 
(cum s-ar fi cuvenit, de alt
fel), arbitrii de la băncile 
de pedepse (Hușanu și Bă
nică) ar fi avut 
mulți „clienți"...

Cînd mai erau

30 de minute de eliminări
R.F. a Germaniei — Elvefia 3-1 (0-0,3-0,01)

Deși lipsită de aportul ce- 
lui mai bun jucător al ei 
(Chappot. accidentat la un 
picior, va pleca chiar astăzi 
acasă), reprezentativa Elve
ției a făcut o figură mai 
mult decît onorabilă în fața 
puternicei 'echipe vest-ger- 
mane, căreia i-a dat o repli
că pe picior de egalitate timp 
de o repriză și jumătate. 
Elvețienii au avut o evoluție 
cu mult superioară celeia 
din precedentele partide, apă- 
rîndu-se fără greșeală și ini
țiind atacuri spectaculoase,

respinse cu dificultate de ex
celentul Kehle.

Momentul psihologic al în
tâlnirii s-a produs în min. 
31.01 și, după părerea noas
tră, el a fost determinat de... 
arbitri. în acel moment, 
pregătindu-se să facă un 
schimb de jucători, forma- 

a Germaniei s-a 
hocheiști pe 
n-au 
Kopf 
2—0 

mai

sesizat 
a ma- 
(cu 54 

înainte.

MIHAI

FLAMAROPOL

comentează pentru

sportul

HOCHEI

VITEZA
Viteza reprezintă în hochei 

una din cheile succesului. 
Cum orice afirmație trebuie 
confirmată prin fapte, ne vom 
strădui In rîndurile ce urmea
ză să dovedim importanța ca
pitală a vitezei. La Geneva, 
în 1961. echipa Cehoslovaciei a 
ciștigat campionatul european 
de hochei prin victoria reali
zată în fața echipei U.R.S.S. 
Succesul era (printre altele) 
rodul unui joc de viteză. 
Atunci am văzut pentru pri
ma oară pe Vlach și Cerny 
(despre care auzisem șl citi
sem prin revistele de specia
litate) și ne-am conlvlns că 
faima lor mondială (pa șl fap
tul că s-au detașat «le ceilalți 
coechipieri ai echipei lor na
ționale), este datorată vitezei 
cu care joacă.

în 1963, la Stockholm, echipa 
U.R.S.S. (într-o nouă alcă
tuire) reușește să cucerească 
campionatul european și mon
dial. In formație, se aflau ju
cători ca : Maiofov, Alexan
drov și Firsov, ași ai jocului 
în viteză (atacșmți de valoare) 
și chiar și un fundaș ca Ra- 
gulin (înalt dej 1.98 m) care 
tot în viteză al.uneca pe gheață 
— sfidînd pretoria sa greutate 
de peste 100 Kg.

Mai recent, în echipa 
U.R.S.S., au apărut alțl vir
tuozi al croșei fti viteză, ca 
Mihailov șl ' Poliipanov, care 
demonstrau o dată mal mult 
ca hocheiul este în primul 
rind un joc de viteză.

Suedeziâ Tumba Johanson și 
Nllson tot datorită vitezei lor 
de joc au reușit să fie solici
tați de cluburile profesioniste 
de hochei din Canada. După 
cum /viteza a .făcut din jucă
tori ca Bobby Hall și Gardy 
How golgeteri!) ligii lor na
ționale de hoeiiei și idolii pu
blicului de pebte Ocean.

"Dacă echipa. S U.A. a mar
cat 19 goluri. în meciul cu 
Bulgaria, trebuie să reținem 
că viteza a /fost un element 
decisiv» Formația R.F. a Ger
maniei joacă* de asemenea, în 
viteză. De altfel și antrenorul 
ei, Bouzek, mfl-a confirmat 
acest lucru, sptinind că are 
drept, criteriu primordial de 
selecționare — viteza. Japone
zii ne-au încîretat tot prin vi
teză.

Iar iugoslavii, au. la rîndul 
lor, în singe viteza, fapt care 
s-a reflectat și în meciurile 
disputate. De aceea, după dra
maticul joc cu iugoslavii e- 
chlpa noastră, merită felicitări. 
(Nu pot să ‘nu subliniez 
mod- deosebit „plonjeurile" 
șuturile adversarilor ale 
Pană, IonlțS și Florescu, 
și forma lut- Varga).

Un singur lucru mai este 
așteptat de ,1a echipa noastră 
națională de hochei : să joace 
șl ea în viteeă. și prin aceasta 
să meargă din succes în suc
ces.

Parcă Iar am devenit opti
mist...

in 
în 

lui 
ca

de

ția R. F. 
aflat cu șase 
gheață. Arbitrii 
însă situația și 
jorat scorul la 
de secunde
Philip înscrisese la o ezita
re a portarului elvețian Ri- 
golet, altfel foarte bun în a- 
ceastă întîlnire). După pri
mirea golului doi in condi
țiile amintite, defensiva hel- 
vetă s-a clătinat cîteva zeci 
de 
parcă 
ficient 
R.F.G. 
cheze 
31,50.

In sfîrșit, ultima repriză, 
în care portarul Toni Kehle 
și-a demonstrat din plin ma
rea clasă, mai ales în situa
țiile în care echipa sa s-a 
aflat pentru • nu mai puțin 
de 14 minute 
numerică (o
doi jucători), ofensiva elve
țienilor, purtată în majori
tatea timpului acestei repri
ze, s-a izbit de o apărare

secunde, dereglîndu-i-se 
mecanismul, timp su- 
însă pentru ca echipa 
să profite și 
— Hofherr

să mar
in min.

în inferioritate 
dată chiar cu

AMERICANI
LA PATINOAR

în
meciului S.U.A.

F. a Germania!.

828 (5262)

este

LUPTA MARE PENTRU

LOCURILE 2—4

două
52 si

ău 
la 
de 
pe

rezis- 
desfă- 
tin»p,

pe poartă : 
Elveția 28. Pena- 
min și, respectiv,

5-1 (2 0, 1-1, 2-0)

8-3 (4-0, 2-2, 2-1)

- GRUPA B

încă mai

4 minute

de joc, veșt-germanii au mai 
fost o dată cu 6 jucători de 
cîmp pe gheață, dar acum 
au fost descoperiți, penali
zați și... scorul a fost redus 
la 3—1 (Berger). Au urmat 
momente grele pentru Ri- 
golet, căci și echipa sa a 
avut acum doi eliminați 
aproape simultan, dar scorul 
nu a mai fost modificat. 
Arbitrii : Valentin (Austria) 
și Popov (Bulgaria). Rapor
tul șuturilor 
R.F.G. 42, 
lizări : 18 
12 min.

ASTRONAUȚII

MAI ECHILIBRAT DECÎT
PREVESTEAU PRONOSTICURILE
S. U. A. — IUGOSLAVI A

Din cele trei partide sus
ținute pînă în prezent de re
prezentativa americană, oa
recum mai dificilă a fost 
cea de ieri, în care hocheiștii 
iugoslavi au opus o 
tență înverșunată, 
șurînd, în același 
un joc bun. Deși victoria n-a 
stat nici un moment în cum
pănă, totuși americanii 
fost nevoiți să apeleze 
întreaga lor capacitate 
luptă pentru a concretiza 
tabela de scor — la patru 
puncte diferență — superio
ritatea lor tehnică și fizică.

Cele șase goluri ale întâl
nirii au fost realizate de : 
Lilyholm (min. 0 și 21), Chris
tiansen (min. 11), Patrick 
(min. 42 și 49) pentru echi
pa S.U.A. și Smolej (min. 
25) pentru Iugoslavia. Au 
condus : Wold (Norvegia) și 
Gubernu (România).

în această partidă hocheiș- 
tii americani au șutat pe 
poartă de 34 de ori, cu 12 
șuturi mai mult decît cele 
ale iugoslavilor. Minute de 
penalizare : S.U.A. 12, Iugo
slavia 8.

O replică neașteptată...
Norvegia — Bulgaria

Cunoscind valoarea arătată 
de cei doi combatanți în par
tidele anterioare, asta ca să 
nu mai vorbim de antecedente 
mai îndepărtate, apreciasem că 
în partida cu Bulgaria repre
zentativa Norvegiei avea să 
semneze un simplu act de pre
zență. Și așa cum s-au desfă
șurat ostilitățile în primele 
douăzeci de minute ale jocului 
se părea că. într-adevăr, nor
dicii n-au de îndeplinit decît 
o formalitate și că scorul avea 
să capete proporții însemnate. 
După 4—0 cu care scandinavii 
au încheiat prima treime (go
lurile au fost marcate. în or
dine, de : Mikkelsen 0.42 și 
min. 4, Oh. Peterșen min. 12 
și Olsen min. 16) a intervenit 
insă replica neașteptat de vi
guroasă a hocheiștilor bulgari 
care, lăsînd la o parte emoțiile, 
au început să-și atace adversa
rii cu mai multă hotărîre, să-i 
maseze în propria lor treime, 
dominindu-i, uneori chiar ca
tegoric. în această privință cre
dem că este mai mult decît 
semnificativ scorul de 2—2 cu 
care s-a încheiat această re
priză (au înscris Pedersen min, 
24 și 34, respectiv Mihailov 
min 25 și Velitzskov min. 30). 
Dominarea bulgarilor s-a men-

ținut și în prima parte a ulti
mei reprize, cind au și mic
șorat la 3 diferența de goluri 
(punctul înscris de Kukov, 
min. 42) dar, in final, au ce
dat complet inițiativa, norve
gienii marcind incă de 
ori prin Thoen în min. 
Smefjell în min. 59.

Victoria norvegienilor 
indiscutabilă, ea fiind nu nu
mai rezultatul unei mai mari 
experiențe competiționale și al 
unei mai îndelungate tradiții, 
ci in primul rind datorindu-se 
patinajului lor net superior, 
omogenității liniilor ca și unui 
portar (Nilsen) evident mai 
bun decît omologul său Iliev. 
în ceea ce-i privește pe bul
gari, prin evoluția din ultime
le două reprize, ei au consti
tuit o plăcută surpriză.

Au arbitrat : Gagnon (SUA), 
și Turceanu (România). Ra
portul șuturilor pe poartă : 
Norvegia 41, Bulgaria 35 ; eli
minări : 6 și, respectiv, 2 mi
nute.

Astă seară, la ora 19.35, 
este așteptată sosirea la pa
tinoar a astronauților ameri
cani, membri ai echipajului 
„Apollo-12“, care doresc să 
urmărească partida Ș.U.A.— 
R.F. a Germaniei. Va fi 
nouă premieră.

PE MICUL ECRAN
De la ora 21,00, 

transmite, 
parte a 
r. r

șe va 
direct, ultima

FIȘIER
CLASAMENTUL GOLGE- 

TERILOR : LILYHOLM 12 p, 
Gambucci 10 p, Christiansen 
9 p. Patrick 7 p, Brooks 6 p. 
(toți din echipa S.U.A.), Ko- 
nik, Stordahl, O'Neill (toți 
S.U.A.), R. Hiti (Iugoslavia) 
și Kurokawa (Japonia) cîte 
5 p.

CLASAMENTUL PE ECHI
PE PRIVIND PENALIZĂRI
LE : 1. România 2 min, 2. 
Bulgaria 10 min, 3—4. Elveția 
și Iugoslavia cite 18 min, 
5—6. Japonia și Norvegia cîte 
20 min, 7. S.U.A. 22 min, 8. 
R.F. a Germaniei 38 min.

Arbitrul român Gubernu atent la o nouă
S.U.A. — iugoslavia

angajare la meciul

ȘTEFAN RZSEZSOT (Polor 
nia) șeful comisiei de hochei 
din AIPS : „Nivelul jocurilor 
este foarte ridicat. Cred că 
S.U.A. nu are probleme. în 
schimb, lupta pentru locurile 
doi—patru este deschisă și 
mai pot apare surprize. Sînt 
entuziasmat de noul palat de 
gheață al românilor".

„VA FI FOARTE GREU"

SUB CUPOLA PATINOARULUI
CALDE MULȚUMIRI

Palatul de gheață polari
zează acum atenția iubitori
lor pucului și ai crosei de 
pretutindeni. Cele 10 
hochei de pe malul ! 
au fost date uitării, 
pate fiind de apriga 
a categoriei ierarhic 
rioare. Așa s-ar

Norvegia 
ale jucătorilor

InBulgaria, 
bulgari

fotografie unul 
terminat cu un 

vegienilor

din rarele atacuri 
gol în poarta nor-

zile de 
Dunării 
estom- 

dispută 
• supe- 

părea. O 
scrisoare, marcată de o pati
nă aurită, venită din Lju
bljana, ne-a distras 
— pentru cîteva clipe — a- 
tenția de la jocul R.F.G. — 
Elveția. Prof. Vinko Zitnik, 
directorul tehnic al trecute
lor campionate de hochei 
găzduite de Ljubljana, care 
a vizitat Galațiul, i-a scris 
ing. Teodor Oprică, preșe-

însă

Experiența mea în 
materie de hochei 
(prezent la 27 de 
ediții ale C.M.) mă 

învață să nu fac pronosticuri 
înaintea terminării campiona
tului. O echipă sau alta nu 
poate fi apreciată după pri
mele apariții. Pregătirea fizi
că și tactică nu poate să-și 
spună cuvîntul după un meci 
sau două. Orice formație, cit 
de bine pregătită, nu poate 
fi rodată de la început. Ea 
trebuie să intre în atmosfera 
întrecerii, să cunoască adver
sarii, fie jucînd cu ei, fie 
apreciindu-i după rezultate și 
comentarii. De pildă, complet 
altul ar fi rezultatul între 
două formații care se întîl- 
nesc în a 7-a zi a campiona
tului decît în prima zi...

După primele partide, însă, 
un lucru este cert. Reprezen
tativa S.U.A. se detașează de 
toate celelalte formații, astfel 
incit primul loc în grupă se 
întrevede de pe acum ca și 
sigur. De fapt, jucătorii ame
ricani sînt acum cu mult mai 
puternici decît anul trecut cînd 
au participat în grupa A. Pre
gătirea 
atît de 
normal 
nu vor 
„galop 
tru că 
Ocean
6 partide înainte de a veni la 
București, se poate sconta ca 
în viitor formația lor să se 
rodeze necontenit, să se omo
genizeze din ce în ce meii 
mult și, ca urmare, să obți
nă rezultate și mai bune. De 
fapt, după cum am văzut, 
aproape toate echipele pre
zente aici au evoluat în teh
nica patinajului, element esen
țial în Jocul de hochei, spre 
deosebire de alte ediții, cînd, 
în grupa B, alunecarea pe 
g' constituia o pro-

Experiența 
materie 
(prezent

lor fizică, psihică, este 
solidă îneît în 

meciurile din 
fi pentru ei 
de sănătate". Și pen- 

jucătorii de peste 
nu au susținut decît

mod 
grupa B 
aecît un

Dar, în contrast cu patina
jul bun al tuturor formațiilor, 
mînuirea crosei constituie încă 
problema deficitară a majo
rității echipelor. Japonezii, de 
pildă, care patinează exce
lent, în viteză, dar sint slabi 
șuteri și ratează exasperant, 
tocmai 
nu au o tehnică superioară 
în ce privește mînuirea crosei. 
In general însă, nivelul teh
nic al echipelor a crescut și 
se pare că multe formații ti
nere sînt în plină dezvoltare. 
Cu excepția americanilor (de 
care am vorbit mai sus), în 
grupa B se manifestă un echi
libru valoric între toate cele
lalte participante. Fără în
doială, acest lucru arată că 
din componența echipelor — 
cu mici excepții — I' 
jucătorii 
hocheiști 
portari îi 
categorie, 
neral, ei 
din această 
sînt destul de strînse.

Două cuvinte în încheiere 
pentru public. Este îneîntător 
să constati, dacă ești un iu
bitor al hocheiului, că acest 
sport se bucură de populari
tate atît de mare, fapt dove
dit prin 
de spectatori prezenți atît în 
reuniunile de -ciminea’ă, cit și 
în cele de după-amiază. în 
ce 
lor, 
ca 
nu 
tru 
suporterul vreunei echipe, este 
bine să fii constant, să știi 
să recunoști superioritatea 
adversarului, cu alte cuvinte 
să știi să fii obiectiv.

ratează exaspe 
datorită faptului că

lipsesc 
„vedete", așa-zișii 
de superclass. Pe 
exclud din această 
pentru că, în ge- 

sînt foarte buni și 
cauză scorurile

numărul apreciabil

privește însă comportarea 
am anumite rezerve. Eti- 
sportivă recomandă 

faci praf" o echipă pen- 
unele greșeli. Dacă ești

,sâ

Jean Henri SCHIHIN 
redactor la „Sporting" 

Zurich

dintele C.J.E.F.S. Galați, mul- 
țumindu-i — lui și întregu
lui colectiv de organizare 
din orașul dunărean — pen
tru excelentele condiții asi
gurate tuturor partieipanților 
la grupa C a campionatului 
lumii. „Vă felicit din inimă 
pentru modul extraordinar în 
care ați organizat competiția, 
pentru faptul că — afectiv 
— întregul dv. oraș, deose
bit de frumos, a participat 
la reușita deplină a între
cerilor",

Cuvinte calde, care merg 
într-adevăr la inirnă.
ATLETISMUL IN VIZITA 

LA HOCHEI
Printre numeroșii specta

tori care, zi de zi, popu
lează tribunele patinoarului, 
insuflețindu-le, ai ocazia să 
zărești numeroase personali
tăți sportive. Cibi Braun— 
Bogdan este aproape nelip
sit, veteranul curselor pe 
două roți Nicolae Ion Țapu 
semnează și el, destul de 
des, condica de prezență, ca 
să nu mai vorbim de fostele 
glorii autohtone ale pucului 
și crosei. Ieri dimineață l-am 
întâlnit și pe atletul de re
putație europeană Șerban 
loan.

— Numai faptului că sălile 
de atletism și hochei sînt 
vecine, vă datorăm prezența?

— Si dacă s-ar fi aflat la 
extremitățile Capitalei, tot 
aș fi venit. îmi place sportul 
acesta bărbătesc, chiar tenta 
de duritate pe care o lasă 
deseori să se întrevadă. Are 
în el ceva propriu sexului 
tare...

— Și despre atletism ce ne 
poți spune ?

— Că de mîine (n.r. as
tăzi) ne vom afla și noi sub 
apăsarea emoțiilor. Concursul 
internațional, ultim test îna
intea europenelor de la Vie-

na, va fi tare, cu surprize 
multe, ca un film cu 
pense.

— Despre... Șerban 
ne dai vreo știre ?

— Da. Vrea să sară 
metri și, dacă se poate, chiar 
mai bine. Nu acesta este 
însă ultimul meu cuvînt. Nu 
din obligație, ci din pură 
simpatie le urez prietenilor 
mei hocheiști mult, mult suc
ces.

CARUSELUL PRIETENIEI
Adeseori, în viitoarea lup

tei, patinele scot seîntei, cro
sele se izbesc cu atâta forță 
incit se transformă în... sur
cele, iar mantinelele —• sub 
presiunea bodiceckului — scot 
sunete înfundate. Băieții vi
brează ca niște corzi foarte 
întinse și — se mai întâm
plă — uneori se încaieră. Ni
mic nu este însă premeditat, 
nici o picătură din otrava 
aceea puternică — am numit 
ura — nu se revarsă peste 
luciul gheții. Mărturie stă 
caruselul prieteniei, cel care 
marchează fiecare sfîrșit de 
meci. Atunci, totul a rămas 
în urmă, fețele se înseninea
ză. iar băieții bravi, vînjoși, 
își întind cu franchețe mîi- 
nile.

CROSA, PUC, GHEAȚA
Campionatul mondial a 

prilejuit și o premieră edito
rială : cartea intitulată suges
tiv „Crosă, puc, gheață", 
realizată de Dorin Șteflea și 
Alexandru Teodorescu — co
laboratori permanenți ai zia
rului Sportul. Istorie a ho
cheiului, a campionatelor lu
mii, a unor întâmplări memo
rabile, lucrarea va constitui 
0 plăcută surpriză pentru toți 
iubitorii crosei, pucului și 
gheții.

SUS-

loan

2.16

Hristache NAUM

UNDE MERGEM?
A Z I

RUGBY. Stadionul Constructo
rul. ora 16.30: Dinamo (tineret) — 
Vulcan.

POPICE Arena Constructorul, 
ora 16: Laromet — C.S.M. Reșița, 
Arena Voința, ora 16: Voința — 
Petrolul 
ora 16 : 
meciuri 
nine A.

Ploiești, arena Ciulești, 
Rapid — Metrom Brașov, 
în cadrul diviziei femi-

ATLETISM. Sala „23 
de la ora 15: concurs 
nai.

August", 
intemațio-

de la ora

Steaua — Șoimii Buzău ; parcul 
sportiv Dinamo, ora 10: Dlnamo 
— „U“ Craiova

RUGBY. Stadionul Constructo
rul, de la ora 9 : Steaua (tineret)
— Aeronautica. Gloria (tineret) —
Olimpia: ‘ - —
9 ; Lotul 
stadionul 
copilului)
— Steaua.

ATLETISM. Sala „23 August”, 
de la ora 16; concurs internațio
nal ; sala Floreasea II, de la ora 
9: concurs pentru juniorii de cat. 
a III-a: stadionul Dlnamo, de la 
ora 10: concursul de cros „Cupa 
Mărțișorul".

stadionul Gheucea, ora 
de juniori — Rapid ; 

Grivița Roșie (Parcul 
ora 11,30: Grivita Roșie

POPICE. Arena Voința, ora 8 : 
Voința — Flacăra Cîmpina ; arena 
Giulești, ora ‘ ’ - - -
Teleațen. în 
culine A.

8: Rapid — Rafinăria 
cadrul diviziei mas-

VOLEI. Sala Giulești, de la 
8 : „U" — Viitorul Săvineștl 
B). ,.U“ — Constructorul (f. 
A S.E. — „U“ Craiova (f. 
Rapid — Minerul Bala Mare 
A); sala Dinamo, de la ora 
Tînărul dlnamovist — Liceul 
Măgurele (J. m.), Viitorul — 
Iași (f. B), Dlnamo

VOLEI. Sala Giulești,
16 30: I.E.F.S. — Electra (m. E).
F pid — Progresul ’ (f. A), I.E.F.S.
— „U“ Timișoara (i’ A).

M î I N E

FOTBAL. Stadionul Progresul, 
ora 10: Metalul — Spartak Var
na, ora 12 : Progresul — Dunărea 
Giurgiu; teren Ghencea, ora 11;

BASCHET.
era 9 : Dinamo
șov mi) _ ... __________
Galați (m) Steaua — Politehnica 
Bacureșt ___ —.... '■
ora 9.30: Progresul — Mureșul Tr. 
Mure?
ora 10;
(f): sala Ciulești, __  .. .
— I.E.F.S. (fi. meciuri în cadrul 
diviziei, A, masculin și

Sala Floreasea, de la
— Politehnica Bra- 

l.C.H.F. — Politehnica

urn; sala Progresul,

(f). sala Constructorul. 
Constructorul — Crișul 

' ' ora 17: Rapid

Xeplinin.

ora 
(m. 
B), 
B). 
(m.
8 : 
Tr. 

„U“ 
. . ... __ _________ Unirea

Tricolor Brăila (m. A), Școlarul
— Viitorul (j. m.); sala Progresul, 
de la ora 11: Progresul — Șc. sp. 
Ploiești (m. j.), Liceul „Matei Ba- 
șarab" — Dlnamo (m. J.), Steaua
— Șo. sp. nr. 3 (m. j.j, Șc. sp 
nr. 1 — Rapid (m. j.); sala Conî 
ștructorul, de la ora 11.30: Fla
căra roșie — Politehnica Galați 
(1'. B). Constructorul — Șc. sp. 
nr. 1 (f j.); sala de la Palatul 
pionierilor, de la ora 8 : Viitorul 

■— Liceul „Matei Basarab" 
« j.j, Șc sp. nr. 2 — Liceul nr. 
3 Tîrgoviste (I, j.).

GERALD RIGOLET, por
tarul elvețienilor spune : „în 
meciul cu R.F.G. am avut 
două minute fatale în care 
am pierdut o partidă foarte 
importantă. Am primit trei 
goluri, dintre care‘unul nere
gulamentar și atunci totul 
era pierdut! Acum trebuie 
să luptăm cu disperare pen
tru a evita retrogradarea. 
L-am pierdut pe Chapot, cel 
mai bun jucător al echipei și 
atți 7 coechipieri au diverse 
leziuni. Va fi foarte greu".

„RECORDUL ELIMINĂRILOR"

WILHELM VALENTIN — 
arbitru austriac : „Meciul din
tre R.F.G. și Elveția a fost 
foarte urît. A trebuit să in
tervin adesea cu colegul Po
pov (Bulgaria), pentru a po
toli spiritele. De altfel, cu a- 
cest prilej cred că a fost sta
bilit recordul eliminărilor 
(15) : Elveția 6 și R.F.G. 9“.

„NE-AM MENAJAT PENTRU

MECIUL DERBY"

GEORGE KON1K (S.U.A.) : 
„Echipa noastră și-a menajat 
forțele pentru întîlnirea de 
mîine seară (n.r. astă seară) 
cu R.F. a Germaniei, care va 
decide pe câștigătoarea tur
neului. Nu vreau însă să di
minuez meritele iugoslavilor. 
Ei au dat dovadă de multă 
ambiție".

CIRIL KEENER (antrenor 
rul echipei iugoslave): „For
mația americană este prea 
puternică pentru grupa noas
tră. Băieții mei au făcut un 
joc bun, care îmi dă speran
țe că ne putem angaja în 
lupta pentru locul trei sau 
patru".

LOTO - PRONOSPORT,
TRAGERILE MĂRȚIȘORULUI 

PRONOEXPRES ȘI LOTO

Ne aflăm în plină vînzare a bi
letelor pentru tragerile Mărțișoru
lui : Pronoexpres șl Loto, ’ care 
atribuie partieipanților în număr 
NELIMITAT autoturisme DACIA 
1300, DACIA 1100, MOSKVIC1 408, 
ȘKODA 1000 M.B. și TRABANT 
601. In afara autoturismelor, Pro- 
noexpresul acordă excursii în 
JAPONIA, ITALIA și CEHOSLO
VACIA iar Loto oferă călătorii In 
FINLANDA și U.R.S.S. — toate 
în număr NELIMITAT.

La ambele trageri se poate par
ticipa cu 30 lei cu șanse mari de 
cîștig. ULTIMA zi a concursului 
Pronoexpres este marți 3 martie 
1970, iar ULTIMA ZI pentru pro
curarea biletelor Ia 
Loto, este joi 5 martie, 
țișor util — bilete la 
Pronoexpres șl Loto.

LOTO

tragerea 
Un măr- 
tragerile

ia ____ ,
: Extragerea

Numerele extrase 
din 27 februarie 1970
I : 24 2 34 63 66 87 21 81 79. Fond 
de premii : 734 140 lei. Extragerea 
a Il-a ^48 35 33 17 32 65 64. Fohd 
de premii ; 662 Ciulei,

tragerea



8 ÎNTREBĂRI DESPRE EXPEDIȚIA EOTBAEISTICA S0D-AMEBICANA
Răspunde: Angelo Niculescu, antrenorul echipei naționale
Așa cum se știe, joi după-amia- 

2ă s-a înapoiat în țară echipa na
țională de fotbal care, în peri
oada 23 ianuarie — 22 februarie, 
a susținut un turneu de opt 
jocuri pe continentul sud-ameri- 
can. unde a întîlnit echipe din 
Brazilia. Peru și Argentina. După 
cele opt partide, bilanțul arată 
astfel : patru victorii, două
„egale" și două pierdute, 12 go
luri la activ (opera lui Neagu — 
5, Domide — 3, Dumitrache — 2, 
Lucescu — 2) și 9 la pasiv.

Dar. firește, dincolo de rezulta
te. desfășurarea acestui turneu 
ante-Mexic a prilejuit tehnicieni
lor noștri șl o serie de preți
oase învățăminte, care, folosite 
din plin, vor putea contribui la 
o mai bună reprezentare a fot
balului nostru în turneul final 
al C.M. o parte din ele au și 
fost împărtășite —- sub forma 
unui interviu — ziarului nostru 
de către antrenorul Angelo Nicu- 
Jescu.

— Dv. cum ftpreciațl bilanțul 
turneului ? a fost prima noastră 
întrebare.

— II consider ca fiind favorabil 
și foarte util, el venind ca o 
completare la pregătirea, cu ac
cent pe latura fizică, începută 
încă de la 24 decembrie 1969. Am 
realizat un prețios schimb de ex
periență cu reprezentanții cei mai 
autorizați ai fotbalului mondial ; 
am făcut cunoștință cu atmosfera 
specifică fotbalului sud-american, 
cu care ne vom întîlni, desigur, 
și în Mexic ; am reușit să rulăm 
pe toți cei 18 jucători din lot, 
cărora le-am putut verifica ran
damentul și cărora le-am asi
gurat, astfel, o pregătire la un 
nivel superior. Neurmărind în 
primul rînd și cu orice preț re
zultatul, consider că ne-am atins 
scopul mai bine, fiind acum în 
măsură să tragem concluzii mai 
cpmplete și mai profunde.

-Ne-a surprins — oarecum — 
faptul că o serie de titulari, ca 
Dan, Dobrin, Dumitrache, De- 
leanu, au avut o evoluție sub aș
teptări, In timp ce debutanții 
Dumitru și Neagu au dat satis
facție. Ce s-a întâmplat 7

— Să-i analizăm în cîteva rîn- 
duri : Dobrin, de la care mă aș
teptam șă evolueze la nivelul fot
baliștilor brazilieni a însemnat 
pentru mine o decepție. El n-a 
corespuns, deoarece a ținut balo
nul prea mult la picior, a driblat 
excesiv, a făcut abuz de mișcări 
suplimentare. Și toate acestea 
într-un ritm lent, dind astfel po
sibilitatea adversarului să-1 depo
sedeze cu ușurință. Cînd. la me- 
C.-.U1 cu Peru s-a străduit să-și 
simplifice jocul, aportul lui a fost 
niaxim pentru echipă, însă uite-

rior, în celelalte partide, dispu
tate în Brazilia, a avut din nou 
o evoluție ștearsă.

Dan este un jucător cu o psi
hologie proprie, cu o atenție dis
persată, apatic. în meciurile în 
care l-am utilizat, el nu s-a putut 
rentra suficient, foarte multe 

faze prinzîndu-1 pe picior 
greșit. în prima partidă, aceea 
cu Cruzeiro, el a comis, absolut 
inutil, un fault în careu cu care 
echipa braziliană a reușit să ob
țină victoria. Din această cauză 
am considerat necesar să-1 folo
sim ca fundaș central stingă pe 
Dinu, care a evoluat la un bun 
randament.

Dumitrache s-a cam menajat, 
dai- puținele lucruri pe care le-a 
realizat îh teren i-a încîntat li
teralmente și pe tehnicieni și pe 
spectatori. Este, desigur, insufi
cient față de ceea ce așteptăm 
noi de la el. Faptul că a alune
cat, se pare, pe panta automul- 
țumirii prezintă un pericol pen
tru viitoarea lui activitate. Să 
sperăm că talentatul nostru îna
intaș a tras și el, la șfîrșitul 
turneului, concluziile potrivite.

Am ajuns la Deleanu, un jucă
tor care, la ora actuală, se supra
estimează. din care cauză nu se 
mai pregătește cu convingere. în 
întrecerea cu Mocanu, rivalul lui 
de post, dinamovistul se află 
deocamdată pe locul doi.

în ceea ce-i privește pe de
butanții Dumitru și Neagu. aceș
tia s-au comportat bine, căpătînd 
atît încrederea noastră, cît și a 
coechipierilor lor. Dumitru a pus 
mult suflet în joc, are o tehnică 
mulțumitoare și se orientează în 
teren ca un jucător matur. In 
momentul în care îșl va îmbu
nătăți rezistența în regim de vi
teză. pentru ca randamentul lui 
să fie același pe întreaga partidă, 
rapidiștului nu i se va mal pu
tea aduce nici un reproș. Rei'e- 
ritor la Neagu, ni se pare inte
resant de subliniat faptul că el 
a dat un randament mai mare 
în postura de aripă dreaptă. Se 
pare că față de tehnica lui ac
tuală îi este necesar un spațiu 
mai mare pentru manevrarea ba
lonului, ceea ce, după cum s-a 
văzut, nu influențează cu nimic 
asupra calităților sale de om de 
gol.

— In legătură cu evoluția por
tarului Ghiță în meciul cu Fla- 
mengo, informațiile primite au 
fost contradictorii. Vă rugăm pe 
dv. să lămuriți cititorii.

— în acest turneu, Ghiță a avut 
în general o cQmportare modestă, 
în jocul cu Flamengo i s-ar putea 
imputa primul gol realizat de 
echipa braziliană dintr-o lovitură 
liberă. Da celelalte trei, înșă,

vina aparține apărătorilor, care nu 
și-au marcat cu suficientă aten
ție adversarii direcți. Este drept, 
băcăuanul nu posedă valoarea lui 
Răducanu, randamentul lui la 
nivelul dorit fiind condiționat și 
de o foarte bună formă sportivă.

— A reușit turneul din Ame
rica de Sud să prefigureze cît de 
cît 11-le pentru Mexic ?

— Intr-o oarecare măsură, da. 
Notați-1 : Răducanu — Sătmâ- 
reanu, Hălmăgeanu, Dinu, Moca
nu, Dumitru, Radu Nunweiller, 
Neagu, Dobrin (Domide), Dumi
trache. Lucescu.

— Ați avut prilejul să vedeți și 
să studiați fotbalul brazilian 
pentru a doua oară la el acasă. 
Ce ați constatat ?

— Fotbaliștii brazilieni au o 
tehnică foarte bună, fiecare fiind 
un virtuoz în materie. Totodată, 
mi-am dat seama mai bine acum, 
acțiunile lor variate și pline de 
personalitate în cadrul jocului 
șînt greu de anticipat de către

travine regulamentului. Cert este 
că, în Brazilia, impresarul nostru 
a dăt toată vina pe... Stanley 
Rous, acuzîndu-1 de ramolisment. 
O explicație care nu na mai folo
sea la nimic.

— Ce program vor urma trico
lorii, în continuare, în vederea 
următorului obiectiv : meciul de 
la 8 aprilie, la Stuttgart, cu echipa 
Ra F. a Germaniei ?

— După cîteva zile de pauză, 
necesare reaclimatizării cu con
dițiile locale, selecționabilii se vor 
reintegra cluburilor de care apar
țin. Aici vor pune accent pe pre
gătirea individualizată, cu mare 
atenție pe factorul fizic. In ve
derea jocului cu R. F. a Germa
niei. de mare utilitate pentru am
bele echipe în acea perioadă, 
componenții lotului vor mai fi 
convocați la București spre sfâr
șitul lunii martie.

G. NICOLAESCU

adversar, totul executîndu-șe în 
mare viteză. Față de trecut, spi
ritul de luptă al jucătorului bra
zilian se află în creștere. Se re
marcă, totuși, o diferență valo
rică între atacanți și apărători, în 
favoarea primilor.

— Descoperind noi secrete ale 
fotbalului brazilian ați realizat 

desigur un lucru bun. La rîndul 
lui, însă, și antrenorul Saldanha 
a putut să studieze în amănun
țime formația nostră. Avem de-a- 
face deci, în aceeași măsură, cu 
un ciștig și o... pierdere. Nu ?

— Faptul că pe parcursul tur
neului am rulat un mare număr 
de jucători, după cum știți pe 
toți cei 18, și că am schimbat 
deseori ideea de joc, i-a derutat 
pe Saldanha și pe ceilalți obser
vatori interesați. De alti’el, zia
riștii brazilieni scriau deseori că 
„românii își ascund jocul".

— In această perioadă, o serie 
de echipe naționale evoluează 
în Mexic, In dorința de a se aco
moda cu altitudinea. Ce anume 
a împiedicat contractarea unor 
meciuri în Mexic pentru echipa 
noastră națională ? Necunoaște
rea prevederilor F.I.F.A. sau alt
ceva ?

— Cred că impresarul Zacour 
ne-a indus în eroare, spunîncl fo
rurilor noastre că evoluția echi
pelor calificate pentru turneul fi
nal pe platourile mexicane con-

Dacă se

„EL MUNDIAL '70"

POȘTA CONCURSULUI
• Florica Zogoreanu, satul So- 

moștelniQ — Mureș : Chiar dacă 
nu erați o veche cititoare a zia
rului noi tot vă dădeam întîieta- 
tș. Ne pare rău că ați rămas 
fără abonament pe luna ianua
rie. Dar — pentru a vă liniști — 
vă putem spune că vom conti
nua publicarea de cupoane pentru 
concurs. Pînă cînd ? Noi am 
fixat ziua de 15 mai (data poștei). 
Dacă se va schimba ceva în a- 
ceastă privință, vom anunța din 
timp. Prima întrebare de pe cu
pon e foarte clară, dacă o citiți 
cu atenție. Puteți trimite cite cu
poane doriți, cu condiția să. 
mareațl plicul în mod corespun
zător.

• FI. Șerban — Buc. : Plicul 
dv. cu cale 200 de cupoane, lăsat 
la poarta sediului C.N.E.F.S., a 
sosit la destinație. Patru cupoane 
sint însă anulate pentru că ați 
uitat să completați numele și 
adresa. Credeți oare că noi avem 
timp să facem și acest lucru ? 
Gîndiți-vă că ne-au sosit pînă 
acum peste 13 000 de plicuri. Și 
ce plicuri !
• Adevărate colete am primit 

în această săptămînă de la A. 
Avram — Buc (103 cupoane), I. 
Neculai — Galați (106), A. Pîslaru
— Cernavodă (80). L. Dumitrescu
— Săcele (110). Șt. Bădălău — 
Buc. (140), M. Mahorneac — 
Găești (78). șl de la un recordman

autentic, I. Chiorean — Tg. Mu
reș (342 ’).

• Gr. Prăzaru — Tîrgoviște : 
Deci încă 87 de cupoane se adaugă 
la celelalte trimise înainte redac
ției. Aceasta înseamnă că în ca
drul colectivului pe care l-ați 
format treburile merg din ce în 
ce mai bine. Numai să aveți 
grijă să nu vă certați cînd o fi 
să vă împărțiți... premiile.

• Un jucător care, fără să fi 
primit un semn afirmativ din 
partea arbitrului, intră pe te- 
rerf sau reintră după o scurtă 
absență, trebuie să fie aver
tizat. Partida va fi reluată 
printr-o lovitură liberă indi
rectă pentru echipa adversă, 
de pe locul unde se afla ju
cătorul în culpă în momenti.il 
întreruperii jocului. în ase
menea cazuri, arbitrul poate 
aplica și legea avantajului, 
urmînd să-1 avertizeze pe ju
cătorul vinovat, cu prima o- 
cazie. Trebuie avertizați și 

’jucătorii care părăsesc tere
nul, fără consimțămîntul ar
bitrului. Dar. în aceste ca
zuri, măsura nu e comple
tată cu o lovitură liberă in
directă, dat fiind faptul că 
arbitrul nu va întrerupe me
ciul decît în clipa cînd jucă
torul respectiv se găsește în 
afara terenului de joc. Me
ciul va fi reluat cu o „min
ge de arbitru" de pe locul 
unde se afla mingea în acel 
moment.

• Dacă un jucător eliminat 
din joc refuză să dea ascul-

ORA OFICIALĂ DE ÎNCEPERE A MECIURILOR

CUPON DE CONCURS
Numele ți prenumele t

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a stabilit 
ora oficială de începere a 
meciurilor din returul cam
pionatelor diviziilor A, B și 
C. Pentru partidele din divi
zia A s-au stabilit următoa
rele : etapa din 8 martie — 
ora 15.30 ; etapele din 15, 22

Adresa:

• • • • • e e e • • •»•••••

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

GRUPA A..................................................................

GRUPA B ............................................................................

GRUPA C........................................................

GRUPA D ............................................................................

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

Rezultate ale 
partidelor amicale

Metalul Tr. Severin — Pro
gresul Strehaia 2—0 (1—0)

C.I.L. Gherla — Minerul 
Baia Mare 1—2 (1—1)

C.S.M. Reșița — Jiul Petro
șani 2—2. (1—2)

Crișul Oradea — Politehni
ca Timișoara 1—0 (0—0)

Steaua — Electromotor Ti
mișoara 3—1 (2—1)

Comerțul Alexandria — 
Progresul București 0—1 
(0-1)

și 29 martie — ora 16 ; eta
pele din 5 și 12 aprilie — ora 
16.30 ; etapa din 19 aprilie : 
ora 16.45.

Meciurile din diviziile B și 
O, care se vor disputa în pe
rioada 15 martie — 19 apri
lie, vor începe la ora 11. Vor 
face excepție partidele care 
stat cuprinse în programul 
Pronosport (ele urmează sA 
aibă loc după amiaza). în pe
rioada 26 aprilie — 14 iunie, 
meciurile se vor desfășura 
după-amiaza. la o oră ce va 
fi stabilită de comisie.

Echipele care doresc să or
ganizeze meciurile la alte ore 
vor cere aprobare în scris co
misiei cu cel puțin 7 zile 
înainte. Formațiile care do
resc să programeze partidele 
în alte zile decît duminica 
trebuie să obțină acordul 
scris al echipelor adverse, pe 
care îl vor trimite federației 
împreună cu cererea lor pen
tru obținerea aprobării de 
schimbare a datei.

Plenara 
comitetului 
Federafiei 

române 
de fotbal
Luni 2 martie, de 

la ora 9, la sediul 
Federației române 
de fotbal, va avea 
loc plenara comite
tului federal. Cu a- 
cest prilej, vor fi dez
bătute sarcinile ac-*, 
tuale ale activității 
fotbalistice, stadiul 
de pregătire a echi
pei naționale în vede
rea participării la 
turneul final al cam
pionatului mondial și 
bugetul F.R.F. pe ci
nul 1970.

intîmplă...

tare deciziei arbitrului se va 
apela la căpitanul echipei res
pective pentru ca acesta să-1 
determine să părăsească te
renul de joc. După trecerea 
termenului fixat de arbitru, 
meciul trebuie să fie oprit, 
în asemenea cazuri, nu tre
buie să se apeleze la organele 
de ordine, aceasta nefiind în 
spiritul regulamentului de 
joc.

• Dacă balonul, înainte de 
a parveni unui jucător aflat 
în ofsaid, este atins de un 
apărător, arbitrul nu mai poa
te sancționa prima poziție, 
cea de ofsaid. De aceea. în 
clipa cînd balonul este tri
mis în direcția unui jucător 
aflat în ofsaid, arbitrul tre
buie să fluiere imediat, pre- 
întîmpinînd astfel situația ex
pusă la început.

• Lovitura liberă trebuie 
executată rapid. Arbitrul nu 
trebuie să blocheze jocul pen
tru a măsura distanța de 9,15 
m. La cererea unui jucător, 
această distanță trebuie să 
fie respectată. Dacă nu exis
tă nici o opoziție, lovitura li
beră trebuie executată ime
diat ce balonul se află ne
mișcat, la locul cuvenit.

Mîine, in sala Dinamo

Consfătuirea 
arbitrilor

După cum am mai a- 
nunțat, mîine — de la ora 
9.30 — va avea loc consfă
tuirea arbitrilor divizio
nari A. Federația româna 
de fotbal ne-a comunicat 
că a intervenit o modifi 
care a locului de desfășu
rare a consfătuirii t sala 
Dinamo în loc de sediu' 
C.N.E.F.S.

RETURUL DIVIZIEI A
Mîine se dispută meciurile 

primei etape a returului di
viziei A la baschet feminin. 
Sînt programate jocurile : Ra ■

LA BASCHET FEMININ
pid — I.E.F.S., Constructorul 
București—Crișul Oradea, Pro
gresul București — Mureșul 
Tg. Mureș, Universitatea Cluj 
— Politehnica București, Voin-

CAMPIONATELE DIVIZIEI A DE LUPTE 
SE INAUGUREAZĂ MÎINE

ÎNTRECERILE îenismanelor
Concursul republican feminin de 

tenis, care se desfășoară în sala 
Steaua, a ajuns în pragul finale
lor. Iată rezultatele înregistrate 
în întrecerea senioarelor : sfer
turi de finală : Aurelia Trifu — 
Valeria Balaj 6—5, 6—5; Eleonora 
Dumitrescu — Felicia Bucur 6—2, 
5—6. 6—5; Ecaterina Roșianu — 
Mariana Simionescu 6—2, 6—0;
semifinale : Iudith Dibar — Aure
lia Trifu 6—1, 6—4; Ecaterina Ro
șianu — Eleonora Dumitrescu 
2—6, 6—2, 6—1.

D. VIZIRU

ța Brașov — A.S.A. Cluj.
Clasamentul înaintea retu-

rului ■
1. Politehnica 9 9 0 730—477 18
2. Rapid 9 8 1 621—464 17
3. I.E.F.S. 9 7 2 573—508 16
4. Crișul 9 5 4 532—527 14
5. Mureșul 9 5 4 516—486 14
6. A.S.A. 9 4 5 545—671 13
7. Voința 9 3 6 505—570 12
8. Constructorul 9 3 6 439—464 12
9 Progresul 9 1 8 494—577 10

1()‘ 9 0 9 429—640 9

• Azi, la ora 15, are loc la 
sediul C.N.E.F.S. (etajul VIII) 
plenara Comitetului F. R. 
Baschet.

Mîine se inaugurează edi
ția din acest an a campio
natelor diviziei A de lupte 
(greco-romane și libere) pe 
echipe. Spre deosebire de 
edițiile anterioare, în com
petiția din acest an parti
cipă cite 16 formații la fie
care stil : GRECO-ROMA
NE : Steaua, Dinamo Bucu
rești, C.S.M. Reșița, Progre
sul București, C.S.O. Pi
tești, Metalul București, 
IPROFIL Rădăuți, Dunărea 
Galați, Pescărușul Tulcea, 
C.F.R. Timișoara, Mureșul

Tg. Mureș, Electroputere 
Craiova, Rapid București, 
A.S.M.T. Lugoj, Olimpia Sa- 
tu Mare și Steagul roșu 
Brașov ; LIBERE : Progresul 
București, Steaua, Steagul 
roșu Brașov. Nicolina Iași, 
Dunărea Galați, Lemnarul 
Odorhei, Mureșul Tg. Mu
reș, Olimpia Satu Mare, 
C.F.R. Timișoara, Dinamo 
București, A.S.M.T. Lugoj, 
Energia Constanța, Metalul 
Tîrgoviște, Progresul Brăila, 
C.S.M. Cluj și Rapid Bucu
rești.

CEL MAI BUN SPORTIV 
AL LUMII

• Roma • Atac

psihologic O Pro

nosticuri infirrna-

ta • Un novice

foarte dîrz

John 
ele mult 
nimănui 

o întrecere,

Brumel 
fără să 

, purta

Thomas, 
și, 

nimic, 
deși campionul

Despre 
auzise 
spună 
eu el _ ______ , _
american nicT nu bănuia pe atunci 
de existența concurentului său so
vietic. Brumei știa că .John e cu 
un an mai mare decît el și ca la 
18 ani nu sărise 2,17 ni...

In satul olimpic, alergătorul so
vietic de semifond Abram Krlvoșeev 
i-a făcut cunoștință lui Valeri cu 
„lăcusta", cum era poreclit Thomas. 
Brumei s-a mirat : el se aștepta 
să vadă un lungan, eu umeri pă- 
Hercules, și cînd colo îi întindea 

negru drăguț, înalt și subțirel, cu 
o “

trațl, cu un trup de 
mina și-i ziinbea un 
trăsături delicate, cu 
ceezută

După cîteva zile, Valeri a văzut cum se antrena Thomas. 
John a pus ștacheta la o înălțime impresionantă pentru 
acea vreme — 2,15 
ușurință peste bară, 
(care, de departe, il 
aceeași înălțime.

„Atacul psihologic

figură deschisă, poate puțin în

m — și-a luat elan și a trecut cu 
S-a uitat cu coada ochiului la Brumei 
fotografia) și zîmbind a sărit din nou

„Atijuui pamvivsiv al lui Thomas i-a impresionat foarte 
mult pe ruși", anunțau gazetele de dimineață, demonstrînd. 
în același timp, întreaga lor neinformare. In realitate, antre
namentul „de efect" al lui Thomas i-a liniștit mai de 
grabă pe Brumei și pe colegii săi. Ei au observat că 
viteza de alergare a americanului este mai mică decît a 
lor și că acesta, înaintea săriturii, încetinește puțin, ca 
și cum s-ar fi împiedicat de o barieră nevăzută.

„Ehei ! Cu această „minune44 putem să ne luptăm foarte 
bine", au liotărit băieții lui Diacikov.

In timpul întrecerilor finale, cînd ștacheta a fost ridicată 
la înălțimea de 2,16 m, in sectorul de sărituri mai rămă
seseră doar patru concurenți : „troika" săritorilor sovietic» 
și John Thomas. Americanul a început încă mai înainte 
să dea semne de neliniște, iar apoi s-a enervat de-a 
binelea. El și-a „mototolit" toate cele trei încercări și a 
rămas pe locul 3, învingîndu-1 doar, la număr de încercări, 
pe Bolșov.

înălțimea de 2,16 a fost trecută „din prima" de Robert 
Savlaliadze, ceea ce i-a adus acestuia medalia de aur. 
iar după aceea și de Valeri Brumei.

Antrenorul 
specialist cu 
mai tîrziu :

— știi cînd 
sportiv ? La

emerit at U.K.S.S., Gavriil Korobkov, un 
autoritate in lumea atletismului, imi spunea

șm înțeles că
Roma 1 ‘

mina nu vroia să
„doar" argintul.

• Noi victorii

• Un zbor de

basm • Record

după record

că Brumei va deveni 
I M-am apropiat să-l felicit 
nTl-o întindă, nemulțumit că

un mare 
și el nici 
a cucerit

dar Biu- 
sâ sară, 

sezonului,

Olimpiada s a terminat, 
mei abia prin ese gustul 
In ultimele doua luni ale 
el a reușit să îmbunătățească de 
trei ori recordul Europei, adăugind 
de fiecare dată celui vechi cite un 
ceutiiiiciiu. Totuși, acela mondial 
rămiuea in posesia lui Thomas. In 
ianuarie 1961, la întrecerile de sala 
de la Leningrad, Brumei a 
2,25 m — intr-adevăr — dar 
i-a adus doar o satisfacție 
știut fiind ca recordurile de 
ren acopeiit se înregistrează

u

sărit 
aceasta 
morală, 
pe te- 

separat 
și sînt prețuite mai puțin decif cele de pe stadioane. Valeți 
aștepta cu nerăbdare sosirea verii.

In februarie, împreuna cu Igor Ter-Ovanesian și cu 
semifondistul Evgheni iviomotkov, recordmanul Europei a 
sosit in S.D.A. A luat parte la trei concursuri, în faimoasa 
sală „Madison Square Garden", și de fiecare dată l-a învins, 
la mare diferență, pe John Thomas. Brumei s-a 
patrie cu titlul de campion al Statelor (Jnite î

Iar vara a început să pulverizeze recordurile, 
auevărâte luni de basm. Popularitatea lui putea ii 
pînă și de marile stele ale ecranului. A luat 
concursuri pe stadioanele din Moscova și Sofia, 
Los Angeles, Paris și Pekin, Belgrad și Helsinki, 
tot a învins. La Genovaj ’ - •
Caravella de aur a lui Columb, uz “zszifz 
instituit de primăria orașului pentru... descoperitori, 
ția sa de medalii sportive s-a îmbogățit și eu 
trofeu ai „Fundației Helms", care se conferă 
bun sportiv al Lumii Vechi.

Băieții se jucau „de-a Brumei" și asaltau 
atletism ; comsomoliștii l-au ales membru al __________
Central, socotindu-1 un lider al lor ; fiecare noua perfor
manță era însoțita de adjective ca : „fenomenala, fantastică, 
cosmică".

Ușurința cu care dobora recordurile a născut legende. 
La început, in presa occidentală s-a vorbit despre o „talpa 
elastică", care ar îndeplini rolul de trambulină. După ce 
Brumei, în fața americanilor l-a învins cu ușurință pe 
idolul lor John Thomas, s-a emis ipoteza unui elastic 
minuscul ascuns la genunchi. Dar și această născocire a 
fost înlăturată. Și atunci, în presa sportivă a apărut figura 
„omului fără nervi", v *" ’ ‘ *

Brumei se supăra 
despre el.

întors în

Au fost 
invidiata 
parte la 
Tokio și 
Și peste 

președintele Italiei i-a înmînat 
un premiu foarte prețios 
— . colec-

cunoscutul 
celui mai

secțiile de 
Comitetului

a „săritorului înnăscut".
cînd citea asemenea lucruri scrise

♦ P r e ț u I unui

centimetru • Tone

și kilometri • Tre

buie să știi să-ți

dirijezi emoțiile

— Dacă Thomas s-ar antrena cît 
mă antrenez eu, recordul mondial a- 
jungea de mult la 2,35 m, dacă nu 
șt mai sus, a remarcat Brumei în
tr-o convorbire pe care am avut-o.

El știa mai bine decît alții că na
tura l-a înzestrat (fizic, nu moral) 
mult mai puțin decît pe John Tho
mas sau, să spunem, pe Ter-Ovane- 
sian. ~ 
atlet care să 
mult, 
Valeri 
a săritorilor 

vitezei și a 
de obicei, la antrenamentele 

aproape fiecare seară și-o

Dar, în lume nu exista un 
se antreneze atît de 

cu atîta uitare de
Brumei. Școala 

în înălțime 
forței. Aceste calități 

‘ > de iarnă. lar-
petrecea în sala 

tone la o ședință, 
cîțiva kilometri, 

un alt neînsemnat

șine, ca 
sovietică 
se ba-

Campionatele 
naționale de fond

POIANA BRAȘOV, 27 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Frumoasa stațiune a îmbră
cat haine de sărbătoare, iar 
covorul imaculat de zăpadă 
i-a sporit și mai mult farme
cul, în acest splendid decor 
si ne o vreme admirabilă 
s-au disputat primele probe 
alș campionatelor naționale 
de fond pentru seniori. Pri
ma cursă, rezervată fetelor, 
a impus superioritatea multi
plei campioane Marcela 
Leampă. Ea a „mers" exce
lent și, după 5 km, își de
pășise toate adversarele ple
cate înainte. Menținînd ace
lași ritm și pe următoarea 
buclă de 5 km, ea a trecut 
linia de sosire cu un avans 
apreciabil.

Proba băieților s-a rezu
mat la o luptă acerbă pen
tru victorie între reprezen
tanții cluburilor Dinamo și 
A.S. Armata, ambele din 
Brașov. Cîștigul de cauză l-a 
obținut dinamovistul care 
si-a dozat mai bine efortul. 
De menționat că în afara 
sportivilor celor două unități, 
între primii zece găsim un 
singur schior din alt club 
sau asociație : V. Alexandres- 
cu — Caraimanul Bușteni.

Dacă antrenorii de la Di- 
naiho și A.S.A. merită .alici-

țări pentru rezultatele obți
nute de elevii lor pe plan 
intern. în schimb în privința 
reprezentării în întrecerile in
ternaționale li .se cuvin se
vere reproșuri. Cu numai 
două săptămîni în urmă s-au 
disputat C.M. de fond, dar 
România nu a avut nici un 
reprezentant, deși Gh. Oltea-

PRIMA ZI
A „CUPEI U.A.S.R."

PREDEAL, 27 (Prin telefon 
de la trimisul nostru). Intr-un 
diafan decor hibernal, cu un 
soare strălucitor, reprezentan
ții celor 17 centre universitare

Schiorii
își dispută întîietatea

nu (Dinamo) și C. Enache 
(A.S.A.) aveau, ca antrenori 
ai lotului, drept obiectiv 
principal tocmai pregătirea 
participării la aceste „mon
diale". Dar, probabil că „na
ționalele ■ au fost mai impor
tante pentru ei...

Rezultate : senioare : 10
km : 1. MARCELA LEAMPĂ 
(Dinamo) 37:30 ; 2. Rodica 
Clinciu (Tractorul) 40:16; 3. 
Vilma Bbgozi (Dinamo) 40:42; 
SENIORI : 30 KM : 1. DINU 
PETRE (Dinamo) lh48:07, 2.' 
St. Drăguș (A.S.A.) 11130:57,
3. Gh. Bădescu (Dinamo) 
11152:46,

Paul IOVAN

au început, pe pirtia de la 
Clăbucet, întrecerile primei zile 
a „Cupei U.A.S.R." la schi. 
După deschiderea festivă s-a 
dat startul în proba de slalom 
uriaș care, în memoria cîști- 
gătorului primei ediții, decedat 
intr-un tragic accident, va pur
ta numele „Memorialul Mir
cea Munteanul. La start s-au 
prezentat 31 de fete și 87 de 
băieți.

După-amiază s-a desfășurat 
pe pirtia de la Poliștoaca, pro
ba de fond. Au concurat 29 de 
schioare și 56 de schiori. Va
loarea tehnică a concursului a 
fost azi mult mai ridicată de
cît la edițta precedentă.

SLALOM URIAȘ fete : 1.
Mariana Andreescu (Brașov),

2. Ursula Orendi (București), 
3—4. Silvia Pop și Eda Strailt- 
pert (București), 5. Monica 
Scurtu (București), 6. Clara 
Opreanu (Cluj) ; băieți : 1.
Wilhelm Neustater (București), 
2. Ștefan Bortnic (Brașov), 3. 
Adrian Lungu (Timișoara), 4. 
Nicolae Cristoloveanu (Bucu
rești), 5. Tiberiu Popescu 
(București), 6. Andrei Belu 
(București) ; FOND fete : 1.
Elena Mîndrilâ (Iași), 2. Viori
ca Sîngeorzan (București), 3. 
Teodora Untaru (București), 4. 
Eva Straistbert (București), 5. 
Cornelia Mircea (Iași), 6. Clara 
C riști (Cluj) ; băieți : 1. Sorin 
Manta (Iași), 2. Remus Pașca 
(Cluj), 3. Ion Juncu (Cluj), 4. 
Alex. Georgescu (București), 
5. Gh. Fărmăuș (Iași), 6. Vasile 
Mărgineanu (Timișoara).

Emanuel FmNTANEANU

„CUPA POLITEHNICA41
Pîrtiile Postăvarului găz

duiesc, azi și mîine, cele 
două probe ale concursului 
internațional de schi alpin 
dotat cu „Cupa Politehnica". 
Astăzi este programată cursa 
de slalom uriaș, în două 
manșe, pe pîrtia Lupului, iar 
mîine se va disputa slalomul 
special, probabil pe Sulinar. 
La întreceri iau parte schiori 
din Franța, Iugoslavia, Ce
hoslovacia, Bulgaria și, bine
înțeles, din România, „ ,

Tată și reuniunile primei 
etape :

GRECO-ROMANE. Grupai, 
la Pitești: C.S.M. Reșița — 
Steaua — Progresul Buc. — 
C.S.O. Pitești ; grupa a Il-a, 
la Rădăuți : Metalul Buc. — 
IPROFIL Rădăuți — Dună
rea Galați — Pescărușul Tul
cea ; grupa a IlI-a, la Tg. 
Mureș : C.F.R. Timișoara — 
Mureșul Tg. Mureș — Elec
troputere Craiova — Rapid 
Buc. ; grupa a IV-a, la Satu 
Mare: A.S.M.T. Lugoj — 
Olimpia Satu Mare — Dina- 

• mo Buc. — Steagul roșu 
Brașov.

LIBERE. Grupa a H-a, la 
Odorhei : Lemnarul Odor
hei — Steaua — Mureșul Tg. 
M. — Olimpia S. M. ; grupa 
a III-a, la Timișoara: 
A.S.M.T. Lugoj — C.F.R. Ti
miș. — Dinamo Buc. — C.S.M. 
Cluj ; grupa a IV-a la Con
stanța : Energia C-ța — Me
talul Tîrgoviște — Progresul 
Brăila — Rapid Buc. ; grupa 
I (restanță la etapa I, dumi
nică 22 martie), la Iași: Pro
gresul Buc. — Nicolina Iași 
— Dunărea Galați — Stea
gul roșu Brașov.

Duminică, prima competiție 
de ciclism a anului!
Clubul sportiv Voința, în 

colaborare cu C.M.E.F.S. — 
comisia de ciclism, organi
zează mîine prima cursă ci- 
clistă de fond a anului, „Cu
pa Voința". Competiția se va 
desfășura pe șos. București — 
Ploiești II (Buftea) cu placa
rea de la km 7, în jurul orei 
9,30.

RUGBY: Consfătuire metodică
Astăzi, de la ora 9, la sta

dionul Tineretului va avea 
loc — în organizarea fede
rației de specialitate — o 
consfătuire metodică la care 
participă antrenorii și ar
bitrii de rugbj.

zează pe dezvoltarea 
se formează, 
na Brumei . _ .
de sport. Lucra cu haltere,, ridicînd 6—7 
Alerga distanțe scurte, cu accelerări, 
Toate acestea pentru ca vara să adauge 
centimetru înălțimii cucerite mai înainte.

Cu toate acestea — și asta m-a uimit întotdeauna la el — 
Brumei n-a fost niciodată nici un puritan, sau un nlonah. 
La o adică, nu se dădea in lături de la un pahar de vin ; 
urmărea noutățile literare și teatrale, printre bunii săi 
prieteni se numărau poeți, artiști și ziariști cunoscuți. 
Veselia nativă și simțul umorului i-au ajutat totdeauna să 
evite extremele și să găsească in toate lucrurile o mulțumire.

Acest „om fără nervi“ putea să se emoționeze înaintea 
unui start mai mult decît oricare dintre concurenții socotiți 
„nervoși". Dar el niciodată nu a arătat aceasta, socotind 
că un sportiv adevărat trebuie să știe să-și stăpinească 
simțămintele. Putea să doarmă liniștit înaintea întrecerilor, 
chiar și a acelora în care victoria era absolut necesară. 
Tracul dinaintea startului, care îi paralizează pe mulți spor
tivi, pe Brumei l-a stimulat și i-a dat forțe noi.

Să vă povestesc cum „omul fără nervi" și-a îmbunătățit 
ultimul record.

• Două antrena

mente într-o sin-

guro zi • Spe

ranțe pierdute ți

regăsite

Brumei avea un indiciu clar : 
dacă la ultimul antrenament dinain
tea întrecerii sare, să spunem, 2 me
tri, înseamnă că în concurs va adău
ga neapărat 7—10 cm performanței. 
Efectul era pur psihologic : atmos
fera de luptă, de întrecere, îi punea 
in valoare rezervele latente la an
trenament.

Iată că în ajunul meciului 
atletic U.R.S.S. — S.U.A., în
iulie 1963, Brumei s-a dus împreună 
cu Diacikov la ultimul antrenament. 
Se simțea excelent. Era convins că 
își va bate la meci recordul de 

sară. Ca naiba, săritura nu ieșea. Dia- 
2.._ _7Z i___ : 2,13 m.

2.27 m. A Început să sară. Ca naiba, săritura nu ieșea. Dia- 
ciaov se arata totuși mulțumit, dar rezultatul era slab : 2,13 m.

De pe stadion a plecat prost dispus. Seara s-a întîlnit 
cu Korobkov, pe atunci antrenorul principal 
de atletism a U.R.S.S.

— De ce ești trist, Valeri ? — l-a întrebat
— De ce să rnă bucur ? N-o să fie record.
— Ei, prietene, cu asemenea gîndurl nu 

să dobori recordul, dar poți să și pierzi, 
ești într-o formă bună. Hai cu mine I

— încotro ?
— La stadion, să te antrenezi...
— Dar m-am antrenat astăzi.
•— Nu contează, să mergem ! Fugi
Au ajuns în sectorul de sărituri și,

luat" ultima înălțime de 2,20 m. Zimbea...
Și cînd, după cîteva zile, stadionul de la Lujniki, plin 

ochi, aplauda noul record mondial — BRUMEL SĂRISE
2.28 m — Valeri îl căută pe Korobkov.

— E recordul dv., “ 
spuse el.

al selecționatei

Korobkov.
Nu merge, 
numai că 

După cîte

după.................
ca prin minune,

Diacikov 1

n-o 
știu.

Au ajuns în sectorul de sărituri și, ca prin minune, dis
păruse oboseala antrenamentului de dimineață. Valeri „a

Gavriil Vitalievici nu-1 al meu

Brumei nici nu-și închipuia 
acesta va fi ultimul său recofd. 
21 de ani, viața sportivă abia înce
pe. In fată se întrezărea cea mai a- 
trăgătoare înălțime, cifra rotunda : 
Ml) m. Și mulți, mulți ani de antre
namente, de întreceri, de victorii.

Era fericit în acele zile. Nu nu
mai sportul îi oferise daruri. In de
cembrie 1960, soția sa, Marina, i-a 
născut un fiu. L-au numit Sașa. Va
leri... sărea de bucurie.

fost cel al Olimpiadei. Campion al Euro- 
S.U.A., de șase ori recordman al 

____ _ _______ ___ la titlul de campion olimpic — cel mai 
de preț in sportul amator și singurul pe cate nu-1 deținea 
încă. Și totuși, cînd era întrebat ce obiectiv are în noul 
an ; recordul sau Olimpiada, ce anume e mai de preț 
pentru el, Valeri răspundea :

— Și unp. și alta.
Era tînăr, setos de

pei, al U.R.S.S., al 
lumii, Brumei visa

• Ultimul record

• Brumei junior

• Toate titlurile

în afară de cel

olimpic
Următorul an a

că 
La

victorii. Și era bine așa !
Aleksei SREBNIȚKI

(va urma)

momenti.il


Comentariu extern

Pe traiectul
unor aprecieri

Singurul zîmbet al lui Sir 
Alf în fața camerelor T.V. în 
seara tragerii la sorți a fost 
cel cu care a însoțit cuvintele 
lui Banks : „Nu te poți pro
nunța asupra unei echipe; pînă 
nu joci împotriva ei !“ Pro
babil că atunci managerul echi
pei engleze binecuvîrita în 
gînd decizia de a fi înfruntat 
Brazilia în vara trecută, la ca
pătul unui lung turneu și de 
a fi contractat dubla întîlnife 
■cu România. Mai ales că, așa 
cum avea să declare ulterior, 
combătîndu-1 pe Saldanha, 
„dacă el apreciază că meciurile 
din grupă nu sînt la fel de 
importante ca sferturile de fi
nală, atunci el glumește".

Pe o opinie similară se ba
zează șj Doug Gardner, edito- 
rialistul revistei World Sports 
cî'nd face o primă estimare a 
șanselor la C.M. sub titlul „Cei 
cinci pași ai Angliei spre fi
nală”. „De. fapt, scrie el. An
glia ar trebui să fie mai pre
ocupată de echipa Cehoslova
ciei decît de cea a Braziliei, 
pentru că este un adversar Pe 
care nu l-a mai întiinit din 
1966, în urma unui scor alb Pe 
Wembley... Personal, continuă 
editorialistul, aș fi preferat să 
văd în primul meci al grupei 
Anglia — Brazilia și nu o con
fruntare cu România. Pentru 
că. în ciuda spuselor lui Sal
danha, nu poate fi uitat faptul 
că Brazilia are dificultăți în 
a învinge amintirea dezastrului 
de acum 4 ani și că echipa ar 
putea avea trac într-o primă 
confruntare, de șoc, cu An
glia. .. România poale fi deci 
un adversar mult mai dificil 
pentru prima confruntare și 
amintindu-ne că este o echipă 
care merge în Mexic decisă să 
nu piardă, armată și cu cele 
două draw-uri obținute în fața 
Angliei la București și Londra, 
meciul ar putea fi ia fel de 
neplăcut pentru englezi ca și 
debutul din 1966, contra Uru- 
guay-ului. Oricum, mai bine 
România decît Cehoslovacia, 
pentru că meciul cu cehoslova
cii fiind ultimul din grupă ju
cătorii englezi vor avea posibi
litatea să observe în acțiune 
potențialul periculoșilor lor ad
versari".

Este evidentă circumspecția 
ziaristului englez, el avînd un 
singur punct de sprijin : orice 
speculație a șanselor nu poate 
înlopui proba terenului. Dar 
aserțiunea sa privitoare la com
plexarea brazilienilor în fața 
Angliei evadează din sfera rea
lității imediate, plasîndu-se în 
cea a dorinței...

în ceea ce privește soccerul 
românesc, aprecierile au evo
luat în sens favorabil, pe mă
sură ce „proba terenului” sco
tea la iveală și rezultate meri
torii. Astfel, în timp ce în sep
tembrie ’68 World Soccer com
para încercările fotbaliștilor 
noștri de a se înscrie într-o 
ierarhie internațională presti
gioasă . cu cea a unei echipe 
englezești care reușește promo
varea din liga a IlI-a în cea 
secundă, pentru a retrograda 
apoi din nou, ilustrîndu-și, tot
odată. articolul cu o fotografie 
a lui Ghergheli ce avea însă 
explicația : ..Pîrcălab, unul din 
puținii jucători români care 
au un nivel european", World 
Sports (februarie ’70) relevă 
performanta calificării Româ
niei la C.M. în dauna finalis
telor din ’66. Portugalia și El
veția, și. acordă credit „entu
ziasmului. tenacității si flexibi
lității selecției — cheie a suc
ceselor României”. Și argumen
tând pe baza unei cunoașteri 
temeinice a rezultatelor din 
nrima grupă preliminară, a lo
tului român, a tacticii folosite 
de echipa noastră, revista con
cluzionează : „Oricum, diver
sele înlocuiri și distribuiri ale 
accentului tn timp au arătat 
că România s-a calificat ca o 
echină mai mult preocupată 
să nu piardă decît să cîștige.
Dar întrucît spiritul intreprid 
al liniei de mijloc ca si al ata- 
canților ar putea fi încoronat 
în Mexic, România este ca
pabilă de multe zguduiri".

Nu putem spune că apre
cierea este greșită. Rămîne să 
sperăm că după C.M. specia
liștii englezi și-o vor mai com
pleta, așa cum au făcut-o și 
după 19,68.

Paul SLAVESCU

Concursuri de atletism Ia
Moscova, Houston și Varșovia

Brumei din nou accidentat
La Moscova a avut loc un 

mare concurs internațional 
atletic de sală. Pe 200 m 
atleta Renata Meissner (R. D. 
Germană) a stabilit cea mai 
bună performanță europeană 
pe teren acoperit, cu timpul 
de 24.3. La greutate Nadejda 
Cijova a cîștigat cu 18,23 m, 
iar la 1500 m a învins Lud
mila Braghina (U.R.S.S.) cu 
4:25,7. Serghei Mospanov și 
Valentin Gavrilov au 
la înălțime 2,17, m.

La concurs nu a luat 
recordmanul mondial 
proba de săritură în 
ți me, Valeri Brumei, care s-a 
accidentat din nou în timpul 
antrenamentelor și se crede 
că nu va fi prezent nici la 
apropiatele campionate euro
pene de sală de la Viena.

Dintre atletele românce, cea 
mai buna 
avut-o 
elevă 
Ploiești 
Smîdu) 
nie deosebit de valoroasă, 
realizat, un prețios record 
personal cu 6,00 m la lun
gime. Ea s-a clasat pe locul 7.

In proba de 60 rn. Gheor- 
ghe Zamfirescu a realizat 
6,8, egalînd recordul repu
blican, dar a fost eliminat 
în sferturi de finală. Parti- 
cipînd la săritura cu prăji
na, Cristian Ivan s-a clasat 
pe locul 8 cu 4,60 m. Cea 
de-a doua junioară româncă 
participantă la concurs, Ve
ronica Anghel, a realizat 7,9 
la 60 m, fiind eliminată în 
slerturi de finală.

La Houston, atletul Salb 
a aruncat greutatea la 20,56 
!m (cea mai buna perfor
manță mondială a sezonu
lui). Causey a cîștigat • pro
ba de săritură în înălțime 
cu 2,12 m.

• Atletul polonez Komar 
și-a făcut reintrarea la Var
șovia cu o performanță de 
20.08 m Ia greutate.

sărit

parte 
în 

înăl-

comportare a 
tînărâ Lucia Jinga, 

la Școala sportivă 
(antrenor prof. Ion 
care, într-o cornpa- 

a

4» ■ 
acă februarie a fost o 
lună a campionatelor 
mondiale, avînd pro
gramate nu mai puțin 
de 0 întreceri pentru 
titluri supreme, nici

martie nu poate Ii considerat 
sărac în această privință. Chiar 
în prima sa săptămînă, luna ce 
începe are înscrise, pe filele sale 
patru asemenea mari competiții. 
Una dintre ele,, cum știm prea 
bine, este găzduită ■'' 
pltala țării noastre, 
iștli grupei secunde 
decisive pentru pro
movarea în eșalo
nul prim al sportu
lui cu crosa. Toț 
în curs de desfă
șurare se află — 
în Franța 
confruntarea prime
lor 16 echipe <L 
handbal din 
dintre care 
desemnată 
oana celei de 
VII-a ediții. __ _
a spune că de a- .
ceastâ întrecere, se | 
leagă atîtea spe- | 
ranțe ce încolțesc S 
în inimile iubitori- 
lor de sport din 
tara noastră. Să urăm încă o 
dată succes handbaliștilor români 
in jocurile care le stau îr> țață.

Un alt sport urcă în atenția 
tuturor, din a doua zl a sâptă- 
mînii viitoare. Este patinajul ar
tistic. care-șl desemnează cam
pionii mondiali la Ljubljana. In 
frumoasa sală Tlvoli, proaspeții 
campioni europeni de la Lenin
grad au de trecut un greu exa
men în fața oponenților lor de 
peste Ocean, patinatorii ameri
cani și cei canadieni. Deosebit 
de interesantă se anunță această 
confruntare în cadrul probelor 
individuale. De pildă, premiatele 
întrecerii continentale — Gabriele 
Seyfert, Beatrix Schuba șl Zsuzsa 
Almassy — au de suportat asal
tul foarte tinerilor Janet Lynn 
și Julie Holmes, ca șl al mal 
binecunoscutei Karen Magnus, 
sen, primele două anunțîndu-se 
în sensibil progres fată de tre
cuta ediție a „mondialelor", des
fășurată la Colorado Springs, 
unde au fost de altfel adevărate 
revelații. Șî mal ingrată pare a 
fl misiunea Iul Ondrej Nepela. 
care șl anul trecut a trebuit să 
se mulțumească cu un loc doi 
în fata excelentului Tim Wood. 
Dar șl coechipierii acestuia, în spe
cial agilul John „Mischa" Petke- 
vich, sînt redutabili pentru euro
peni. Iată de ce va fi greu și simpa
ticului Patrick Pera să se men-

chiar de ca- 
unde hoche- 
dau asalturi

și
de 

lume, 
va II 
campi- 

a 
Inutil

SI ILIE NĂSTASE»

La Macon (Georgia) au 
continuat întrecerile turneu
lui internațional de tenis. în 
turul doi al probei de simplu 
masculin, jucătorul român 
Ilie Năstase l-a întîlnit pe

Turneul de tenis
de la Lyon

La Lyon au continuat în
trecerile campionatelor inter
naționale de tenis pe teren 
acoperit ale Franței. în „op
timile" de finale ale probei 
de simplu bărbați, jucătorul 
român Petre Mărmureanu a 
pierdut cu 3—6, 3—6 la El- 
senbroich (R.F. a Germaniei). 
Altfe rezultate: Zednik (Ce
hoslovacia) — N’Godrella 
(Franța) 10—8, 11—9 ; Lund
quist (Suedia)—Meyer (Fran
ța) 3—6, 6—3, 6—4 ; Beust 
(Franța)—Zahr (Suedia) 6—3, 
6—4

■I
țină pe podiumul de premiere. 
Mai simple în schimb, se anun
ță lucrurile în probele de pe
rechi și dansuri, unde patina
torii sovietici sînt net favoriți și 
— în mod normal — medaliile 
de aur nu pot scăpa cuplului 
Irina Rodnina—Aleksei Ulanov, ca 
și dansatorilor Ludmila Pahomo
va-Aleksandr Gorșkov. Putem 
risca și un pronostic în tradiționalul 
„meci" Europa—America pe dis
tanta celor patru probe : 3—1
pentru reprezentanții continentu
lui nostru.

W"

Trimisul nostru special, CĂLIN ANTONESCU, relatează din Paris:

Echipa României și-a onorat, în primul meci
*

Echipa de tenis
de masă a României

cartea de vizită, dar •••

— campioană 
internațională

a Anglieitimp cit a vrut să joace — ex
celentă.

Colegul său Paul Ovdal îl 
aprobă și adaugă :

— Românii, cînd vor să joa
ce, știu să facă acest lucru 
foarte bine. Asta se vede ime
diat. T-am condus azi pentru 
a treia oară în ultimii ani și 
am ajuns să-i cunosc bine...

— Chiar credeți că a fost 
vorba de o reținere ? Selecțio
nata franceză a jucat bine și 
se vede că este în progres...

— Evident, continuă Paul 
Ovdal, handbaliștii francezi 
s-au comportat foarte bine. 
Dar ei nu alcătuiesc încă o 
formație de valoare, care să 
aspire la calificarea în sfertu
rile de finală.

— Care credeți că au fost 
cei mai buni jucători români ?

— în ordine : Penu, Gruia, 
care fără repetatele lui clipe 
de relaxare ce-1 duc la comi
terea unor greșeli de începător 
rămîne cea mai sigură valoa
re a handbalului mondial, Gațu, 
Chicidt și Licu.

Părerile lui Jack Rodii nu 
mai sînt împărtășite de aceas
tă dată de Paul Ovdal. El in
tervine prompt.

— Da/este adevărat că Penu 
a apărat bine, dar a avut o 
■cădere de pe la mijlocul repri
zei secunde. Poate era inspira
tă atunci schimbarea lui. Dar, 
nu sînt antrenor... înaintea 
lui Gruia eu aș vrea să-i evi
dențiez pe Moldovan și pe 
Gațu. Este o încîntare să-i pri
vești jucînd.

— Cine credeți că va ocu
pa primul', loc .în*i

Răspunsul a’ venit
— România !

Arbrtrți J. Rodii și P. Ovdolresimțită 
grupă.
Timișoara.

• Lipsa lui Guneș și Samungi s-a făcut 
indică sigur ROMÂNIA pe primul loc în

Reluînd mai pe larg suc
cinta noastră relatare despre 
partida de debut a handbaliști
lor români în cea de a 7-a 
ediție a C.M. să. începem a 
spune că, făcînd un bilanț al 
celor 60 de minute de joc, 
comportarea lor poate fi apre
ciată drept mulțumitoare. Ju
decind lucrurile, cum se spune, 
la „rece", pe baza unor notări 
obiective, .ajungem Ia con
cluzia că, în condițiile în care 
s-a disputat partida, echipa 
română și-a onorat, chiar dacă 
numai parțial, cartea de vizită 
în fața exigentului public pa
rizian.

Afirmînd acest lucru avem 
în vedere înainte de toate că 
doi jucători din garnitura de 
bază (Guneș și Samungi) au 
privit întîlnirea de lingă noi, 
de la tribuna presei, în chip 
de avizați, dar de loc discipli
nați spectatori. Era, fără în
doială, un handicap pentru se
lecționata română, aportul am
bilor handbaliști avînd în ul
timul timp o mare pondere, 
cu deosebire în apărare, 
mai fi de spus că Gruia 
evoluat incomplet restabilit 
că, după începerea jocului, 
chipa l-a pierdut pentru mul
te minute pe Ion Popescu (ar
cada deschisă) care, și după 
ce a reintrat, cum lesne se 
poate bănui, a jucat reținut.

Specificînd toate aceste amă
nunte nu o facem în ideea de 
a crea scuze în favoarea echi
pei 
pre așa ceva, pentru că greșe
lile comise — și au fost destu
le — n-au avut nici o legătură 
cu efectivul întrebuințat. Dar, 
considerăm util să înfățișăm în 
mod obiectiv, de loc sentimen
tal, condițiile în care repre
zentativa noastră a abordat a- 
ceastă 1 ediție a C.M.

Totuși, așa stînd lucrurile, 
cea de a 8-a confruntare hand
balistică româno-franceză s-a 
tranșat clar, cu foarte puține 
emoții, tot. în favoarea sporti
vilor români, în ciuda unui a- 
numit pesimism, manifestat cu 
lipsă de tact chiar în preajma 
lotului. Nu ni se pare de loc 
lipsit de interes să reamintim 
că ultima partidă dintre aceste 
echipe, înaintea jocului din ca
drul C.M. (noiembrie 1969, Ti
mișoara) s-a încheiat cu scorul 
cl< 93—16 pentru formația ro
mână. Ce apare pregnant dife
rențiat între aceste două re
zultate ? Nu numai faptul că 
românii au cîștigat atunci la 
o diferență mai substanțială, ci 
mai ales numărul mare de go

Ar 
a 
și 
e-

Inluri înscris la 
schimb, la Paris, ambele for
mații au jucat prudent, cu evi
dente rețineri pe plan ofensiv 
și cu o .sporită atenție în apă
rare; Așa se face că în min. 11 
scorul era abia 1—1 (!!!).
Handbaliștii francezi au mizat 
de la început pe tactica prelun
girii atacurilor (în prima re- 

și fost sancționați 
o dată pentru joc pasiv), cu 
scopul de a limita posibilită
țile ofensive , ale echipei româ
ne, a-i măcina cu precădere 
forțele în apărare. Tactica a 
dat roade un timp cînd for
mația română a practicat un 
joc de apărare avansat, așa 
cum și l-a însușit temeinic la 
antrenamente. Apoi, antrenorii, 
sesizîhd lipsa de eficacitate a 
francezilor în șuturile de la 
distanță, precum și intenția lor 
de a temporiza acțiunile, au 
retras brusc apărarea noastră 
pe poziții foarte apropiate se
micercului. în acest fel, obli
gată să joace combinativ și la 
oarecare depărtare de apără
torii români, selecționata fîan- 
ceză și-a trădat iremediabil 
slăbiciunile, fiind depășită 
apoi rapid.

Repriza secundă, insă, ne-a 
purtat încet din paradis spre 
infern și aceasta nu pe fondul 
unei reveniri senzaționale a 
echipei gazdă. Supărător, ener
vant chiar, a fost faptul că 
brusca schimbare — din feri
cire ea a fost și scurtă — a 
cursului partidei a avut drept 
principală cauză o gamă de

priză au

erori dintre cele mai elemen
tare comise de jucătorii ro
mâni. De pildă, 6-au ratat si
tuații clare, s-au risipit atacuri 
din greșeli de 
gii, s-au dat 
și — culmea ! 
la situația în 
Franței, fiind 
numerică, a 
două goluri !
ceasta, s-a putut observa o 
pierdere a ritmului de joc că
tre sfîrșitul partidei, o scădere 
a forței pe care majoritatea 
ziariștilor francezi au pus-o — 
așa cum ne mărturiseau după 
joc — pe seama unei conștiente 
tendințe de economisire a re
zervelor fizice. Noi ce putem 
spune 1 
că ar fi bine să fie așa..,

Cunoștință mai veche cu 
cei doi cavaleri ai fluierului 
care au condus — de altfel 
excelent — partida România — 
Franța, ne-am permis să-i de
ranjăm chiar la cîteva secunde 
după încheierea disputei. Mo
tivul-: să aflăm părerea lui 
Jack Rodii și Paul Ovdal — 
cei oe vor arbitra și derbiul 
seriei C (România — R.F.G.) 
— despre jocul selecționatei 
noastre și șansele ei de a se 
califica.

Simțindu-i grăbiți să se des
tindă, am trecut direct la su
biect :

—■ Cum apreciați evoluția
handbaliștilor români ?

Jack Rodii zîmbește și răs
punde primul :

— O repriză, adică atita

prindere a min- 
pase neinspirate 
— am asistat și 
care selecționata 

în inferioritate 
înscris, totuși, 

în afară de a-

Nimic altceva decît

LONDRA, 27 (prin telefon). 
Reprezentantele României, 
Maria Alexandru și Carmen 
Crișan, ne-au adus victoria in 
proba pe echipe femei a cam
pionatelor internaționale ale 
Angliei, sportivele noastre au 
primit o replică puternică, 
atît in semifinale, unde au 
întîlnit reprezentativa Unga
riei, cît și în finală, în care 
de partea cealaltă a fileului 
au fost jucătoarele ceho
slovace. In partida cu Unga
ria, scorurile au fost următoa
rele: Alexandru — Papp 31—16, 
15—21, 21—15, Crișan — Kishazy 
18—21, 26—24, 21—16, Alexan
dru. Crișan — Papp, Kishazy 
21—15, 21—15. Același scor,
3—0, avea să se înregistreze 
și în finală, după o luptă la 
fel de pasionantă : Alexandru 
— Vostova 21—18, 16—21, 21—16, 
Crișan — Grofova 16—21, 
23—21. 21—12, Alexandru,
Crișan — Vostova, Grofova 
21—17, 21—16.

Competiția masculină pe 
echipe a avut două rezultate 
de răsunet. Prima a fost eli
minarea Suediei (Alser și 
Johansson), de către formația 
secundă a Iugoslaviei. Cea de 
a doua este înfrângerea echi
pei Cehoslovaciei, cu 3—2, în 
fața Franței. Neașteptată este 
și scoaterea din cursă, din 
primul tur. a echipei Iugosla
viei. de către reprezentativa 
Ungariei. în finală. Anglia a 
învins Iugoslavia lî eu 3—2.

In întrecerea individuală, 
Maria Alexandru s-a califi
cat pentru semifinale, car
men Crișan a fost învinsă 
în sferturi, cu 3—1 de engle
zoaica Shirley.

Ella CONSTANTINESCU
antrenor federalromâne. Nu-i vorba des-

chilianul 
țindu-se 
care a suferit în timpul cam
pionatelor de la Philadel
phia. campionul român a ce
dat cu 4—6, 6—4, 4—6. Alte 
rezultate : Ashe (S.U.A.)—Jau- 
ffret (Franța) 6—2, 6—2 ;
Richey (S.U.A.)—Kukai (Ce
hoslovacia) 6—3, 7—5 ; Fra- 
nulovici (Iugoslavia)—Fairlie 
(Noua Zeelandă) 6—2, 6—3 ; 
Edelfsen (S.U.A.) — Buding 
(R.F. a Germaniei) 5—7, 6—3, 
6—4.

.Taine Fillol. Resim- 
în urma virozei de

LA FOTBAL

li. R. S. S 
0-0

Selecționatele de fotbal ale 
Mexicului și U.R.S.S. s-au în
tîlnit pe stadionul „Azteca" 
din Ciudad de Mexico. La ca
pătul 
scorul 
tida a 
60 000

MEXIC

unui joc echilibrat, 
a fost egal: 0—0. Par- 
fost urmărită de peste 
de spectatori.

Fază din meciul România — Franța, desfășurat joi seară la Palais du Handball din Paris. Șutează la poartă Marinescu 
Telefoto : A.P.—AGERPRES

Echipajul navei spațiale „Apollo-I2“ vorbește ziarului
(Urmare din pag. 1) alergări și sărituri, schiul 

acvatic și golful.

PANORAMI
SPORTIV

continuă 
programind

Balonul rotund își 
cursa neobosită, 
miercuri o etapă completă în 
două mari competiții care an
grenează cele mai bune echipe 
de club ale continentului nostru’ 
„Cupa campionilor europeni" șl 
„Cupa cupelor". Se dispută sfer
turile de finală, cele care tre
buie să desemneze ultimele pa
tru echipe ce rămîn în cursă. 
Notăm două meciuri „tari" în 
confruntarea campionilor. Stan
dard Liege—Leeds United șl Cel
tic Glasgow—Fiorentina. In a- 
cest cvartet de elită se află pro
babil viitoarea laureată a între
cerii. In efervescență sînt și e- 
chipele ce se apropie de cuceri
rea celui de al treilea trofeu al 
cluburilor — „Cupa europeană a 
tîrgurilor". Iar pentru dinamoviș- 
tii băcăuani și suporterii lor e- 
tnoțiiie cresc pe măsură ce se 
apropie ziua întîlnlrii cu faimo
șii „tunari* de la Highbury, fot
baliștii lui Arsenal Londra. Con
tinuă pregătirile viitoarelor prota
goniste ale C. M. din Mexic. In 
timp ce „tricolorii" noștri s-au 
Întors de dincolo de Ocean, e- 
chipele U.R.S.S. șl Bulgariei își 
desfășoară mal departe „pros- 
pecțla" la fața locului. Chiar azi, 
reprezentativa sovietică susține 
un joc la Guadalajara, pe tere
nul unde — nu mal e mult.... 
— vor evolua fotbaliștii noștri.

obține decît după un exer
cițiu fizic cu totul special. 
Deci — iată sportul nostru, 
în primul rind.

Și-apoi intervine și prefe
rința personală a fiecărui 
astronaut de a adopta pro
priul lui sport sau exercițiu 
pe care-1 practică spre a-și 
menține forma fizică, — ține 
să ne lămurească CHARLES 
CONRAD Jr. Noi nu avem un 
program riguros definit. In 
cazul meu, bunăoară, prac
tic, in afară de sporturile 
de bază ale fiecărui ameri
can, începute din copilărie, 
adică înotul și atletismul —

Și

Foto : TASS

la Ljubljana, succesorii 
acești temerari

neultaților Towler — Ford vor fi, probabil, 
dansatori pe gheață : Ludmila Pahomova Șl Aleksandr 

Gorskov.

,A. .

■B
• ■-■

— Dar a ajuns pînă la noi 
ecoul despre o nouă predilec
ție a dumneavoastră în uni
versul sportului. Ne 
despre ea 1 Cititorii 
„Sportul" din România 
curioși s-o afle și vă vor 
recunoscători să 
astfel un joc sportiv.

Da, eu 
sportiv, 
re-1 socot 
nalitate : 
exercițiul 
îmi satisface și nevoia de 
relaxare printr-o acțiune di
namică. Este un joc care 
se aseamănă mult cu tenisul, 
dar oarecum și cu pelota, 
mingea fiind trimisă intr-un 
perete ca într-un fronton.

— Ați întrebat ce rol ocu
pă sportul în viața noastră, 
în viața mea, intervine RI
CHARD GORDON în con
vorbire. Ei bine, voi adăuga 
puțin umor Ia aceasta: mi 
s-a spus, la vîrsta la care 
încă ești predispus să asculți, 
să crezi și să reții riguros 
ceea ce ți se adresează, că 
rolul sportului era acela de 
a nu-mi îngădui să desco
păr... fetele. Nu știu, zău, 
dacă aceasta a avut vreo in
fluență directă, dar vă pot 
afirma cu toată convingerea 
că practicarea sportului nu 
este posibilă decît funda
mentată pe o bună condiție 
fizică, la rindu-i strins lega
tă de respectarea riguroasă a 
unei igiene personale depli
ne. După cum am deslușit, 
ceea ce intuisem inițial și 
ceea ce viața ne-a învățat, 
zi de zi. de la marea catedră 
a practicii operative, toate 
reflexele, toate resursele și

vorbiți 
ziarului 

sînt 
fi 

descopere

practic un 
„squash", pe 

cu o dublă funcțio- 
îmi completează 
fizic și, totodată.

joc 
ca-

toate acele funcțiuni morale 
care determină caracterul 
ferm și startul neșovăitor în 
acțiune se datoresc și se ob
țin numai prin educație, 
printr-o neîntreruptă funcțio
nalitate integrală și armonios 
dozată a factorilor fiziolo
gici, numai cu răbdare și o 
voință de neînfrînt pentru 
finalizarea acțiunilor. Omul 
de sport, sportivul autentic, 
nu cunoaște decît două 
puncte cardinale: startul și 
finișul. Sporturile mele ? 
Atletismul — fără probele 
de aruncări —, înotul, iar ca 
pasiune individuală schiul 
de zăpadă, pe care-1 pre
țuiesc drept un mijloc ad
mirabil pentru educarea sim
țului echilibrului și dezvolta
rea reflexelor, pentru asigu
rarea acelei 
conjugare a 
efortul fizic, cu mișcarea.

Și pentru
de pasiune, atunci e bine să 
cunoașteți că ALAN BEAN, 
cel de-ai treilea echipier al 
nostru, vestit pentru rezis
tența și chiar duritatea lui 
fizică, este 
de tenis și
— încheie 
DON.

Dar toți 
care la vîrsta noastră, dar 
mai ales la continuele noas
tre programe de mișcare fi
zică, devine un privilegiu, 
un adevărat joc distractiv, 
de evadare. Și conveniți, de
sigur, și dumneavoastră, că 
in viață e nevoie și de dis
tracție, un prețios carbu
rant menit să genereze paș
nice energii... — ține să pre
cizeze. de astă dată, CHAR
LES CONRAD Jr.

ritmicități dc 
respirației cu

că s-a pomenit

un iscusit jucător 
un bun gimnast, 
RICHARD GOR-

trei jucăm golf,

ÎN C.C.E. LA BASCHET FEMININ
PRAGA 27 (Agerpres). 

în cadrul „sferturilor" de 
nală ale ,C.E. la baschet 
minin s-âu disputat 
meciuri. La Praga, echipa lo
cală Sparta a întrecut cu

fi- 
fe- 

două

scorul de 58—44 (30—23) for
mația Akademik Sofia. iar 
T.T.T. Riga a cîștigaț în de
plasare eu 95—74 (43—32) în 
fața echipei Vojvodina Novi 
Sad.

In fine, încă 
mondial, care 
să-și scrie Istoria. Vom ști mal 
multe despre el, poate, atunci 
cînd vor apare și pe pîrtiile 
noastre de zăpadă curioasele 
schi-boburi, cele care fac jonc
țiunea între două sporturi vechi 
cit lumea pentru a ne da unul 
nou. Deocamdată, pionierii aces
tei tinere discipline vor să-și de
semneze campionul absolut, pe

un campionat 
insă abia începe

pista albă de Ia Vlllars-de-Lans 
acolo unde cu doi ani în urmă 
dădeau luptă schiorii olimpici.

Pentru sfîrșit, o întrecere ves
titoare de primăvară. La Cagli
ari este așteptat .....................
al așilor pedalei, 
„Turul Sardiniei", 
competiție rutieră

sprintul final 
, angrenați în 
, prima mare 

a anului.

Radu VOIA
' "J.""” .. "!X '.‘J!

Sportul ne-a dezvoltat 
spiritul de echipă, el nc-a 
învățat să selectăm, să dez
voltăm și să folosim resur
sele comune. El e marele 
miracol al adolescenței, pre
țiosul partener al 
pedagogul de 
vîrstelor.

Dar iată, 
record pentru 
neavoastră ; nu ne-ați între
bat nimic despre zborul 
nostru în Lună. Din noiem
brie 1969, pretutindeni, nu 
sîntem invitați să povestim 
decît despre aventura sele
nară și despre gazda noastră 
din acele 31 ore și 31 mi
nute. Și acum, dumneavoas
tră, ne întrebați numai des
pre sport. Este, cum s-ar 
spune, O. K. — au încheiat, 
la unison, cu un ștrengăresc 
accent de voioșie, iluștrii 
noștri oaspeți dialogul pen
tru cititorii de toate vîrste- 
le ai ziarului „Sportul".

aur

un 
noi,

tinereții și 
al tuturor

adevărat 
prin dum-

„CUPA PRIETENIEI ii

BUDAPESTA 27 (prin te
lefon). Proba individuală de 
sabie din cadrul turneului 
dotat cu „Cupa prieteniei" a 
revenit tînărului trăgător Be- 
donty (Ungaria). Pe locurile 
următoare — doi sabreri so
vietici, Iliuk și Renski.

în această probă, tinerii 
noștri reprezentanți s-au 
comportat sub așteptări, cu 
excepția lui Vlad, care a 
ajuns în semifinale. Ceilalți 
sabreri români (Creițaru, Lu- 
puțiu, Pop și Androne) au 
rămas încă din primul tur.

Sîmbătă sînt programate 
două probe pe echipe, cele 
de floretă băieți și sabie.
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• La Bordeaux, meciul interna

țional de lupte clasice și libere 
dintre echipele Franței șl Greciei 
s-a încheiat cu victoria luptători
lor greci : 7—3.

© Cu prilejul unul concurs de 
atletism desfășurat în aer liber 
la Perth, australlanca Sandra 
Brown a parcurs 400 m plat în 
53,1. Proba de săritură în lun
gime a fost cîștigată de May cu 
8,12 m.

• La handbal feminin, repre
zentativa Norvegiei a Învins cu

scorul de 12—10 (10—3) selecțio
nata Poloniei. Jocul a avut loc 
la Opole.

• Cea de-a 17-a ediție a tradi
ționalei curse cicliste „Marele pre
miu Monaco” s-a încheiat cu 
victoria rutierului italian Panlzza, 
cronometrat pe distanța de 
km cu timpul de 4hl4:55,0.
• In Cursa ciclistă de șase zile, 

care se desfășoară pe velodromul 
acoperit din Grâningen, continuă 
să conducă cuplul olandez Peter 
Pgst-Jan Jansen cu 255 de puncte.
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• Turneul internațional de golf 
de la Miami s-a încheiat cu vic
toria sportivilor americani Dave 
Marr și Jack McGowan, clasați 
la egalitate pe primul loc cu 67 
puncte.

© La Akita s-a disputat întîl- 
nirea internațională de haltere 
dintre selecționatele Japoniei și 
U.R.S.S. Halterofilii japonezi au 
obținut o surprinzătoare victorie 
cu scorul de 4—3. Din echipa so
vietică au făcut parte printre alții 
Kurențov șl Talts.


