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Echtpa R.F. a Germaniei deschide scorul in partida cu S.U.A. Pînă la urmă însă...

ECHIPA S.U.A. A FĂCUT

„INTERNAȚIONALELE"

DE SALA ALE ROMÂNIEI

MONDIAL AL ANULUI

PASUL HOTĂRlTOR SPRE GRUPA A
UN ADEVĂRAT DERBY

At ■■

S.U.A.-R.F. a GERMANIEI

Continuînd seria perfor
manțelor de valoare pe care 
le-a înregistrat în actualul 
sezon (16,49 la campionatele 
naționale și 16,46 la concursul 
internațional universitar 
la Sofia), Carol Corbu a rea
lizat ieri, în prima zi a „In
ternaționalelor" de sală ale 
României, excelenta săritură 
de 16,62, rezultat care îl si
tuează în fruntea ierarhiei 
mondiale („indoor") a anului 
în proba de triplu.

Care a fost, însă, „drumul" 
pînă la această excepțională 
performanță ? După ce Ș. 
Ciochină a doborît recordul 
național (16,49), înscriindu-și 
în palmares un aplaudat 
16,53, tânărul său „urmări
tor", C. Corbu, reușește să 
adauge acestui rezultat încă 
un centimetru (16,54), luînd 
astfel, primul său avans în 
cursa cu tenacele Serbau 
Ciochină.

Stimulat de acest neașteptat 
rezultat (cum singur o măr
turisea) Corbu reușește, in
tr-un debordant elan, un 
16,62, consolidîndu-și astfel 
locul în fața veteranului Ser- 
ban Ciochină.

în nota aceleiași bune com
portări trebuie menționată 
evoluția junioarei Alina Po
pescu care, în proba de lun
gime, a realizat un nou re
cord la junioare I (6,22). Cu 
acest rezultat ea s-a clasat — 
în campionatele internaționa
le ale României — pe locul

de

înd i-am văzut, pri
ma oară, pe ho- 
cheiștii americani 
i-am aplaudat 
cer, admirativ 

am înțeles că nu vom 
in

Cind tricolorii nu se 
întîlneau cu pucul în meciul- 
formalitate (cum au crezut 
mulți) cu Norvegia am încer
cat un amar sentiment de 
tristețe și am înțeles că s-au 
cam pierdut și celelalte două 
locuri ale podiumului de o- 
noare.

Cînd după 59 de minute 
de emoții șutul lui Pană a 
marcat prima victorie a ho- 
cheiștil'or români (meciul cu 
Iugoslavia) ne-am mai înse
ninat, am reînceput să spe
răm, dar gîndul la alte două 
puncte cam avea ceva de... 
„Loz în plic"...

Și iată partida cu evident 
talentații jucători niponi. 
Conducem, la limită, după 
două reprize și am vrea să 
se îndeplinească dorința co
mentatorului de televiziune : 
„japonezii să slăbească rit
mul de joc — așa cum s-a 
întîmplat și în meciurile an
terioare ale acestei echipe".

Primim, însă — aproape 
ridiculizați de adversari — 
5 goluri într-o repriză ! 'Vor
ba aceea, dacă mai... „slă
beau" nițel japonezii se mu
tau cu totul în poarta lui Du- 
mitraș.

Acum chiar că în
țelegem nimic! ■ -liljj

Nimeni nu pretinde impo
sibilul. Nimeni nu -'cere , vic
torie cu orice preț, mai ales

sin-
Și 

juca

mai

atunci cind există știute sau 
presupuse diferențe de va
loare. Dar nimeni nu poate 
accepta repetate evoluții sub 
orice așteptăi i, îndoielnica 
responsabilitate, blazarea, lip
sa de dăruire, ștearsa voință 
de a învinge care — în mă
sură mai mare sau mai mică 
— ne-au fost oferite în aceas
tă jumătate de „oră a ho
cheiului" — pe care toți o 
doreau, un ecou, un răspuns 
la multe eforturi făcute pe 
toate planurile (material, con
diții de pregătire șa).

Aproape opt luni de zile

5-2 -1, 3-1, 2-
Nușa MUSCELEANU 

Ion GAVRILESCU

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

S.U.A. 
NORVEGIA 
R.F.G. 
JAPONIA 
ELVEȚIA 
ROMÂNIA 
IUGOSLAVIA 
BULGARIA

Marele derby al acestei con
fruntări a sezonului hocheistic
mondial a fost urmărit cu ma
ximum de interes, câștigătoarea 
lui urmind să facă un pas 
însemnat, dacă nu chiar ho ță
rilor, către grupa de elită a 
acestui sport. Meciul dintre re
prezentativele Statelor Unite și 
R. F. a Germaniei. a demon
strat spectatorilor bucureșteni 
multe din frumusețile inegala
bile ale hocheiului, ținîndu-ne 
încordată atenția din primele
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PROGRAMUL ZILEI

NOI MAEȘTRI

Al SPORTULUI

LA GIMNASTICĂ
Ieri, a fost acordat titlul de 

maestru al sportului la gim
nastică următorilor sportivi : 
Alina Goreac, Lucia Chirifă, 
Irlna Sărăcuț, VasUe Coșariu 
(gimnastica sportivă), Mlhaela 
Solomonov, Livia Grama, Mi
haela Nicolăescu, lulia Zaha- 
ria șl Victoria Vflcu (gimnas
tică modernă).

CUPA DINAMO. LA CROS. 
Astăzi, incepind de la 
ora 10.30. se va deslă- 
șura in parcul sportiv DLnamo 

din Capitală întrecerea de cros

Carol Corbu, cîștigătorul probei de triplusalt
Foto i N. DRAGOȘ

L Ora 17,00 : Norvegia — Iugoslavia 
Ora 19,30: Elveția — România

echipa României s-a pregătit 
(! ?) pentru afirmarea sa la 
competiția secundă a cam
pionatului mondial. Ne-ar 
trebui prea mult spațiu sâ 
notăm aici numărul și dura
ta deplasărilor efectuate pes
te , hotare," întîlnirile și antre
namentele comune menita 
tocftiai să valorifice la maxi
mum * realul potențial al e- 
chipei noastre.

Ne sint cunoscute acum 
rezultatele parțiale. Nici un

Dan GARLEȘTEANU

(Gontinuare In pag. a 2-a>
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(9ominuar« in pag. a 4-a)
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40— 5
16- 8
18—13
21—19

7— 9
11—15

7— 15
8— 42

minute ale 
vest-germanii 

buni, mai com
bine organizați 
celelalte două

și pînă in ultimele secunde. 
Cu o formație mai omogenă, 
mai bine pregătită din punct 
de vedere tehnic și mai ales 
fizic, americanii au obținut o 
victorie indiscutabilă, care-i 
recomandă drept virtuali cîști- 
gători ai grupei B. Cu excepția 
primelor 20 de 
partidei, cind 
s-au arătat mai 
bativi și mai 
în apărare, în
reprize inițiativa a fost aproa
pe în exclusivitate de partea 
hocheiștilor de peste Ocean.

Primul gol a fost rezultatul 
unei splendide combinații în-

Romeo VILARA

ftfonttnuare in pag. a 2-a)

Amatorii de fotbal din Capitală au posibilitatea să asiste azi la un meci 
amical deosebit de atractiv. Este vorba de partida dintre echipa Dinamo Bucu
rești și formația Universitatea Craiova. Intilnirea va avea loc în parcul sportiv 
Dinamo, și va începe la ora 10.

VIZOR LA MANTINELA

G

'Ă.s.ltbnautii ajiștă cu tțjfe/es la «voiaja atrio[ilor lor în de. lyul de aseară

dotată „Cupa Dinamo".
Competiția este deschisă 
niorllor, juniorilor I șl 
(băieți și tetei.

PLEN ABA COMITETULUI 
FEDERAȚIEI ROMANE 
DE ATLETISM. Astăzi, 
de la ora 9,30 la sediul Fede

rației române de atletism va 
avea loc plenara comitetului 
federal. Cu acest prilej va 11 
dezbătut raportul cu privire la 
activitatea desfășurată in 
anul 1969, planul de măsuri pe 
1970, calendarul competitions!, 
bugetul federației etc.

•
RIVIȚA ROȘIE

STEAUA. Partida res
tantă din cadrul tu- 
campionatulul diviziei 
rugby, dintre Grivița 
șl Steaua se va des- 

cu

rulul 
A la 
Roșie .
fășura astăzi, < ‘ r
de la ora 10 (și rra 11.30, 
cum s-a anunțat Inițial), pe 
stadionul Grivița Roșie. 
(Parcul copilului).
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La meciul dintre echipele S.U.A, șl K. F. a Germaniei, din ca
drul campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B) au asis
tat și cosmonauții americani Charles Conrad Jr., Richard Gordon și 
Alan Bean care se află in vizită la București.

Intr-un interviu acordat unui redactor Agerpres, Charles Con
rad Jr„ comandantul navei spațiale „Apollo-12" a declarat urmă
toarele : „Intilnirea dintre echipele S.U.A. și R. F. a Germaniei la 
care am asistat a prilejuit o luptă sportivă deosebită, echipele au 
consumat foarte multă energie. Golurile au fost marcate la capătul 
unor acțiuni spectaculoase. Publicul românesc are temperament și 
este obiectiv, încurajează acțiunile frumoase, dezaprobă antl-jocul. 
Apreciez aceasta, deoarece îmi place foarte mult sportul, care este 
un minunat prilej de destindere și recreație după orele de muncă. 
Și eu am făcut sport. Am jucat fotbal american, base-ball și chiar 
hochei pe gheață. Fac zilnic un intens antrenament sportiv.

Consider, de asemenea, că sportul este un mijloc de apropiere 
fi prietenie Intre popoare".
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în noaptea aceea — cea mai 
lungă pentru mulți — care în- 
tîrzia să se îngîne cu zorile ; 
în noaptea aceea al cărei sfîr- 
șit nu mai venea, obligîndu-ne 
să picotim în fotolii ; în noap
tea aceea care pendula între 
agitația lui Vornicu și calmul 
lui Bacalu ; în noaptea aceea 
în care imaginea stranie de 
pe ecran era mai reală, decît 
iluzoriul astru urmărit prin 
geana festrei ; în acea noapte 
un om a văzut, primul, de la 
cîțiva metri, solul unei lumi 
virgine și a exclamat exube
rant, dar și cu ingenuitate, fo
losind metafora vieții lui de 
toate zilele : „Arată ca un te
ren de football 1“

Omul acesta se numește,

simplu, Armstrong. Un nou 
Armstrong în onomastica ame
ricană care a dat lumii, cu a- 
celași nume, un mare cîntăreț 
de jazz și un mare campion de 
box profesionist. Ce resort in
tim îl va fi împins pe Arm
strong, astronautul, să pronun
țe acea comparație firească, pe 
cit de surprinzătoare 
știm, dar alăturarea 
suprafețe selenare de 
rea, desigur proaspătă,
teren de fotbal american, cu

— nu 
ciudatei 
aminti- 
a unui

Victor BANCIULESCU

(Gontin-’iare
<n pat?, a 2 aj
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ale 
exîre- 

cea 
mai veche. Și s-ar putea ca 
ea să rămînă, și pe viitor, 
permanența nedoritâ cea mai 

rezistentă la timp, judecind după mo- 
rea-i imunitate față de tendințele de 
echilibrare fizică și morală ale socce- 
rului nostru. Perspectiva, evident neîm- 
bucurătoare, poate fi, totuși, redusă 
dacă se va lupta cu toată convingerea 
împotriva erupțiilor — mai vechi și 
mereu noi — ale acestei maladii.

Se știe că, de decenii, fotbalul ro
mânesc a suferit de două tipuri de 
complexe : complexul de inferioritate 
(față de soccerul internațional) si cel 
de superioritate. Nu vom căuta să 
fixăm, cronologic, perioadele de reac
tivitate ale fiecăruia — ar fi și greu 
— ci, sărind peste ani, vom ajunge 
la zilele de acum. Zile neobișnuite, 
Caca avem în vedere calificarea Ro
mâniei la turneul final al C.M. După 
cum și-a dat prea bine seama marea 
masă a iubitorilor de fotbaj, reușita 
tricolorilor a fost succedată de un val 
de... complexe de superioritate (majori
tatea), dar și de (aparent paradoxal) 
complexe de inferioritate. Autorii pri-

rintre maladiile cronice 
fotbalului românesc, 
mismul este, probabil. I*
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complexe de inferioritate. i 
mei categorii vâd, de pe acum, echipa 
țârii noastre în sferturi, " 
și chiar — de ce nu ? I ......... .....
„Cupei Jules Rimet" I I I Ceilalți pun 
aproape totul — calificarea reprezen
tativei noastre naționale, rezultatele 
echipei Dinamo Bacău în „C.E.T.", 
reușitele formațiilor de tineret și ju
niori — pe seama șansei. „Noi, în 
fond, sîntem mici..." — ar suna lait
motivul acestor „producători" de com
plexe, de inferioritate.

O ilustrație, grăitoare, la temă ne-a 
fost oferită, zilele trecute, pe... străzile 
Bacăului. Peste tot, afișe anunțînd par
tida tur Dinamo Bacău — Arsenal 
Londra. Dar ce afișe ? I ? Lăsînd la o 
parte excesul de politețe exprimat prin 
inversarea ordinii echipelor — afișele 
sînt scrise Arsenal — Dinamo, co și 
cum jocul s ar disputa la Londra — 
sare în ochi disproporția (strigătoare) 
de grafie: Arsenal e scris cu litere 
uriașe, groase, apăsate, iar Dinamo 
undeva pe dedesubt, cu litere mici, 
foarte delicate...

Ce vrea să spună asta ? Ce su
gerează această disproporție (umili
toare) de literă decît stupidul complex 
de inferioritate care ne bîntuie mai 
rău decît gripa siderală ? Băcăuanii 
(jucători, antrenori, conducători) au 
avut ocazia să vadă în Malta, o insulă 
de numai 300 km2, publicitatea ce se 
făcea înaintea meciului retur Floriana 
La Valletta — Dinamo Bacău. Afișe pe 
care numele echipelor era scris — 
firesc — cu aceeași literă, atitudine 
de demnitate, exteriorizată net pînă și 
în marea speranță de victorie după un 
prim meci pierdut cu 6—0...

Nu mai amestecăm aici alte aspecte, 
cum ar fi cel al pregătirii psihologice 
a fotbaliștilor băcăuani (afișele în ches
tiune pot, cel mult, să aibă efectele 
dorite de... Arsenal), ci ne mărginim 
să subliniem că. la un an de la cele 
două draw-uri obținute de națională 
cu echipa Angliei, la noi, în fotbal, 
se mai găsesc oameni cu moral, co- 
•loană vertebrală, și personalitate de 
vasal.

lată un caz, o 
extremismului

Și mai sînt și

în semifinale
— în finala
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a
expresie caracteristică 
din fotbalul nostru, 
altele.

Marius POPESCU

I
I

J
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Cîndva, cu multi ani în 
urmă, regulamentul jo
cului de hochei nu per

mitea ca din două pase să 
se ajungă de la o poartă la 
cealaltă.

Pe atunci fundașii aveau 
puțin de lucru : așteptau ata
cul advers, îl respingeau sau 
nu si apoi tăifăsuiau cu por
tarul pînă cînd îi deranja un 
nou atac.

Cu timpul jocul a evoluat, 
regulile sale de asemenea, și 
iată că azi aproape nu mai 
există nici o deosebire între 
jucătorii unei echipe, între 
fundași și atacanți. Schimbu
rile de locuri și contraatacu
rile tind tot mai mult să uni
versalizeze jucătorul de ho
chei modern.

Am jucat 13 ani ca fun
daș în echipa națională, dar 
cu mulți ani în urmă, la de
but, am fost înaintaș. Mi-a 
plăcut mult să joc „înainte" 
și am simțit acea bucurie su
premă pe care ți-o dă golul 
înscris.

Mai tîrziu, la „Steaua", în 
zile grele am jucat centru și 
în unele partide ca aripă.. 
Poate că ar fi bine ca toți 
fundașii să treacă prin aces
te posturi care să-i învețe să 
intuiască intențiile adversaru
lui.

în aceste zile am urmărit 
și eu, ca toți foștii și actualii 
jucători, întrecerile grupei B 
a C.M.

Nu mi-a scăpat nici un 
joc I Am urmărit cu interes 
evoluția acestor vajnici apără
tori ai treimii proprii.

Pe timpuri era suficient să 
ai puțină tehnică, să fii masiv 
și gata. Erai „decretat" fun
daș.

Âstăzi lucrurile nu mai stau

FESTIVALUL KUROKAWA

J APON! A-BULG ARI A11-2 (3-1,4-1,4-0)
Mașina de țesut pase .,Made 

in Japan11 a acoperit patru
laterul de gheață cu o plasă 
de o finețe tipic niponă, pen
tru care a primit în repetate 
l-înduri aplauzele entuziaste 
ale publicului bueureștean 
prezent într-un număr record 
în tribunele „Palatului de 
gheață11. Nu avem o evidență 
a numărului de pase și de 
combinații efectuate de japo
nezi în cele 60 de minute ale 
partidei lor cu echipa Bul
gariei, dar — fără teama de

Clasamentul realizatorilor :
Lilyholm (S.U.A.) 13 p., Ku
rokawa (Japonia) și Gambucci 
(S.U.A.) cite 11 p, llikigi 
(Jap.) 9 p, Patrik (S.U.A.) 
8 p, Christiansen (S.U.A.) 7 p, 
Brooks, Konik, Stordahl 
(S.U.A.) și Kopf (R.F.G.) 
cite 6 p.

Clasamentul pe echipe pri
vind eliminările : România 
2 min, Bulgaria, Elveția și 
Iugoslavia cite 18 min. Nor
vegia 20 min, Japonia 26 
min, S.U.A. 32 min. și R.F. 
a Germaniei 42 min.

a greși — putem afirma că, 
în nici unul din cele 12 me
ciuri urmărite pînă acum, 
n-am văzut atîtea combinații 
și cu atîta acurateța realizate. 
Japonezii, în ciuda unei replici 
dîrze oferite de adversari (sin
gurii care i-au întrecut anul 
trecut în grupa C de la Sko
plje), au practicat un joc în-

^\\\X\\\\\\\\\\\^

| INTRAREA | 
STRICT OPRITĂ i|
TA osedînd cuvenitul per- g 

g; M mis de intrare la mani- 
??••• festații sportive, eliberat ;? 
J; de C.N.E.F.S,, ziariștii au to- ;? 
g- tuși surpriza, din eînd în cînd, g 

să constate că documentul ș 
g; acesta este un simplu petec g; 
g; de hirtie, lipsit de valoarea ce g 
g 1 se conferise inițial, în in-g 

tenția firească de a se veni în^ 
g ajutorul activității de presă, g 
g Astfel, pentru campionatul g 
g mondial de hochei pe gheață;? 
g (grupa B), care se dispută ing 
g aceste zile la București, zia-g; 
g; riștii n-au putut avea acces 
g pe patinoar, în baza legitima-g 
g țiilor obișnuite. Unora dintre?; 
gg ei. angrenați direct și perma-g 
g nent în activitatea de reflec-g 
g tare a acestui eveniment spor-^ 
g; tiv, li s-au eliberat lichele spe-gg 
g ciale, dar cei mai mulți s-aug 
g; văzut puși în situația de a fi;? 
g opriți, mai mult sau mai pu- g 
g țin politicos, in fața porților g 
g de intrare. Poate că nu e lip- g 
g sit de semnificație amănuntul g 
g că, în acest timp, pe patinoarg 
g au avut acces, cu permis sau... g 
g fără, numeroase persoane cug 
g o destul de vagă legătură (ing 
î? unele cazuri, nici una) cug 
g acest campionat mondial dog 
g hochei pe gheață. g
g O situație similară a fost;? 
g creată și la campionatele eu-g 
g ropene de box, la unele me-g 
g: ciuri internaționale de fotbal, g 
g la întilnirile de tenis. g
g Este necesară intervenția g 
g; directă a conducerii C.N.E.F.S. g 
g pentru ca legitimațiile pe careg 
g le eliberează această organiza-^ 
g ție să fie respectate, nu cînd g 
g și cînd, ci totdeauna, de către g 
g organizatorii de manifestații g 
g sportive î Se pare că da : g

<A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

ȘTEFAN IONESCU 

comentează pentru

sportul
FUNDAȘUL - 
UN JUCĂTOR 
UNIVERSAL

așa. In căutările lor antreno
rii echipelor vin cu lucruri noi, 
cu care să surprindă și care 
să le aducă din start un 
avantaj.

Cred că anul acesta și poa
te mai mult în anii viitori, 
fundașii joacă și vor juca un 
rol hotărîtor în victoria unei 
echipe.

Un fundaș trebuie să po
sede o excepțională tehnică 
a patinajului, un joc cu cor
pul ireproșabil și o tehnică a 
mînuirii crcsei superioară 
înaintașilor. Atacul supranu- 
meric prin intercalarea unuia 
sau chiar a doi fundași sur
prinde adversarul și face ca 
acesta să poată fi depășit cu 
ușurință. Mobilitatea deosebi
tă, precum și măiestria teh
nică a fundașilor ușurează 
ieșirea din zona proprie și 
condiționează rapiditatea con
traatacurilor.

Am văzut la lucru toate 
echipele participante în gru
pa B, însă nu mă voi opri 
decît la trei care, după pă
rerea mea, aplică cel mai 
bine acest joc, la formațiile 
S.U.A., R.F.G. și Japoniei.

Prima are în alcătuirea ei 
jucători masivi, dotați cu o 
forță și vitalitate remarcabi
le. Participarea fundașilor 
americani în atoc se face cu 
ușurință, ei provocînd deru
tă în rîndurile adversarilor, 
excelînd Konig, Riutla și Ross 
La fel, în echipa R.F.G. — 
Thanner sau la niponi Tana
ka și Yamazaki.

Și fiindcă a venit vorba de 
ecnipa Japoniei, nu pot să 
nu-mi exprim admirația pen
tru acești spiriduși ai gnefiî 
care m-au încîntat prin vi
teza, îndeminarea și tenacita
tea lor.

în schimb, fundașii noștri 
s-au comportat, pînă acum, 
nesatisfăcător, nereușind de
cît rareori să joace așa cum 
pretinde acest post într-o 
echipă de hochei.

tr-o continuă mișcare, foarte 
bine orientat tactic, supunînd 
poarta lui Iliev unui adevărat 
bombardament. în aceste con
diții, victoria hocheiștilor asia
tici n-a stat nici măcar pentru 
un minut sub semnul îndoielii, 
mai ales că excelentul Ku
rokawa. un spiriduș în adevă
ratul sens al cuvîntului, l-a 
făcut mat Pe portasul bulgar 
exact după 26 de secunde de 
la începerea partidei. O dată 
deschisă seria golurilor, ea a 
fost continuată, după cum ur
mează : min. 13 Kurokawa, 
min. 17, E. Mihailov (Bulgaria), 
min. 20 Hikigi, min. 22 Kalev 
(Bulgaria), min. 23 Takagi, 
min. 24 Kurokawa, min. 29 
Hoshino, min. 33 Kurokawa. 
Ultima repriză a fost total 
la discreția echipei Japoniei, 
care a mai înscris de patru ori 
prin : Okajima (min. 45), Ku
rokawa (min. 50), Iwamoto 
(min. 51) și Hoshino (min. 85),

Arbitri : Dușanovici (Iugo
slavia) și Wold (Norvegia). 
Raportul șuturilor pe poartă : 
Japonia — 50, Bulgaria — 20. 
Penalizări : 6 minute și respec
tiv, 8 minute.

TONI KEHLE este îngerul păzitor al formației vest-ger- 
mane. In meciurile cu Iugoslavia și Japonia, dar mai ales 
în derbyul de aseară, el a avut nenumărate intervenții mi
raculoase, fiind un puternic suport moral pentru coechipierii 
săi. Cînd a venit la București, antrenorul Trautwein îl de
semnase ca rezervă a lui Makatsch, în umbra căruia s-a a- 
flat mai tot sezonul. Rănirea prietenului său, chiar în pri
mele minute ale meciului inaugural, i-a prilejuit un debut 
excelent, care l-a consacrat, în continuare, pentru postul 
de portar al echipei All Stars București 1970.

A început să joace la E. V. Fiissen și manifesta calități 
pentru a deveni un bun atacant. Antrenorul echipei de ju
niori i-a admirat însă curajul neobișnuit și tenacitatea, pro- 
movîndu-1 în postul de apărător al butului. De atunci nu 
s-a mai despărțit de tricoul cu nr. 1.

La 22 de ani și 20 de selecționări în reprezentativa R. F. a 
Germaniei, Toni are în fața sa frumoase perspective. Cu 
condiția însă să nu-și trădeze pasiunea pentru hochei, deoa
rece el manifestă mari calități de automobilist și este tot 
mai mult tentat să ia parte la marile raliuri.

Ieri, tricolorii n-au jucat și 
sperăm că ceasurile de odih
nă, dar și de... meditație, iși 
vor spune cuvintul în parti
da de astă-seară, cu repre
zentativa Elveției. Am fost, 
deci, spectatori fără emoții la 
gala redusă a celei de-a cin- 
cea zile de întreceri. Ca de 
obicei, de lingă mantinelă, 
cîteva impresii...

GRIJA
PENTRU CEI ELIMINAȚI

La una din băncile de 
„chibzuință11 ale jucătorilor 
penalizați oficiază unul din
tre veteranii hocheiului nos
tru, fostul arbitru interna
țional Marcel Hușanu. • Cele 
peste 600 de meciuri pe care 
le-a condus i-ar da poate 
dreptul să privească disputa 
croselor din tribună. Sîntem 
siguri că postura de simplu 
spectator nu l-ar satisface, 
însă, cîtuși de puțin. El se 
află acolo, lingă oglinda de 
gheață, unde se simte cel

PRIMIRE. LA CONSILIUL 
POPULAR

AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI

în cursul dimineții de 
sîmbătă, tovarășui Ion 
Cosma, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al 
municipiului București, a 
primit pe membrii directo
ratului grupei B a cam
pionatului mondial de ho
chei pe gheață, pe arbi
trii internaționali și pe 
ziariștii străini și români 
acreditați la această com
petiție. întilnirea s-a des
fășurat intr-o atmosferă 
cordială.

mai bine temperatura jocu
lui. îndelungata lui experien
ță îl face să-și amintească 
adesea de ceea ce pare că 
este uitat de toți ceilalți: 
nervii și chiar sănătatea ho- 
cheiștilcr sancționați cu eli
minarea din joc. De fiecare 
dată cînd un astfel de jucă

tor vine să-și ispășească pe
deapsa pe banca eliminaților, 
el este întimpinat de Marcel 
Hușanu, cu grijă părintească 
și... o pătură călduroasă. 
Este un gest care înseamnă 
mult în această lume a băr
băteștilor încleștări sportive.

INVITATA DE ONOARE

La această oră, cînd toate 
privirile sînt ațintite spre 
dreptunghiul de gheață și 
spre tablou] electronic, invi
tata de onoare a comisiei de 
organizare a campionatului 
mondial, d-na Petrescu-Vivi, 
mama fostului jucător inter
național Victor Petrescu, în
cearcă un plăcut sentiment 
de mulțumire că n-a fost ui
tată după... 43 de ani.

în 1927, dînsa a confecțio
nat primul echipament de 
hochei din țara noastră, după 
un modei adus de jucătorul 
Demetru Danielopol, pe a- 
tunci student în Anglia. Au 
fost, ce-i drept, multe proble
me de rezolvat în ceea ce 
privește echipamentul pro- 
priu-zis, cit și în confecțio
narea apărătoarelor și a mă
nușilor. Dar cine-și mai a- 
mintește acum de „moda ho
chei ’27“ ?

RADU NUNWEILLER 
DA INTERVIURI...

Nu este vina noastră că 
hocheiștii români, din cîte ne

(Urmare din pag. I)

încrîncenarea căștilor și plato
șelor în neîntrerupta tentativă 
de avans — ni s-a părut, cu 
toată deformația profesională 
de care ne facem vinovați, un 
omagiu adus sportului într-un 

Salutul astronauților americani către sportivii români

moment culminant al aventurii 
umane.

De fapt, nici nu ar trebui 
să ne mirăm. In viața bărba
tului american, dincolo de Job 
sau business, nu există suve
nir mai pregnant decît mingea 
bătută cu maiul (căruia i se 
spune baseball) pe cine știe ce 
play-ground improvizat în 
vreo fundătură sau stradă lă
turalnică, ori șarja cu stîlcituri 
din cine știe ce meci aprig 
interoolegial de football-rugby, 
disputat în larma infernală a 
alămurilor din tribună. Și dacă 
toate acestea ar fi putut dis
pare cumva din memorie, la o 
anumită vîrstă, atunci cu sigu
ranță rămîne amintirea ultimei 
lovituri de club pe întinsa pa
jiște verde a linkului de golf.

Pe de altă parte, avem de 
a face cu astronauți, eu plu
titori printre stele, înotători 
prin imensul spațiu cosmic, ale 
căror performanțe nu sînt de 
conceput fără o pregătire fi
zică excelentă, fără o viață cu 
adevărat sportivă. Toate de
clarațiile lor de pînă acum — 
inclusiv cele din ziarul nostru 
de ieri — confirmă această 
axiomă.

Ii privim pe cei trei bărbați 
pe care conferința de presă 
bucureșteană ni-i înfățișează : 
Charles Pete Conrad jr., Ri
chard Francis Gordon jr., Alan 

dăm seama de la masa pre
sei, nu sînt prea solicitați 
de ziariștii străini. Ce! pu
țin pînă la această oră. în 
schimb, vedetele din alte 
sporturi fac obiectul unor in
terviuri inedite. Ieri, de e- 
xemplu, fotbalistul Radu 
Nunweiller a fost pur și sim
plu asaltat de confrații elve
țieni, dornici să transmită 
ceva redacțiilor lor în ziua 
de pauză a echipei din „țara 
cantoanelor11. Și cum Nun- 
weiller le este foarte cunos
cut din meciurile de la Lau-

S.U.A.-R.F. a GERMANIEI 5-2 (0-1,3-1,2-0)
(Urmare din pag. I-a)

tre Hofherr-Kopf și Hartelt, 
ultimul înscriind cu un șut 
puternic și plasat, care l-a bă
tut pe portarul Wetzel (min. 
5). Reacția americanilor a fost 
imediată, dar hocheiștii din 
R.F.G. au știut să se organi
zeze foarte bine și, prin omul 
plasat în fața porții proprii, 
i-au împiedicat pe adversari 
să finalizeze. Nu-i mai puțin 
adevărat că și portarul lor, 
Kehle, a făcut din nou o parti
dă excepțională.

Egalarea s-a produs în min. 
30 și s-a datorat unui șut, pe 
lift, realizat ca pentru o chi-

Laverne Bean. Echipa a doua 
a cuceririi Lunii, mai temera
ră, cu sarcini mai extinse. 
Sînt înalți, vînjoși ? — veți 
întreba. De loc. Așa cum au 
mărturisit ei înșiși, nu sînt 
supraoameni. Nici carura re
cordmanului, nici linia perfor
merului. Dincolo de zîmbetul 
acela tipic, între inocență și 

hotărîre, busturile lor echili
brate lasă să se întrevadă e- 
xercițiui fizic sistematic, nu 
de dragul desăvirșirii exterioa
re, cit al împlinirii interioare.

Supuși tirului întrebărilor 
gazetărești și științifice, astro- 
nauții americani ajung cu greu 
să mai răspundă curiozității 
noastre. Firește, Charles Con
rad călărește cu plăcere, la 
ranchul tatălui soției sale, în 
Texas. Dick Gordon a fost in 
mai 1931 nici mai mult nici 
mai puțin decit recordmanul 
mondial de viteză absolută, cu 
performanța de 1391,6 km pe 
oră, realizată într-un zbor Los 
Angeles — New York, prilej 
cu care a cîștigat trofeul Ben- 
dix, parcurgind distanța trans
continental în două ore și 47 
minute. Cel mai sportiv, în 
timpul său liber, este și cel mai 
tinăr membru al echipajului, 
Alan Bean. Printre hobby-uri- 
le sale figurează surfingul 
(plutitul pe valuri, în picioare, 
pe o planșă de lemn), înotul, 
săritura de la trambulină, gim
nastica și handbalul, care în 
accepție yankee nu este jocul 
lui Gruia și Gațu, ci un fel 
de pelotă basaă americanizată.

întrebările ar putea continua 
la nesfirșit. Cu experiența lor 
sportivă terestră și după ex
traordinara lor aventură sele
nară, cum iși imaginează miș
carea fizică și sportul intr-o 
lume viitoare care va popula 

sanne și București, un in
terviu cu unul dintre cei mai 
valoroși fotbaliști români a 
devenit, rapid, un subiect in
teresant pentru rubricile 
sportive ale ziarelor elve
țiene.

Așadar, la temperatura joa
să a patinoarului, un inter
viu despre căldura toridă sud- 
americană și despre faimosul 
fotbal din această parte a 
lumii...

Dan MIHAIL

nogramă de către fundașul 
Konik, ieri unul dintre cei mai 
buni jucători de pe teren. A 
urmat punctul înscris de Gam
bucci (min. 31), la capătul unei 
curse pe întreg terenul și iată 
că și R.F.G. a egalat printr-un 
gol splendid — Kopf (min. 36). 
După mai puțin de un minut, 
americanii sînt din nou în a- 
vantaj (Stordahl), pe care-1 
vor mări în ultima repriză prin 
Bouche (min. 49) și Ross 
(min. 58).

Arbitri : Valentin (Austria) 
și Ehrensperger (Elveția). Ra
portul șuturilor pe poartă : 
S.U.A. 36. R.F.G. — 30. Pe
nalizări : 10 minute și, respec
tiv, 4 minute.

alte planete ? E de presupus, 
cu naivitate, că în laboratoa
rele selenare, sub clopotele lor 
de sticlă, cercetătorii, în orele 
lor de calm, vor juca șah sau 
bridge, precum suportînd difi
cultatea echipamentului de sca
fandru, dar beneficiind de po
vara ușurată a propriului corp, 
vor țopăi într-un original șo
tron, vor încerca un badmin
ton extraterestru cu bile gre
le, poate de biliard... Cine știe. 
Oricum, în filmul pe care ni 
l-au prezentat, Bean a comen
tat „salturile de girafă" ale 
colegului său și ne-a explicat 
cit de greu este să te apleci 
pe Lună. Vor trebui, deci, cău
tate sporturi mai statice. As- 
tronauții de azi cedează cuvîn- 
tul viitorului.

Dar pentru a nu pierde con
tactul cu contemporaneitatea, 
ei s-au grăbit spre Palatul de 
gheață bueureștean pentru a-și 
urmări compatrioții în meciul- 
derby al acestui campionat 
mondial. Apariția lor — înso
țiți de astă dată de soții — a 
fost viu aplaudată. Spectatorii 
au avut, în această împreju
rare, impresia netă, copleșitoa
re, că au pus ei înșiși mina 
pe roca selenară. torie...

MECIURI DE VOLEI IN GIULEȘTI
Ieri după-amiază, în cadrul 

etapei a 13-a a diviziei A, în 
sala Giulești s-au desfășurat 
două partide feminine. în pri
ma, Rapid a învins Progresul 
cu 3—0 (8, 2. 5). Scorul ilus
trează perfect diferența de 
valoare dintre cele două echi
pe, tînăra și neexperimentata 
formație din str. Dr. Staico- 
vici fiind o „pradă" ușoară 
pentru rapidiste. învinsele au 
jucat curajos (cînd au condus 
cu 5—0 și 6—1) doar la înce-

MĂRJIȘOARE LOTO
Marți 3 martie a.c. se închide 

vînzarea biletelor pentru con
cursul Pronoexpres, iar joi 5 
martie a.c. este ULTIMA ZI pen
tru tragerea LOTO — ambele ale 
Mărțișorului — care oferă partl- 
clpanților — mărțlșoare — premii 
atractive ca : autoturisme la ale
gere în număr NELIMITAT, ex
cursii în Japonia, Italia, Ceho
slovacia, Finlanda șl U.R.S.S. 
precum și Turul Poloniei, nume
roase premii în bani ș.a

Cu 30 lei puteți participa la 
ambele trageri cu șanse mari de 
eiștig.

Amănunte în agențiile Loto-Pro- 
nosport.

PREMIILE CONCURSULUI 
EXCEPTIONAL PRONOEXPRES 

DIN 22 FEBRUARIE 1970
CATEGORIA I : 2 autoturisme 

„Dacia 1 300“; a II-a : 1 autotu
rism „Dacia 1100“; a IH-a : 7 
autoturisme „Moslcvicl 408“ șl 5 
variante "10% a 5 450 lei; a IV-a: 
2 autoturisme „Skoda 1000 MB“ 
șl 5 variante 1011,, a 4 939 lej; a 
V-a : .701,0 variant’ din care 100 
excursii Moscova — Leningrad 
prin tragere la sorți ; a Vl-a: 
12 123 variante a 50 lei. 

Japonezul HIDEAKI KU
ROKAWA este unul dintre 
cei mai buni jucători ai ja
ponezilor. Niponul are un simț 
deosebit al porții și ori de cîte 
ori pucul se află în posesia lui 
pericolul de goi devine imi
nent Kurokawa, în vîrstă de 
23 de ani, ne-a declarat, după 
meciul cu Bulgaria : „Sînt în
cîntat de ambianța în care se 
desfășoară meciurile. Deocam
dată, sînt pe locul al doilea 
pe lista golgeterilor și m-aș 
bucura enorm să ajung în 
capul listei. Aplauzele pe care 
le primesc după fiecare gol, 
din partea publicului, consti
tuie pentru mine un imens sti
mulent moral. Gheața este bu
nă. alunecarea perfectă, și 
poate că și acești factori mă 
ajută la înscrierea golurilor".

★
PANCIO MIHAILOV, căpi

tanul formației bulgare, ne-a 
spus : „Sînt epuizat acum du
pă meciul eu japonezii, care 
m-au hărțuit permanent, m-au 
sufocat, nu numai pe mine, ci 
și pe colegii mei. îmi dau 
seama că niponii constituie? 
aici, la București, o formație 
de prim rang. Rezultatul nu 
ne afectează, chiar și la aceste 
proporții, deoarece am venit 
în grupa B cu gîndul să în
vățăm".

★
ERNST TRAUTWEIN, an

trenorul echipei R.F.G. î 
„Cu doi jucători accidentați 
înainte de meci și alți doi 
în timpul partidei, nu am 
putut face mjfi mult. Con
sider rezultatul și comporta
rea echipei onorabile, iar 
victoria americanilor pe de
plin meritată. Sperăm să ră- 
mînem pe locul al doilea".

★
MURAY WILLIAMSON, 

antrenorul echipei S.U.A. c 
„O. K. Acum totul e per
fect și pot să dorm liniștit. 
Nu văd ce ne-ar mai putea 
împiedica să revenim anul 
viitor în prima grupă. Ad
versarii de astăzi au fost 
excelențl și meciul la nive
lul grupei A".

motiv de bucurie. Nu pen
tru că am pierdut în fața 
norvegienilor și japonezilor ci 
pentru că maniera în care 
am pierdut nu este prea o- 
norantă.

Aceasta la primul mare și 
autentic contact al hocheiului 
cu publicul.

Conducem, în 'schimb, în 
clasamentul „Fair-play"! Este, 
desigur, un merit. Dar, așa 
a fost și la Grenoble, și la 
Ljubljana. Să mai amintim, 
oare, că în clasamentul va
loric echipa noastră ocupă 
locul ?...

Să nu mai fie nimic de 
făcut, nimic de sperat ? Ba 
da. înainte de toate tocmai 
ceea ce reprezenta misiunea 
principală a tricolorilor: apă
rarea cu demnitate, în depli
nul sentiment al responsabi
lității, a fiecărei șanse. A- 
ceasta poate duce și la vic-

putul setului I. După aceea, 
maturitatea, valoarea tehnică 
superioară a feroviarelor și-au 
spus cuvîntul.

în continuarea programului, 
într-o partidă echilibrată și 
de mare luptă, s-au întîlnit
I.E.F.S.  și Universitatea Timi
șoara. Victoria a revenit 
echipei Universitatea Timi
șoara cu scorul de 3—0 (14, 
4, 15).

N. MATEESCU, O. GUTU 
corespondenți

Primul gong 
oficial 

al juniorilor
Azi, de la orele 

10, în sala Ca
sei de cultură a 
sectorului 5 (ca
lea Șerban Vodă 
nr. 213) se va

desfășura prima etapă din 
cadrul fazei pe municipiu a 
campionatului național al u- 
niorilor mici (16—17 an! și 
mari (17—18 ani) la oox. 
începînd de azi, în fie
care duminică, de-a lungul 
a opt etape, cei 170 de ju
niori bucureșteni vor în
crucișa mănușile în vu' rea 
desemnării campionilor ora
șului București.



Jir. (6263) ---------- .................................... ^,,T... -

Un interviu acordat in exclusivitate ziarului „SPORTUL" • • • • • • • V V 9 ¥ • • •

POVESTITE DE El ÎNSUȘI, PENTRU UNIRE IUL SPORTIV ROMAN

„Pentru a se evita incidente 
I între arbitri și jucători..." „Spre 
I a-i apăra pe arbitri de mo- 
| testările publicului..." „In ve- 
I derea protejării arbitrilor de 
I violențele iscate de sentințele 
I date..." etc. Astfel de fraze se 
I citesc mereu in presa sportivă, 
I dovadă că bieții arbitri au în 
I adevăr nevoie să fie puși sub 
I scutul unor măsuri protecțio- 
I niște, ca nu cumva să le că- 
I șuneze vreun neajuns jucăto- 
I fii, publicul sau chiar unii și 
I alții laolaltă. Aceasta 
I numai fiindcă unii cred 
I intervenția arbitrilor este 
I exces și strică mișcarea și pro- 
I gresia jocului, dar și fiindcă 
I există pretutindeni și întotdea- 
| una 
| ceia
I nu r....... ,
■ care pierd și n-ar dori de fel, 
I sau acela care iși mai imagi- 
I nează, cu o naivitate simulată, 
I că scopul scuză mijloacele. Ur- 
I mează atunci, din partea fana-
■ ticilor, cele mai necumpătate 
I injurii, pe care le varsă asu- 
I pra arbitrilor, pecetluiți de ei 
I cu epitetele de incapabil, chior, 
I mărginit ori chiar „cumpărat? 
I de echipa adversă.

Eu însă cred în deplina ino-
■ cență a arbitrilor, a celor o- 
I nești, de bună seamă, fiindcă 
1 de ceilalți nu mă ocup, o dată 
I ce ei, puțini cîți mai sînt, u- 
I zurpă doar titlul și funcția 
I de judecători sportivi. Cred, 
I zic, in această deplină inocen- 
I ța a lor, pentru că eu însumi 
I am fost arbitru, nu de fotbal 
| sau de vreo altă disciplină 
I sportivă, firește, ci de compe- 
I tiții artistice. Deosebirea este

X ] destul de mare, recunosc, 
I dar numai la o privire su- 
I perficială, deoarece relația 
I de la obiectul judecat la 
I judecător e cam aceeași. 
I Știu cîte probleme și frămin- 
I tari de conștiință îi muncesc 
I pe astfel de judecători, une- 
I ori intr-un răgaz mai lung 
I de deliberare, alteori în ful- 
I gerul scurt al clipei trecătoare. 
I Nu in toate cazurile sentința 
I corespunde judecății generale, 
I dar in toate cazurile ea este 
I adecvată cu opinia, capacita- 
I tea, acuitatea de observație și 
I puterea de sinteză a judecă- 
I torului.
I Un arbitru este cea mai po- 
I trîvită articulație dintre joc 
I și publicul care îl urmărește. 
I Arbitru și public se identifică 
I in plăcerea jocului, cu ose- 
I birea că arbitrului îi lipsește 
I pasiunea părtinitoare a mulți- 
I mii; el judecă obiectiv, ceea 
I ce mulțimea judecă subiectiv, 
I aplicînd canoanele disciplinei 
I cu stricteță. Dacă n-ar fi ar- 
I bitrul, competițiile s-ar putea
■ transforma ușor in încăierări 
I de troglodiți, care ar face 
I multe victime nevinovate.

Pentru cei ce se interesea-
■ ză de sport ca de un joc, a- 
I vînd interferențe cu artisticul, 
I judecata aceasta pare de la 
I sine înțeleasă. Ceilalți urmea- 
I ză neapărat să caute să înțe- 
I leagă intangibilitatea arbîtru- 
I lui, care nu reprezintă nici 
I publicul, nici pe jucători, ci 
I principiul abstract care prezi- 
I dează jocul și îl diferențiază 
I de ciomăgeala primitivă.
I Este ușor, firește, să osîn- 
I dești pe un arbitru, deciziile 
I aduse de el, concepția sa a- 
I supra desfășurării unei compe-
■ tiții, dar e mult mai greu s-o 
I faci cind te întrebi cum ai fi 
I procedat "tu însuți în locul lui. 
I Și, mai ales, ce-ai fi simțit 
I cind te huiduiau de o parte 
I cei din tribune, de altă parte 
I te omorau, dn virful genelor, 
I jucătorii. Eu țin neapărat cu 
I arbitrii, fiindcă știu ce-am 
I simțit cind, părăsind mai de- 
I mult sala unui teatru, îm- 
I preună cu colegii mei din ju- 
I riul unui mic festival, am
■ auzit murmurele de nemulțu- 
I mire ale suporterilor celor ră- 
I mași fără premii. Și, în sală, 
I nu erau decît vreo trei sau 
I patru sute de oameni 1 Oare 
| ce se întîmplă în sufletul ar- 
I bitrilor, cind, în tribunele ce 
I „murmură", se află vreo trei- 
I zeci sau patruzeci de mii de 
I suporteri nemulțumiți ?
I Stimați-i pe arbitri, fiindcă 
I în ei se concentrează, de obi- 
I cei, ceea ce este mai bun în 
I sportivitatea jucătorilor și In 
I conștiința publicului 1

„cealaltă parte“, adică a- 
care ar vrea să cîștige și 

sînt in stare, sau aceia

aceia care își mai imagi-

Trimit tineretului sportiv 
călduroase.

român salutările mele cele mai
URHO KEKKONEN

— Ce rol joacă exercițiul 
fizic și sportul în viața omu
lui contemporan ?

— Sportul este o mișcare 
populară, pe care omul mo
dern e greu s-o ignoreze. 
Sportul face participanți ac
tivi din tineri, iar genera
țiile mai vîrstnice urmăresc 
evenimentele sportive ca pe 
acele manifestări care aduc 
cu sine entuziasmul.

— Campion și recordman 
în atletism și schi, apoi se
cretar și președinte al fe
derației de atletism, al or
ganizației sporturilor din pa
tria dumneavoastră și lider 
al Comitetului Olimpic Fin
landez — ne puteți oare 
vorbi despre cea mai puter
nică amintire din viața dum
neavoastră de sportiv ?,

— Desigur, am multe amin
tiri fericite din zilele mele 
de sport competițional, însă 
ceea ce mi-a rămas cel mai 
viu în memorie este camara-

deria incomparabilă dintre 
noi, sportivii.

— Acum, cind inalta mun
că pe care o depuneți în 
fruntea Finlandei vă absoar
be 
mai 
lui ?

principalele preocupări, 
acordați interes sportu-

— Nu știu dacă ceea ce 
fac acum mai poate fi pri-

vit drept sport, în sensul 
strict al cuvîntului. Schiez 
peste o mie de kilometri în 
lunile de iarnă și parcurg, 
pe jos, în restul anului, în 
fiecare dimineață, distanțe 
între 5 și 15 kilometri, în- 
tr-o drumeție solitară.

— Finlanda a fost gazda 
Jocurilor Olimpice și a pro
dus mari atleți ca Paavo 
Nurmi, care a devenit un 
simbol universal. Ce rol con
siderați că joacă sportul pen
tru moralul națiunij și, mai 
ales, pentru elevarea tinere
tului finlandez ?

— Sportul este 
de tiperet, dintre 
puternice, prin 
educativ și prin exprimarea 
lui stimulativă, spectaculoa
să, mișcare ce în felul ei al
cătuiește o verigă de legă
tură între popoarele lumii, 
în țara noastră, în Finlanda, 
ca și pretutindeni, sportul 
are o mare valoare pedago
gică. Colectivitatea sportivă 
trebuie să persevereze temei
nic, neabătut, cu convinge
re nestrămutată și, aș adău
ga, chiar cu pasiune, fără 
de care nimic nu e înălță
tor. Căci numai astfel pot fi 
biruite greutățile inerente 
oricărei acțiuni omenești, — 
omul trebuind să se dăruias
că luptei sportive în care e 
angajat, cu toată ardoarea, 
cu toată convingerea, cu toa
te resursele sale de acționa
re. Adevăratul sportiv, con
sacrat nu de performanțe 
conjuncturale, ci de crezul, 
de mentalitatea, de orienta
rea și de atitudinea lui lea
lă, se cuvine să se dăruiască 
total luptei sportive și să 
știe să rămînă modest la 
propriile sale succese, să 
primească eșecurile cu dem
nitate și cu încrederea că 
dintr-o înfrîngere se naște 
viitoarea victorie. Dar și în- 
tr-un caz, ca și în celălalt, 
să lupte, să lupte neprihănit. 
Sportul — acest prețios fac
tor educativ — dezvoltă ca
racterul, în aceeași măsură

de ani, 
iar la 
triplu- 
consti-

George SBARCEA

„alergările de patinori
DIN CIȘMIGIU"

Patinajul, ca „sport de plezir” 
se practică în țara noastră de 
mal bine de o sută de ani. Prima 
mențiune certă referitoare la 
existența sa o găsim ta presa Ca
pitalei din anul 1864. Este vorba 
tie un toarte reușit desen apărut 
ta revista umoristică AGHlUfA 
(26 Ianuarie 1864) sub titlul Pe
trecerea din cișmegiu ; un pati
nator a căzut pe gheață, iar 
celălalt, aflat ltngă el îi spune : 
trebuia să-ți pui patinele nu la 
picioare. Așadar pe lacul Cișmi
giu se făceau petreceri de iarnă 
ta vremea aceea și se patina.

o mișcare 
cele mai 

conținutul

în care își împlinește ma
rile prerogative de întreți
nere a unei valoroase con
diții fizice.

★
Acum o jumătate de veac, 

tînărul Urho Kekkonen de
ținea, la vîrsta de 20 
5 recorduri regionale, 
24 de ani reușea la 
salt performanțe care
tuiau recorduri mondiale ne
oficiale ale timpurilor. Sprin
ter și totodată alergător pe 
distanțe medii, săritor în 
lungime, în înălțime și la 
triplusalt, performer în curse
le cu obstacole și, în sfîrșit, 
aruncător de disc, ciocan și 
greutate, Urho Kekkonen s-a 
dovedit 
lor și 
resurse.

Intr-o

în anotimpul zăpezi- 
un schior cu mari

discuție cu faimo
sul Gunder Hagg — 
suedez care a ținut 
sportiv între 1941 și 
realizator a nu mai 
de 13 recorduri mondiale —, 
Urho Kekkonen a răspuns 
unor întrebări pe care fos
tul atlet, devenit ziarist, i le 
adresa atunci pentru publi
cațiile la care colabora, afir- 
mînd că orice om trebuie să 
dedice o oră pe zi exerci
țiului fizic. Iar despre sport, 
a răspuns că el e o mare 
plăcere la tinerețe și o nece
sitate Ia bătrînețe. El asigu
ră o zveltețe care întreține, 
în egală măsură, energia 
atletică și mobilitatea spiri
tuală.

în încheierea 
ce a binevoit să 
în 
rul 
le 
sat 
tru 
mânia, pe o 
care îl redă 
cursă de 
cu care-și 
mesaj pe 
ca atare.

atletul 
afișul 
1945, 

puțin

interviului 
ni-1 acorde, 
pentru zia- 
președinte-

exclusivitate 
„SPORTUL",

Urho Kekkonen a âdre- 
în scris 
tineretul

un mesaj pen- 
sportiv din Ro- 
fotografie a sa 
angajat într-o

schi în exercițiile 
începe diminețile, 

care-1 reproducem

V. FIROIU

TRECUT

dat în folosință „un pavilionșl ............. , . .
mare, cu 7 uși, 6 ferestre obișnui
te și 12 mai mici"

PRIMELE ÎNJGHEBĂRI

j

Urmărind mal departe presa 
Capitalei din a doua jumătate a 
secolului trecut, aflăm amănunte 
interesante și despre primele în
treceri de patinaj. Iată o scurtă 
relatare, apărută în revista SPOR
TUL, la 1 februarie 1880: „Cine. 
In iarna aceasta, mergind pe 
lacul Cișmigiu, nu a admirat acel 
tablou, unde doamne, domnișoare 
și domni, patinind, se întreceau 
prin figuri, ce făceau pe gheață ? 
Sîntem veseli că a început a 
prinde rădăcini la noi această 
instltuțiune care pe lingă plăce
rea și mulțumirea ce produce, 
este unul din esercițiile salutare 
corpului11

Cu un an mai înainte primăria 
Capitalei înjghebase prima orga
nizare a patinajului, eontractînd 
(în 1879) concesionarea ghețfi din 
Cișmigiu, cu clauza specială ca : 
„...jumătate să fie pentru patina- 
giu și jumătate pentru tăiere șl 
depozitare, ca să se acopere ne
voile de vară ale orașului11. Mult 
mai tîrziu — în 1895 — acea ju
mătate de gheață rezervată „ple- 
ziriștilor1- era dată în exploatare, 
cu taxă de intrare, pentru uzul 
patinatorilor fiind gata construit

CEI DINȚII CAMPIONI

or-La 9/22 Ianuarie 1883 a fost 
ganizată în Cișmigiu prima între
cere „oficială11 de patinaj, la ea 
participtod treisprezece „ași11 al 
timpului. Iată lista cîștlgătorilor 
șl a trofeurilor distribuite : 1.

Alergarea mică _(ocolul_ lacului o 
singură dată), 
port-tabac de 
L. Eduard, un
3. Vînătoarea 
temerar Tilică
4. Alergarea de 1’ond i 
înconjurul lacului), N. 
un vas de brppz. Cea mai pasio
nantă întrecere a fost vînătoarea 
drapelului, care consta din în
conjurul. de două ori, al lacului, 
cu un drapel în mină, alergătorii 
ferindu-se unii de alții ca să nu 
li se ia drapelele. Bravul croni
car care ne descrie aceste între
ceri ne dă și timpul realizat de 
alergători, la fiecare cursă, dar 
uită să ne indice distanțele par
curse, așa îneît nu putem afla 
vitezele realizate de iluștrii pio
nieri ai patinajului românesc.

întrecerea aceasta a atras (îm
preună cu muzica militară care a 
cîntat toată ziua) peste două mii 
de spectatori „dintre care 1 700 cu 
bilete plătite", deci patinajul a 
fost îndrăgit de bițcureșteni chiar 
de la început.

Ion MUNTEANU

Tilică Orăscu, un 
bronz ; 2. Figuri, 
ceasornic de aur; 

drapelului, același 
Orăscu, un tablou;

(de trei ori 
I. Cuțarida,

RASP1INI1E.
(Ti

\.
N. MIRESCU — București. Bob- 

let este denumirea folosită 
ultimul timp pentru bobul 
două persoane. Nu este un

exprimați dorința de a juca în 
echipa feminină de fotbal a clu
bului Rapid. Cu o asemenea ve
chime și experiență în fotbal, ați 
putea juca și în echipa de băieți! 
In orice caz, adresați-vă clubului 
Rapid, cu care am șl vorbit ta 
legătură cu ceea ce m-ați rugat. 
Antrenorul echipei feminine este 
fostul internațional, Micky Mi- 
hăilescu. Dar, să vă dau și adre
sa clubului : șoseaua Gluleșt! 
nr. 18.

Gilbert Băcaud, Intr-unui din acele Ini
mitabile cîntece ale sale, cere să fie 
crezut că, în fond, din tot și toate, im
portant e trandafirul. Personal, îl cred din 

suflet. Da, important e trandafirul, la alt mod 
de simbol a spus-o și Saint-Exup6ry, în acest 
vis a trăit și ciudatul Meaulnes al nu mai puți» 
ciudatului Alain Fournier, pentru un astfel de 
trandafir și-a dat întristata-i viață și prințul 
jutlandez al Elsenorului de-acum cincisprezece 
secole ; poate trandafirul acesta pierdut îl caută 
cu ardoare și oamenii, în reve
nirea lor spre stele. De acord, 
o să mi se spună : dar unde 
țintiți matale ? Ia-o cu plebis
citul și lasă fasoanele subțiri, 
am mai văzut noi de-ăștia care 
le știu pe toate și fac caz de 
ce și cite știu. Iertați-mă, în 
duminica asta caut și eu un 
trandafir oarecum pierdut, chiar 
dacă nu este acela al lui Becaud 
sau al celebrităților înșirate mai 
sus. Și vinovate sînt numai re
vistele de Ia Sf. Sava de care 
v-am mai vorbit. Fiindcă, oricit 
am făcut eu pe grozavul, am răsfoit
paginile trimise de nea Teniță întîi cu rutină, apoi 
m-am oprit, ie-am reluat, m-am oprit iar. N-aș vrea 
să fiu înțeles greșit: trecutul, ca orice trecut, 
e... trecut. Domnul cu el, mortul de la groapă 
nu se mai întoarce. Mi-am continuat însă o vi
sare spre prezent și am poposit în mijlocul aces
tui prezent, înconjurat de umbrele încă vii ale 
unor adolescenți, care, unul cîte unul, s-au ridicat 
dintre paginile tipărite odinioară, mi-au zîmbit 
încurajator și, așa, fără cuvinte, au stat 
de vorbă cu mine ca pe vremuri, doar prin 
undele extrem de înduioșătoare ale aducerilor 
aminte.

Cu umbrele acestea de braț, m-am amestecat 
cu altele și altele... ia te uită, sună goarna de 
masă în curtea bătută cu pietriș mărunt de la 
școala de ofițeri rezervă Nr. 1 din Ploiești: 
tropăitul bocancilor pe treptele compăniilor, spre 
ciorba de praz cu carne de cal și sfînța, bine** 
cuvîntata fasole, pare năvala unei turme de bi
zoni în preeriile lui Karl May sau Zane Grey. 
Mergem cîntînd vitejește spre ciorba din sala 
de mese, și pe drum, din zece-n zece metri 
facem și cîte o sută de culcări, probabil ca să 
ni se deschidă pofta de mîncare. Pe urmă por
nim în marș pină la barierele Cîmpinei — și 
toți avem în piept un singur trandafir, din 
punctul nostru de vedere în acel război nefericit, 
mai important decît orice pe lume: tinerețea 
noastră. Cîntăm fără prea multă convingere po

vestea vulturului coborît din munte să ne spună 
confidențial că sîntem români și eroi, gîndindu-ne 
la cantilena, de astă dată a unei columbe deza- 
buzate, plimbîndu-și răzvrătirile de aventurier 
alături de prietenul lui mai vîrstnic, Paul Verlaine, 
prin Parisul tuturor răzvrătirilor... Dulce tinerețe/ 
robită oricui, / din delicatețe / viața mi-o pierdui... 
(Rimbaud, Cîntec din cel mal înalt turn). Dimi
neața, cind ne-ntoarcem, sîntem vineți de praf și 
osteneală. Cîntăm iar, mîncăm iar ciorbă de praz, 
onorați la felul doi cu iahnie de prune asezonată 

cu carne de cal. (Ciorba n-avu- 
sese carne, ci doar o murătură 
la doi elevi).

...Da, băieți. Și alături de mine, 
mîncînd ciorbele astea Z, B., 
prunele și marmelada de do
vleac (50 de grame de cap de 
căciulă. Ia „gustarea" de dimi
neață),* mîncau cu același și ne
schimbat trandafir în piept toți 
acei amici ai mei, azi cu părul 
mai rărit și încărunțit, care chiar 
dacă nu proveneau de pe băn
cile Sfîntului Sava, proveneau de 
Pe băncile altor licee și facultăți, 
licee și facultăți comune unor tineri

care învățau și făceau și sport de dragul spor
tului și al precarelor cluburi unde erau legiti
mați : iată silueta de tuni” de control aviatic a 
lui Nuți Fălcoianu, obrazul totdeauna ras proas
păt și very distinguished, un obraz de gentleman 
de City, al lui Pepelea, iată și zîmbetul limpede 
al încheietorului de ploton, elevul-plotonicr t.r. 
Anghelache, (exact zîmbetul cu care marca goluri 
pe „Unirea Tricolor"), dinții albi și vocea spe
cială a lui Didi Dănilă, umerii lui Pîrcălăbescu, 
picioaree arcuite ale lui Mișu Condeescu... primii 
care-mi vin în minte. Și mai erau atîția ! Stu- 
denți, licențiați, elevi, normaliști. Aveam și patru 
doctori : în litere și filosofie, matematică și... 
în teologie. (Zău î)

Acesta a fost rostul pledoariei mele pentru 
trandafirul de azi al lui Becaud, trandafir exis- 
tînd și ieri și alaltăieri, fiindcă trandafirii se 
pot ofili, dar cresc alții în loc, din aceleași 
rădăcini, nu ? Sigur că o viață se poate pierde 
și „par delicatesse", Nea Teniță, (care, am mai 
spus-o, e un dulce vrăjitor), mi-a atras atenția 
că ar fi păcat să se-ntîmple așa. Și eu țin cu 
nea Teniță, n-am încotro. Și-i mulțumesc pentru 
revistele în care am găsit scrise cu acurateța pe 
ultimele pagini, rezultate ce nu pot decît să facă 
o mare cinste mișcării sportive actuale din țara 
noastră. Dacă cineva cîntă : Merci, B6caud, eu 
spun tare : Merci, nea Teniță.

Al. STRUJEANU

_ . ter
men .. oficial, dar el este tot mai 
mult uzitat în limbajul micii fa
milii a bobului internațional.

SABIN BOCIIIS — Dej. Mircea 
Lucescu, căpitanul echipei noas
tre naționale de fotbal, a absol
vit A.S.E.-ul. Specialitatea : 
merțul exterior.

DAN B. — Cluj. Intre noi 
Mexic este o diferență de 
orar de 8 ore. Cind la București 
este ora 0, la Ciudad de Mexico, 
unii nici n-au terminat cu masa 
de prînz, fiind ora 16 a aceleiași 
zile.

DUMITRU ALDEA — Galați. 
Dintre „Spectacolele El Mundial 
’70“, am ales : San Salvador : 
„Prea mic pentru un război atît 
de mare". Grupa a IlI-a : „Dis
cuție bărbătească11 C.M. pentru 
Anglia : „O chestiune de onoare11.

A. TELEKY — Cluj. „M-am a- 
dresat eu aceeași rugăminte, atît 
Federației române de fotbal, cit 
și Federației engleze („The Foot
ball Association11). Ghiciți care 
din ele nu mi-a răspuns E o 
întrebare prea ușoară : bineînțe
les, Federația română ! După 
cîte sînt informat, este în curs 
de execuție o nouă insignă a fe
derației noastre de specialitate. 
Să sperăm că iubitorii de fotbal 
o vor putea obține (firește, con
tra cost), fie adresîndu-se fede
rației (și primind răspuns !). fie 
Clubului suporterilor echipei na
ționale de fotbal.

VICTORIA GETA RADU — 
București. „îmi place fotbalul 
mai mult ca orice pe lum,ea acea
sta ! Știți de cind îl practicj? De 
la 8 ani (acum am 17I11. După ce 
ne faceți această mărturisire, vă

în

ȘTEFAN BUZATU — Satul Mo- 
țăței. Vreți să deveniți membru 
eotizant al clubului dv. favorit, 
Steaua ? Adresați-vă clubului. 
București, strada Plevnei 114. 
Poate că aveți noroc și vi se pri
mește cotizația ! Păcat că nu ia 
ființă și un club... Ion Poștașu. 
Vă asigur că nici unul dintre cei 
care și-ar exprima dorința de a 
deveni membru eotizant, 
rămîne fără răspuns !

Z GOANA DUPĂ RECORD

9

• încercări 
zadarnice
• Minsk, Zii- 
fich, Los An- 
geles, Kiev
• Alarmă !

îmi amintesc

In sezonul olimpic, Brumei a Început 
o goană nebună după record. A avut o 
iarnă turbată, a acumulat atîta forță 
îneît nu mai încăpea în el și s-a năpus
tit pur și simplu în sectorul de sărituri. 
Primăvara, timpuriu, a avut — e drept 
— un accident. I s-a îmbolnăvit din nou 
genunchiul, lucru care se întîmplă des
tul de des săritorilor în înălțime. A în
cercat să-I lecuiască, dar n-a reușit. 
Atunci a început din nou să sară, în 
ciuda durerii. Și sărea destul de bine, 

de primele sale întreceri din anul 1964. La
Minsk, cu prilejul meciului de primăvară al orașelor șl re
publicilor socialiste sovietice am plecat împreună cu auto
mobilul lui. Brumei a stat aproape 24 de ore Ia volan (nici 
eu, nici Marina nu știm să conducem mașina), s-a odihnit 
în scurte popasuri, am luat un prînz frugal și am făcut o 
partidă de șah. Eram îngrijorat pentru Valeri, mă gîndeam 
că o să obosească și n-o să poată sări bine. Dar el, a doua 
zi, a trecut cu ușurință 2,23 m și a cerut ca ștacheta să fie 
ridicată Ia înălțimea record de 2,29 m. Pe care, însă, nu a 
reușit s-o învingă.

Apoi, împreună cu Bolotnikov și Ter-Ovanesian a plecat 
în Elveția. Printre adversarii săi s-a numărat și polonezul 
Czernik. Brumei avea o mare stimă pentru acest săritor. 
Czernik s-a ținut bine, dar s-a oprit la 2,16 m. Valeri a tre
cut 2,24. Recordul rămînea, însă, în picioare.

Dar Brumei nu s-a dat bătut. Era ferm convins că va 
bate recordul Ia Los Angeles, la „meciul giganților". Faimo
sul „smog", care făcea atîta sînge rău multor atleți, nu îl 
afecta cu nimic, din contra, se pare că îl influența în bine. 
La unul din antrenamentele de la Los Angeles, a încercat 
tartanul, un nou material care tocmai apăruse. I-a plăcut 
foarte mult,

— Dacă’vreți, putem să acoperim cu tartan sectorul de 
sărituri, i-au propus organizatorii meciului.

— Desigur, răspunse Brumei, însă reveni imediat. Dar 
este, oare, recunoscut tartanul de către Federația interna
țională ?

— Deocamdată, nu.
— Atunci nu-mi trebuie. O să sar pe zgură.
„Voi doborî recordul — se gindea el în sinea sa — și din 

cauza tartanului nu-1 vor omologa". Era atît de bine pre
gătit, îneît nici o clipă nu se îndoia de succes. Cu toate 
acestea, a sărit doar... 2,23 m.

Nicicum nu reușea să-și îmbunătățească performanța. 
— Genunchiul ? l-am întrebat eu atunci. Nu-ți ajunge 

viteza ? Nu ești în bună dispoziție ?
— Ba, totul e în ordine, răspunse Brumei. Pur și simplu 

este foarte greu să sări la asemenea înălțimi.
Spre sfîrșitul verii a făcut o nouă încercare, la Kiev. 

2,24 m. Și atunci, Brumei a înțeles, dintr-o dată, că nu va 
reuși să doboare recordul în acel sezon. Mai mult, simțea că 
seria starturilor la înălțimi maxime l-a obosit, i-a luat din 
forță și din prospețime. între timp, pînă la Jocurile Olimpice 
rămăsese foarte puțin.

Zîmbea, cînd dădea interviuri, dar cu el însuși era foarte 
sincer : „Pot să pierd la Olimpiadă. Thomas știe că o să-ml 
ies din formă, iar el s-a antrenat undeva, neștiut de nimeni, 
tot sezonul". Astfel s-a dat alarma.

• Se confirmă 
temerile ® Un 
spectacol 
dramatic pe 
stadionul olim- 
pic • Și, to- 
2y',_victorie !_

pentruIn august, Brumei a pierdut 
prima oară, în ultimii ani, campionatul 
U.R.S.S. A sărit aceeași înălțime (2.17 
ni) cu Robert Savlakadze, apărut de 
undeva din umbră, dar a fost învins la 
numărul încercărilor. După două săp- 
tămîni. Brumei iar a fost învins de 
Robert. La Tokio, la Olimpiadă, a sosit, 
deci, într-o dispoziție foarte proastă.

Era cît pe aci să se prăbușească la 
întrecerile de calificare. Caraghios lu
cru : a doborît de două ori la înălțimea 
Savlakadze a venit,,puerilă" de 2,03 m.

mai înțeleagă nimic
— Ce, ai înnebunit 1 — se răsti la el 

rusă și gruzină.
Valeri s-a recules și a sărit într-o 

încercare. Aproape că a albit în acele clipe.
Dar seara, în finală, nimeni nu a băgat de seamă că 

Brumei nu se află în formă. La înălțimea de 2,18 m au rămas 
doar Thomas cu el. Brumei conducînd la numărul de ÎQ“ 
cercări.

Valeri I-a prețuit totdeauna pe John Thomas. America
nul avea atunci moralul fracturat, acasă era deseori învins 
de atleți mai tineri, dar Valeri afirma,

— Thomas e un săritor de superclasă 
va fi concurentul principal. Cu ceilalți o 
ușor.

In realitate, în toți acești ani. Brumei
cu Thomas. Alți adversari nu avea, și lumea sportivă urmă
rea cu un interes uriaș acest duel al giganților. Brumei a 
pierdut o singură dală la John, în timpul unuia din turneele 
s$le de iarnă în S.U.A. In același turneu, l-a învins, înșă, 
de două ori pe Thomas.

La Tokio, ambii au sărit 2,18 m și la această 
și-au irosit țoale forțele.

Thomas, tea un sportiv adevărat, a zîmbit și J-a
pe Brumei. Dar cuvintele sale erau foarte triste :

— Finish for me ! Gata, abandonez sportul I
Și l-a abandonat...

spre sector, fără să

într-un amestec de

ultimă și disperată

cu toate acestea : 
și la Olimpiadă îmi 
să mă descurc mai

s-a întrecut numai

înălțime

felicitat

• Un__an de
starturi liniș
titele 2,1? m 
cei mai bun 
rezultat

Pauza dupâ 
Paris

După Olimpiadă, Brumei și-a îngăduit 
o pauză de un an întreg. Este adevărat 
că la antrenamente nu se cruța, dar nu 
a mai asaltat recordurile și a hotărît 
să-și odihnească genunchiul bolnav și 
să participe numai în cazuri excepțio
nale Ia concursuri. A luat primul start 
de-abia în iulie și a sărit doar 2,15 m. 
In meciul cu americanii, disputat de 
data aceasta la Kiev, a cîștigat cu re
zultatul de 2,18 m. Cea mai bună sârb 
tură a Iui Brumei în sezonul 1965 a fost

de 2,19 m, un rezultat modest pentru el. Merită să povestim 
despre ea.

In vară, Valeri s-a îmbolnăvit de gripă. Timp de o săp- 
tămînă a zăcut cu temperatură mare. In acest timp, selec
ționata U.R.S.S. trebuia să plece la Oslo, la „Cupa Europei", 
iar Viktor Bolșov, din nu știu ce motive, nu a putut să-l 
înlocuiască pe lider. A trebuit, așadar, să plece.

Cu două zile înainte de start, Brumei se perpelea in 
călduri. L-a vindecat discobolul Kim Buhanțev, medic de 
profesie. A venit la el în cameră, a turnat ceva într-un 
pahar și i-a spus :

— Hal, înghite mixtura asta 1
Bolnavul bău și oftă : „Zubrovkă, vodcă veritabilă !" 
— Nu te certa cu doctorii, răcni Buhanțev și umplu din 

nou paharul. După care îl înveli pe Brumei cu două plă- 
pumi și plecă, urîndu-i noapte bună. Dimineața, Valeri era 
proaspăt, sănătos. Și pînă atunci, două săptămîni, băgaseră 
in el numai penicilină... A sărit 2,19 m !

In toamnă, Brumei a simțit că este din nou gata de luptă. 
La începutul Iul octombrie, s-a întors de la Paris, unde a 
cîștigat întrecerea săritorilor la meciul de atletism Franța — 
U.R.S.S. A două zi după sosire, a făcut un antrenament și 
s-a sțmțit atît de bine îneît s-a gîndit : „Sezonul nu s-a ter
minat. Doar și înainte am reușit să bat recordul toamna*’.

Nici nu bănuia că peste două zile va trebui să ia o lungă 
pauză, nu pentru o lună, nu pentru două, ci pentru ani,..

_®_Accident _
• Gânduri îna
inte de ope- 
rație ® „Nu
mai să nu-mi 
taie piciorul"

șî era gata să-i

La 5 octombrie 1965, seara tîrziu, pe 
șoseaua Iauzka, alunecoasă din cauza 
ploii, s-a răsturnat o motocicletă Con
ducătoarea vehiculului, o studentă, pe 
nume Tamara, o motociclistă cu expe
riență, s-a ales cu cîteva zgîrîituri ; pa
sagerul, în schimb, Valeri Brumei, și-a 
strivit piciorul sub mașină.

Valeri și-a revenit destul de repede. 
„Piciorul de bătaie !“ — îi trecu prin 
cap. Nu s-a hotărît dintr-o dată să-și 
privească piciorul sting. „E întreg!" Ișt 
îndreptă privirea, apoi, spre cel drept 
piardă din nou cunoștința : de după

genunchi se vedea o bucată albă de os.
Un „Zaporojeț", care trecea întîmplător la acea oră, l-a 

dus pe campionul rănit Ia spitalul de urgență „Sklifosovski" 
din Moscova.

Brumei pierduse mult sînge, se simțea toarte rău, avea 
dureri teribile. Și totuși îi întreba pe medici, pe surori : „îmi 
veți salva piciorul ? Nu o să-l tăiați ?" „Nu-ți pierde spe
ranța", îi răspundeau. „în curind va sosi un traumatolog cu 
experiență".
t Operația se anunța atît de dificilă, îneît chirurgul de 
gardă, neîndrăznind să riște, i-a telefonat acasă chirurgului- 
șef, Ivan Ivanovici Kucerenko. Acela a sosit imediat, nici 
nu l-a privit măcar pe Valeri, s-a uitat doar la piciorul ac
cidentat și încruntîndu-se i-a spus : „Fii liniștit ! Totul va 
fl în ordine". Dar Kucerenko și-a dat seama imediat că e 
vorba de un caz foarte, foarte grav.

In așteptarea operației, Brumei se gindea. Se gindea ^ă 
obosise, că se săturase de sport, de călătorii, de întreceri, 
de antrenamente. Nu atît corpul, cît — mai ales — nervii 
lui voiau odihnă, liniște. El. la fiecare întrecere căuta nu 
victoria (putea să cîștige fără eforturi prea mari) ci rezul
tatul. Lui i se cereau mult mai multe lucruri decît unui 
săritor obișnuit, i se cerea totul. Și asta l-a costat. L-a 
supus unei încordări nervoase supraomenești. Nu degeaba 
începuse să se gîndească de la un timp : „O să sar 2 metri 
30 și după asta o să dau dracului sportul ! .. Dar acum va 
trebui să amin doi metri treizeci. Poate că* lot răul e spre 
bine. O să stau în spital, două-trei luni, o să mă odihnesc, 
n-o să mă mai doară genunchiul, voi dori din nou să mă 
întrec. Numai să nu-mi taie piciorul..."

In acele clipe, Ivan Ivanovici Kucerenko se întreba dacă 
este nevoie într-adevăr de o amputați». Șansele erau infime 
pentru pacient.

Brumei nu știa Ia ce se gîndește Kucerenko și nici nu 
putea să-i vadă fața, fiindcă anestezistul îi pusese masca. 
A adormit. S-a trezit tîrziu, ziua următoare. Cind s-a deș
teptat nu știa dacă are două picioare sau unul...

Aleksei SREBN1ȚKI

(Va urma)



SABPERTI

' o ROMÂNI

PRINTRE FRUNTAȘI!
BUDAPESTA, 28 (prin telefon). 

S-au încheiat încă două probe 
din cadrul turneului de scrima 
pentru juniori, dotat cu „Cupa 
prieteniei*.

La sabie-echipe, formația Ro
mâniei a realizat în serii o fru
moasă victorie cu 10—6, în fața 
„4”-ului R.D.G. Apoi a pierdut 
nieciui cu U.R.S.S. cu 9—3. Cîs- 
tigînd însă partidele cu Ungaria 
B (9—5) și Cuba (8—8, victorie 
la o diferență de 7 tușe), echipa 
noastră de sabie s-a clasat pe 
locul 4. după cele ale U.R.S.S., 
Ungariei A și Poloniei, perfor
manță apreciată ca foarte bună.

La floretă-echipe, în schimb, 
tinerii noștri trăgători s-au com
portat inegal : au întrecut în 
serii echipa Ungariei B cu 9—7. 
dar au pierdut cu același scor 
meciul cu U.R.S.S. După aceea, 
o nouă înfrîngere, la R.D.G., cu 
9—7 și în fine, victorie la tușe 
(+6) în partida cu Cuba. In cla
sament, echipa României ocupă 
locul 5. după formațiile Unga
riei, Poloniei, U.R.S.S. și R. D. 
Germane

Duminică, proba individuală de 
floretă fete.

„Cupa U.A.S.R." la schi

0 IMPRESIONANTĂ 
DEMONSTRAȚIE 
/ A TINEREȚII
PREDEAL, 28 (prin tele

fon de la trimisul nostru).— 
Dimineața zilei a doua a în
trecerii din cadrul „Cupei 
U.A.S.R." la schi a fost re
zervată primei manșe de sla
lom . special. Pe un traseu 
care a numărat 28 de porți 
și-au- încercat șansele 17 schi
oare și 63 de schiori.

Cîștigătoarea slalomului 
uriaș, brașoveanca Mariana 
Andreescu, șl-a dovedit din 
nou superioritatea, depă
șind-o cu 6,8 s pe principala 
ei adversară, Ursula Orendi 
(București). De remarcat că 
în această probă — după 
prima zi — reprezentantele 
Centrului universitar Bucu
rești n-au reușit să aibă în 
primele 6 locuri decît două 
concurente. Iată, de altfel, 
cei mai buni timpi : Maria
na Andreescu (Brașov) 25,0 ; 
Ursula Orendi (București) 
31,8 ; Angela Sicht (Timi
șoara) 32,5 ; Monica Scurtu 
(București) 34,1 ; Ada Braun 
(Brașov) 35,1 ; Gabriela 
Iszor (Tg. Mureș) 35,4.

La băieți, timișoreanul 
Adrian Lungu — care a ocu
pat locul trei la slalom uriaș 
— a reușit să-și ia deocam
dată revanșa asupra lui Wil
helm Neustater (București). 
Rămîne de văzut dacă și du
pă disputarea manșei a doua 
va reuși să-și păstreze pri
mul loc.

Cei mai buni timpi : Adrian 
Lungu (Timișoara) 21,3 ; Ion 
Rotaru (Brașov) și Nicolae 
Cristdloveanu (București) 22,0; 
Nicolae Pripaș (Brașov) 22,7 ; 
Wilhelm Neustater (Bucu
rești) 22,9 ; Octavian Lungu 
(Timișoara) 23,0.

Sîmbătă după-amiază a 
a avut loc un concurs de 
slalom special pe manșe pa
ralele între reprezentanții ta
berei și participanții la „Cu
pa Politehnica".

O impresionantă retragere 
cu torțe pe schiuri a în
cheiat programul zilei. Du
minică se va desfășura 
manșa a doua a probei de 
slalom special, după care va 
avea loc festivitatea de în
chidere.

Emanuel FANTANEANU

„CUPA POLITEHNICA" 
LA SCHI

POIANA BRAȘOV, 28 (prin 
telefon). — Așteptată cu mare 
interes, datorită participării 
internaționale anunțate, „Cupa 
Politehnica" s-a desfășurat 
sub auspicii mai modeste de
cît prevăzuseră organizatorii. 
De altfel, cîteva defecțiuni 
tehnico-administrative (ab
sența instalației de cronome
traj electric, lipsa unor crono- 
metre de mînă corespunză
toare) erau cit pe-aci să com
promită eforturile lăudabile 
depuse pînă la acea oră. Dar, 
totul e bine cînd se termină 
cu bine. Cu o oră întârziere, 
slalomul uriaș a debutat prin 
cîteva dueluri indirecte, care 
au constituit deliciul și cali
tatea concursului. Cehoslova
cul Jan Vojtek — schior re
putat — urma să-și verifice 
talentul și dibăcia contra am
biției lui Dorin Munteanu, se
tos de luptă și de victorii. La 
fete, Mihaela Sandu avea să 
înfrunte prin combativitate 
grația felină a tinerei schi
oare cehoslovace Vita Kanto- 
va, care dansa printre fa
nioane.

Cursa n-a fost ușoară. Dim
potrivă, am zice că dăuă man
șe de slalom uriaș marcate 
pe o pîrtie (Sulinar) extrem 
de frămîntată, cu pete de 
gheață Pe alocuri, cu nume
roase viraje și frînări, s-au 
situat deasupra mediei de 
pregătire a concurenților, șoli- 
citîndu-i foarte serios. A cîști- 
gat Jan Vojtek — excelent ieri 
în ambele manșe. Dintre oas
peți am mai remarcat pe Ra- 
dimir Skutely (Iugoslavia). 
Dintre români. Dorin Mun
teanu — foarte bun, adică 
în nota obișnuită ; Ion Juncu 
și Nicolae Crețoi — surprize 
plăcute și tehnice, pe un tra
seu atât de dificil. La fete, ieri, 
au învins calitățile etern fe
minine, grația și- ușurința, 
caracteristice schioarei ceho
slovace Vita Kantova, cu toată 
opoziția și risipa de efort ale 
meritoaselor Mihaela Sandu și 
Ioana Belu.

Rezultate tehnice : mascu
lin : 1. Jan Vojtek (Cehoslova
cia) 2:51,5 ; 2. Dorin Muntea
nu (România) 2:56,1 ; 3. Gre
gor Sinay (Cehoslovacia) 
3:02.1 ; feminin : 1. Vita Kan
tova (Cehoslovacia) 3:19,1;
2. Mihaela Sandu (România) 
3:22,9 ; 3. Ioana Belu (Româ
nia) 3:24,4.
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JURNAL DL CĂLĂTORIE - MIRCEA LUCESCU
• „La Guadalajara, cine știe ce-o mai fi..." • Batem, cu 1—0, pe Atletico, și 
două fete vor să ne... sărute mîinile! • A doua zi, presa a schimbat tonul • Du
mitru joacă din ce în ce mai bine.

Deși „tricolorii" au so
sit de cîteva zile, 
continuăm să publi
căm astăzi un nou episod 

din „jurnalul de bord" al 
lui Mircea Luceseu, episod 
care ne-a parvenit la m,J- 
locul săptămînii trecute 
prin... poștă.

„înainte de a vă -relata cel 
de al doilea meci al turneu
lui, desfășurat la Belo Hori
zonte, cu Atletico, cîteva cu
vinte despre stadionul „Mine- 
raa", unul din punctele de 
atracție atât ale orașului, cit 
și ale statului Minas Gerais. 
Dimensiunile lui, ca și particu
laritățile de construcție — 80 
la sută din stadion este aco
perit — fac din el una din 
marile izbînzi ale arhitecților 
brazilieni, și nu mică ne-a fost 
surpriza să aflăm că stadionul 
pe care jucasem cu Cruzeiro 
este, socotit cel de-al doilea 
stadion al Braziliei, ceea ce 
înseamnă, de fapt, și al doilea 
din lume...

Pot încăpea în el, după a- 
precierile gospodarilor, vreo 
170 000 de spectatori, care au 
la dispoziție 40 de snack-ba- 
ruri, o cofetărie, cu o capaci
tate de 60 de mese. 90 de la- 
voare, servicii medicale pen
tru bărbați și femei, un spațiu 
de parcare pentru 5 000 de ma
șini. Dar ceea ce îl diferențiază 
cel mai mult de construcțiile 
asemănătoare de la noi este 
faptul că „Minerao” dispune, 
între altele, și de un... hotel 
propriu, cu 250 de pătură Sta
dionul mai are 24 de cabine 
de radio și televiziune, două 
tabele electronice pentru scor. 
252 de reflectoare cu un nivel 
de iluminare de 400 lucși.

La intrarea in stadionul din 
Belo Horizonte se află un mic 
monument în cinstea lui Pele. 
născut în acest stat, repre
zentând o minge în vîrful unei 
rampe de lansare, avînd la 
bază o placă de bronz care 
reproduce... talpa piciorului 
marelui fotbalist ! Alături, cu
noscuta dedicație oferită local
nicilor de „rei Pele", cu oca
zia înscrierii celui de-al 1000- 
lea gol... Lingă acest monu
ment, băieții au făcut nenu
mărate poze și, în timp ce mă 
ruga să fixez pe peliculă ca
drul respectiv, Deleanu n-a ui
tat să-mi spună, jovial, poate 
nițel ironic : „Mircea, priude 
o poză... Acum ne fotografiem 
noi la picioarele lui Pele... 
După Guadalajara, cine Știe 
ce-o mai fi...”

PRONOSTICUL 
ORDINATORULUI

Un calculator electronic, pus 
la punct de specialiști de la 
radioteleviziunea italiană, A 
PRONOSTICAT VICTORIA 
ECHIPEI U.R.S.S. în cel de-al 
9-LEA CAMPIONAT MON
DIAL. Potrivit ordinatorului 
italian, FINALA SE VA DIS
PUTA INTRE ECHIPELE 
U.R.S.S. și R. F. a GERMA
NIEI. Pentru locul 3, echipa 
Braziliei o va învinge pe cea 
a Italiei.

C.M.FOTBAL
DIN BLOCNOTESUL 
LU! „JUANITO"

• Jucătorii vest-germani 
Beckenbauer și Miiller au în
cercat mingea ce va fi utili
zată Ia campionatul mondial 
de fotbal. Ei au declarat că 
este un balon excelent. „Are 
o greutate ideală și PORNEȘ
TE din PICIOR Ca un OBUZ", 
a spus Miiller. în ceea ce-1 
privește pe Beckenbauer, a- 
cesta găsește că mingea mon
dialelor „nu este nici prea 
tare, dar nici prea suplă".

• Președintele clubului me
xican „Necaxa", Jose Monce- 
baez, a declarat: „11 VAD PE 
ITALIENI CAMPIONI MON
DIALI, pentru că ei știu să 
aglomereze cel mai mare nu
măr de jucători, atît în apă
rare, cit și în atac".

• Selecționata de fotbal a 
Israelului va efectua două 
stagii de aclimatizare la alti
tudine : primul la Addis Abe
ba, și al doilea la Colorado- 
Springs.

• Conflictul dintre jucătorii 
profesioniști uruguayeni (mulți

CAROL CORBU (16,62)-CEL MAI BUN 
PERFORMER MONDIAL AL ANULUI

(Urmare din pag. 1)

al doilea, după englezoaica 
Sue Scott (6,23).

Proba de greutate fete a 
revenit tot unei atlete insula
re, Mary Peters (16,40). ,

La 50 m plat băieți și fete 
nu s-au înregistrat rezultate 
deosebite. Eleonora Monora- 
nu (poate puțin obosită de 
solicitările competiționale din 
ultima perioadă) nu a mai re
ușit acel 6,3, realizînd doar 
un 6,4, de altfel ca și cîștigă
toarea probei, Aurelia Pe
trescu.

La prăjină, deși atleții au 
încercat de nenumărate or1 
sft depășească „zidul" celor 
5 m, uU s-a reușit decît o să
ritură de 4,90, reailzată de 
bucureștenii Petre Astafei S' 
Dinu Piștalu.

loan Șerban a dever* ;t cam
pion internațional al Ro
mâniei la săritura în înăl
țime, depășind ștacheta ridi
cată la 2,14 m.

REZULTATELE TEHNICE ale pri
mei zile de concurs : bărbați : 
50 m 1 1. Gh. Zamfirescu (Steaua) 
6,8, 2. M Vosmlnschi (Prog.) 5,8.

MECIUL CU „GALO”- 
COCOȘUL

...în sfîrșit, meciul cu Atle
tico, „Galo“-Cocoșu.l. cum îl 
mîngîie suporterii. Aflăm din 
ziare că jucătorii localnici, cre
ditați cu multe victorii de ră
sunet, între care 2—1 cu 
U.R.S.S. și 2—1 cu Brazilia, 
consideră meciul o simplă for
malitate. Cotidianul sportiv 
din Belo Horizonte nu se sfi- 
ește să scrie, în chiar ziua 
meciului: ..încă o, echipă na
țională victimă sigură a jucă
torilor de la Atletico !“

Dar n-a fost tocmai așa... 
întâlnirea se desfășoară după- 

amiază, de la ora 17,30, sub 
un cer, cînd senin, cînd pătat 
cu nori care, deși răzleți, își 
descarcă, cu intermitență, po
vara peste noi.

încă de la început reușim 
să ne impunem jocul, desfă
șurat în special pe extreme. 
Atit Neagu, cit și eu „arun
căm" cîteva centrări foarte 
bune, dar Dumitrache și Do- 
mide — mai ales — irosesc 
cîteva bune ocazii de gol. Abia 
spre șfîrșitul reprizei reușim 
să înscriem unicul gol al par
tidei : Oldair mă ține de tri
cou în marginea careului de 
16 metri, arbitrul fluieră, e- 
xecut lovitura liberă, cu bol
tă, Dumitrache se înalță, dar 
mai repede decît el este... Nea
gu, cap și... 1—0 !

Văzînd spectatorii că lucru
rile nu sini tocmai așa de sim
ple pentru Atletico, și că noi 
nu sîntem dispuși să Pierdem 
și al doilea joc. ei TREC TN 
CURlND DE PARTEA NOAS
TRĂ, susținind prin aplauze 
toate acțiunile noastre de atac 
și manifestîndu-și dezaproba
rea pentru ocaziile irosite de 
„cocoși". De altfel, la șfîrșitul 
partidei asistăm Ia o scenă 
de-a dreptul incredibilă : DOUA 
FETE, SUPORTERE ALE LUI 
CRUZEIRO. VIN SA NE FE
LICITE ȘI DE BUCURIE SE 
REPED SA NE... SĂRUTE 
MIINILE ! Am fost atît de 
surprinși în primul moment — 
gîndindu-ne, cu regret, ce pu
țin interes stârnește fotbalul 
în rîndul fetelor, la noi, aca
să — încît unii dintre băieți, 
pur și simplu, au luat-o la 
fugă...

A doua zi, presa schimbase 
tonul. „Jornal dos Sports", apă
rut la Rio de Janeiro, scria, 
sub titlul „ROMANIA CON
FIRMA" : „România a dat ieri 
după-amiază o demonstrație 

componenți ai lotului națio
nal) și federație a fost aplanat 
în urma unui acord prin care 
se acceptă majoritatea reven
dicărilor fotbaliștilor.

TURNEUL LUI KAROLY 
SOS

Fostul antrenor al selecțio
natei maghiare, Karoly Sos 
cate la 31 decembrie și-a îna
intat demisia, își continuă ac
tivitatea in domeniul fotbalu
lui. Antrenorul din țara veci
nă a fost invitat în Anglia. 
R.D. Germană și R.F. a Ger
maniei pentru cîteva conferin
țe dedicate tehnicii și tacti
cii jocului de fotbal. în ca
drul acestui turneu, Sos va lua 
contact cu antrenorii federali 
ai celor trei țări, Sir Alf 
Ramsey, Harald Seeger și 
Helmut Schon.

DE LA GILMAR LA 
GENTO

Ziarul „Daily Mirror" și-a 
invitat cititorii să alcătuiască 
CEA MAI BUNA ECHIPA 
DE FOTBAL A TUTUROR 
TIMPURILOR, pornind de la 
o listă-tip de jucători. Anche
ta s-a încheiat cu următoarea 
propunere : GILMAR (Brazi
lia) — D. SANTOS (Brazilia). 
FACCHETT1 (Italia) — D. 
BLANCHFLOWER (Irlanda 
de Nord), JOHN CHARLES 
(Tara Galilor), MAC KAY 
(Scoția) — GARRINCHA (Bra
zilia), GREAVES (Anglia), Dl 
STEFANO (Spania). PELE 
(Brazilia), GENTO (Spania).

Trebuie remarcat că brita
nicii au acordat încredere ju
cătorilor lor în ce privește 
„mijlocul terenului", preferind 
pe străini în apărare și în 
atac.

A LEȘINAT DE... FRIG
Portarul unei echipe ama

toare italiene, Vittorio Zateri, 
in vîrstă de 25 de ani, a le
șinat în cursul unui meci din 
cauza frigului. Echipa lui ata
case continuu timp de 35 de 
minute și Zateri a rămas inac
tiv în toată această perioadă, 
înghețat de frigul pătrunzător

3. C-tin Bizon (C.A.U.) 5,8, l.
AI. Munteanu (C.A.U.) 5,8. 5.
L. Zaprianov (Bulgaria) 5,9, 6.
1. Moldovan (Steaua) 5,9 ; tri-
plusait : 1. C. Corbu (Steaua) 
16,62, 2. Ș. Ciochină (Metalul)
16,53, 3. Z. Csiffra (Ungaria) 16,47,
4. V. Dumitrescu (Dinamo) 15,93, 
51 Crăciun Corbu (C.A.U) 15,34, 
6. V. Purecel (C.A.U.) 15.01 ; pră
jină : 1. P. Astafei (Steaua) 4,90,
2. Dinu Pi.ștalu (Dinamo) 4,90, 3.
C. Ivan (Dinamo) 4,80, 4. N. Ll- 
gor (C.A.U.) 4,70, 5. T. Olszewski 
(Polonia) 4,60. 6. C. Lihu (C.S.S. 
Buc.) 4,30 ; înălțime : 1. Ș. Ioan 
(C.A.U.) 2.14, 2. ' M. Negomireanu 
(Ș.S. Arad) 2,05, 3. Alexa laroslav 
(Cehoslovacia) 2,05. 4. Kuzela
Zbinek (Cehoslovacia) 2,05, 5. A. 
Popescu (Rapid) 2.00, 6. A. Șepci 
(„U“ Cluj) 1,95. Fete : 50 m : 1. 
A. Petrescu (Steaua) 6,4, 2. E.
Monoranu (C.A. Roman) 6,4, 3. 
V. Enescu (Rapid) 6.5. 4. V. 
Angbel (Ș.S. Ploiești) 6.6. 5. V. 
Becu (CI. sp. șc. Buc.) 6,7, 6.
R. Marinescu (Dinamo) 6.7 ; lun
gime : 1. S. Scott (Anglia) 6,23. 
2. A. Popescu (Steaua) — record 
Junioare I — 6,22, 3. F. Ersebet
(Ungaria) 6,04, 4. L. Jinga (Șc 
sp. Ploiești) 5,87, 5. M. Solomon 
(Steaua) 5,81, 6. M. lonescu (Lie 
lim. Vllcea) 5,79 ; greutate : 1.
M. Peters (Anglia) 16,40, 2, A. Si
lă gean (Tractorul Bv.) 15,28, 3. E. 
Moldoveanu (Metalul) 14,64, 4.
L. Mărglneanu (Dinamo) 14,49,

M. Cocuț (C.A. Roman) 13,28 
6. V. Brad (Prog.) 13,06.

Întrecerile continuă astăzi, de 
la ora 13.

1 1 "."'glB'W............  ~ ' 

de fotbal, din acel fotbal Pe 
care va trebui să-l Prezinte fa 
„Cupa mondială". Nu Prin vic
toria, cu 1—0, asupta fui Atle
tico. ci prin fotbalul rapid și 
studiat..."

SPRE CURITIBA

Așadar, cele două meciuri 
de la Belo Horizonte s-au 
consumat... Zburăm spre Cu
ritiba. făcînd o escală, de 5 
ore, la Sao Paulo, unde vizi
tăm noul stadion Momanbi, 
inaugurat cu puțin timp în 
urmă, prin jocul Sao Paulo— 
F. C. Porto. în prezența pre
ședintelui Braziliei, generalul 
Emilio Garrastazu Medici...

în lot, domnește o atmosfe
ră. vioaie și antrenantă. To
nul îl dă — nici n-o .să vă 
vină să credeți ! — tăcutul
Ghiță. Atunci cînd nostalgia 
ne cuprinde, cînd fiecare își 
amintește de cineva lăsat de
parte, cînd conversația lince- 
zește. Ghită ..plasează" o glu
mă și atmosfera se destinde 
brusc.

Vreți poate să știți ce mai 
e . nou ? S-o luăm pe rînd : 
Dan și-a lăsat mustață, lată, 
stufoasă : Răducanu a încercat 
să-l imite, dar a preferat o 
mustață mai lungă și mai sub
țire ; lui Dinu părul i-a cres
cut pînă peste urechi. De 
altfel, el trebuie să devină 
tot mai serios : nu mai este 
cel mai tânăr din lot ! Du
mitru i-a luat locul. în ceea 
ce-1 privește pe rapidist, a- 
cesta tace' tot. timpul. Nici nu-1 
simți. Cu totul altul este pe 
teren : joacă din ce în ce mai 
bine...

Dembrovschi se gîndește, cu 
părere de rău, la meciul cu 
Arsenal. Ce să-i faci, GRE
ȘELILE SE PLĂTESC... Gher- 
gheli își pregătește „poantele” 
pentru „Ifjumunkas", unde 
semnează rubrica de sport. In 
sfîrșit, Dumitrache nici nu a- 
junge bine într-un oraș și se 
și repede la ziar, să vadă care 
este cinematograful cel mai 
apropiat la care rulează un 
western... Apoi începe să se roa
ge : „măi, Dobrine, hai cu 
mine... Hai, domnule, cu mine. 
E cu Cary Grant. E nemaipo
menit ! Zău, mă lăsați să mă 
duc de unui singur ?“

Cam asta este atmosfera de
legației. Tristețea după meciul 
cu Cruzeiros s-a mai atenuat... 
Dar greul, de fapt, abia în
cepe.

Băiat sau fată ? O întrebare fi
rească pentru oricine privește 
chipul atrăgător al acestei vedele 
In echipament de fotbalist. A'u 
este altul decît Peter Marlnello, 
de la Arsenal, pe care iubitorii 
de fotbal din Bacău îl vor avea 
ca oaspete în meciul cu formația 
dlnamovistă.

și fiind obligat să intre deo
dată în acțiune ca urmare a 
unui atac al adversarilor el 
s-a prăbușit fără cunoștință 
la nămînt.

SALVADORIENII INTRE- 
CUJI ÎN COSTA RICA 

într-o partidă de antrena
ment în vederea turneului fi
nal al C.M., reprezentativa 
Salvadorului a fost întrecută, 
la San Jose, de selecționata 
Costa Rica cu 2—0.

POGON SCZECIN 
IN BULGARIA

Echipa poloneză Pogon 
Sczecin a susținut două parti
de amicale în Bulgaria. Ea a 
fost întrecută la Vrața de Bo
tev cu 2—1 (1—1) și a termi
nat la egalitate, la Ruse, cu 
Dunav : 1—1 (0—0).

FOTBALUL PE LOCUL 
TREI

Contrar așteptărilor, Vene
zuela, deși se află în Ameri
ca de Sud, face încă primii 
pași în fotbal. La ora actuală, 
cele mai populare sporturi din 
această țară sînt baschetul și 
luptele cu tauri. în ce priveș
te. fotbalul, el ocupă de abia 
locul al treilea, principalele 
cluburi existente, Deportivo 
Galicia și Deportivo Portu- 
gues, fiind susținute de imi
granți. Reprezentativa vene- 
zueleană de fotbal a partici
pat numai de două ori la 
campionatul mondial : în 1958 
cînd a fost eliminată imediat 
și în 1968, cînd a fost învinsă 
cu ușurință de Peru și Uru
guay. în schimb, Venezuela 
nu a luat încă parte niciodată 
la un campionat oficial a’ A- 
mericii de Sud.,

PRIMUL C.M. FEMININ

Primul campionat mondial 
feminin se va disputa în vara 
acestui an (dar nu la concu
rență cu campionatul mascu
lin), cu începere de la G iulie 
în mai multe orașe italiene. 
Au fost invitate 8 echipe (în
tre care două sud-americane) : 
Danemarca, Italia, Cehoslova
cia, Brazilia. Franța, U.R.S.S., 
Argentina și Anglia. Finala 
se va disputa la 15 iulie la 
Torino. Toate meciurile vor a- 
vea Ioc in nocturnă

In prima zi a campionatelor 
atletice de sală ale S.U.A., la 
Madison Square Garden din 
New York, Norman Tate a cîș
tigat proba de săritură în lun
gime cu 8,04 m. Campionul o- 
limpic, Bob Beamon, a ocupat 
locul trei cu 7,82 m. Tate a 
cîștigat și proba de triplu salt 
cu 16,27 m. La înălțime femei, 
folosind stilul „Fosbury Flop", 
tânăra atletă canadiană Debbie 
Brill (15 ani și jumătate) a 
sărit 1,80 m.■
Pentru a treia oară, maestra 
Maria Ivanka a cîștigat titlul 
de campioană de șah a Unga
riei. în meciul de baraj dis
putat recent la Budapesta,

MĂRIA ALEXANDRU-CAMPIOANĂ INTERNAȚIONALĂ
DE TENIS DE MASĂ A ANGLIEI

LONDRA. 28 (prin telefon). — 
Slmbătâ după-amiază. sala „Crys
tal Palace* a găzduit 1 500 de 
spectatori, veniți să asiste la fi
nalele probelor individuale din 
cadrul campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale An
gliei.

De o frumoasă primire s-a 
bucurat campioana României, Ma
ria Alexandru, care a cîștigat 
titlul de campioană internațională 
a Angliei. Sportiva româncă, a- 
junsă în semifinale, a eliminat-o 
pe renumita jucătoare engleză 
Mary Wright cu 3—0 (11, 17, 11). 
De altfel, demn de remarcat este 
faptul că Maria Alexandru n-a 
pierdut nici un set în proba de 
simplu femei. împotriva lui 
Wright, Maria a folosit o apă
rare bine dirijată, combinată 
cu atacuri puternice de pe am
bele părți, in timp ce adver

Trimisul nostru special la C. M. de handbal, Călin ANTONESCU, transmite:

VICTORIE COMODA A HANDBALIȘTILOR NOȘTRI:
România-Elveția 22-7 (9-6)

Peste 2 000 de spectatori au 
umplut pînă Ia refuz sala 
„Pierre de Coubertin" din 
Amiens pentru a urmări par
tida dintre reprezentativa ță
rii noastre și selecționata El
veției. Surprinzător, primele 
minute ale partidei au fost 
controlate de jucătorii din 
țara cantoanelor, care au 
reușit să deschidă scorul chiar 
în primul minut de joc prin 
Sentini. Patru minute le-au 
fost necesare handbaiiștiior 
români pentru a egala (Gru
ia), dar imediat Rudolf rea
duce echipa sa în avantaj, 
transformînd o lovitură de la 
7 m. Oțelea egalează. iar 
Gruia aduce pentru prima 
dată formația noastră în a- 
vantaj (min. 7 : 3—2). Elve
țienii joacă foarte bine, reu

AMBIANȚA MARILOR ÎNTRECERI
PARIS 28 (prin telefon). 

„Franța reabilitată In fața... tri
bunalului român** — așa apre
ciază evoluția echipei sale unul 
dintre comentatorii ziarului 
l’Equipe, socotind că, dincolo 
de rezultat, ceea ce a contat 
joi seara in partida de debut a 
reprezentativei țării gazdă a fost 
excelenta comportare a jucăto
rilor francezi.

Curios este faptul că acești 
handbaiițti apăreau pe tartanul 
lui „Palais du Handball" după 
două evoluții socotite penibile 
de ziariștii mai severi, iar de 
cei sentimentali, dezamăgitoare. 
Și, totuși, cind nimeni nu mal 
aștepta nimic, reabilitarea a ve
nit.

Am spus acest lucru tocmai 
pentru că azi comentariul nos
tru va releva un fapt, bine cu
noscut de tehnicieni, dar în 
mod cert neglijat de majorita
tea iubitorilor de S'port : este 
vorba de ceea ce ne place să 
numim, desigur în mod conven
țional, atmosfera de competiție. 
Noțiune largă, cuprinzînd ele
mente diferite, de ordin tehnic 
sau moral, această ambianță 
generală a unei mari competiții 
transformă subit echipele, pllm- 
bîndu-le surprinzător pe scara 
valorilor. Facilitate uneori și de 
calculele formațiilor mai bune, 
ce își rezervă tactic forțele, sur
prizele devin frecvente în ase
menea întreceri și, după cum 
se știe, nici actuala ediție a 
campionatului mondial de hand
bal masculin n-a fost lipsită de 
prezența lor.

Rezultatele puțin scontate din 
primele partide au afectat — 
nu în mod direct, desigur, — 
și selecționata română, aflată In 
cursa pentru ocuparea primului 
loc din serie. De pildă, victoria 
handbaiiștiior din R.D. Germană 
asupra celor din U.R.S.S. a 
schimbat complet planul compe- 
tlțional, pe care și-l alcătuiseră 
antrenorii noștri pentru sferturi 
de finală (se credea că vom 
juca cu R.D. Germană și acum, 
probabil, vom evolua in com
pania U.R.S.S.). iar comporta
rea modestă a altor echipe (Po
lonia, Islanda. Norvegia) a pro
dus* același efect pentru celelal
te echipe ce se vor încrucișa 
în sferturi.

Dincolo însă de aceste calcule, 
care vor ocupa din ce in ce 
mai mult spațiile din comenta
riile ziariștilor, rămîne un fapt 
cert și anume acela că. în ciu
da mizei deosebit de importante 
pusă în joc de întîlnirile din 
grupe, partidele s-au desfășurat 
in limitele regulamentare, duri
tățile fiind — din fericire — 
foarte rare. Dl. Rene Richard 
— directorul tehnic al echipei

SERCU ÎNVINGĂTOR 

ÎN TURUL SARDINIEI
Ciclistul Patrick Sercu (Belgia), 

cunoscut mal mult ca specialist 
al curselor de velodrom, a ciștl- 
gat Turul Sardiniei, învingindu-1 
cu 1:20<T pe compatriotul său 
Eddy Merckx. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Gimondi (Italia) 
la 3:03,0. Bolfava (Italia) la 3:10,0, 
Gfista Petersson (Suedia) la 3:22,0.

RUDI SEILER-LOCUL 1 

IN „MEMORIALUL CH. BOZON“
Proba de coborîre din cadrul 

„Memorialului Charles Bo- 
zon“, care se dispută în sta
țiunea franceză Chamonix, i-a 
revenit schiorului austriac 
Rudi Seiler în 2:13,6¥ț urmat 
de elvețianul Kurt Huggler 
— 2:14.57 și de francezul Ber
nard Grosfilee — 2:15,75.

TELEX • TELEX
Ivanka a învins-o cu 3‘â—2'/< 
pe Eva Karakas.■
Meciul revanșă, disputat la 
Opole, dintre echipele femini
ne de handbal ale Poloniei și 
Norvegiei s-a încheiat cu sco
rul de 13—11 In favoarea ju
cătoarelor poloneze, care pier
duseră cu 10—12 prima partidă.■
Proba de 15 km din cadrul 
concursului internațional de 
schi de la Falun (Suedia) a 
fost cîștigată de Dietmar 
Klause (R. D. Germană) în 
48:34,0. 

sara sa, cu toate eforturile fă
cute și cu evoluție la valoarea ei 
normală, n-a putut să reziste 
ritmului impus.

In cealaltă semifinală, Jill 
Shirley (Anglia) a înscris una 
dintre surprizele competiției, dis- 
punind de campioana Europei, 
Ilona Vostova (Cehoslovacia) cu 
3—0 (9, 13, 14).

Finala a început printr-un joc 
foarte închis al lui Shirley, ceea 
ce a obligat-o și pe Maria Ia 
lovituri mai prudente. La sco
rul de 18—13 pentru româncă, s-a 
aplicat regula activizării. In con
tinuare, Maria și-a menținut un 
avantaj net, ciștigînd cu 3—0 
(15, io. 13).

In partida decisivă de dublu 
femei, englezoaicele Mary Wright 
șl Karenza Mathews au întrecut 
la limită, cuplul Maria Alexan

șind să egaleze de fiecare 
dată. Ultima oară acest lucru 
s-a întâmplat în min. 23 (Ru
dolf), după care resursele lor 
fizice, complet epuizate, îi 
scot, practic, din joc. Porta
rul Eissen apără miraculos, 
dar pînă la pauză este nevoit 
să scoată de 3 ori mingea din 
plasă : 9—6 pentru România.

La reluare, jucătorii români 
fac o adevărată demonstrație 
de handbal, reușind ca în 20 
de minute să înscrie de opt 
ori, fără să primească nici 
un gol. Gațu joacă irezistibil, 
ridicînd tribunele în picioare 
și smulgînd ropote de aplauze, 
în ultimele 10 minute Ga(u 
și Moldovan reușesc cite 3 
goluri pe contraatac, iar Ru
dolf realizează singurul punct

ASTAZI, ULTIMELE PARTIDE DIN GRUPE
• România întîlnește, 
la Caen, puternica for
mație a R.r. a Germaniei

întrecerile din grupe au 
ajuns in faza finală. Astăzi se 
desfășoară in 4 orașe din 
Franța etapa a IlI-a, ultima, 
a preliminariilor. Iată progra
mul întilnirilor :

GRUPA A : Nantes, R. D. 
Germanâ — Norvegia și 
U.R.S.S. — Suedia ;

GRUPA B : Toulouse, Ja
ponia — S.U.A. și Cehoslova
cia — Iugoslavia ;

GRUPA C : Caen, la ora 
16,30 — Franța — Elveția, la 
ora 18 — ROMANIA — R.F. a 
GERMANIEI ;

GRUPA D : Metz, Polonia — 
Islanda și Danemarca — Un
garia.
• Meciul România — R.F. a 

Germaniei va fi transmis în

Franței — îmi spunea : „Sînt 
uimit de deplina corectitudine 
cu care echipele și-au apărat 
șansele. După evoluțiile din „a- 
micaiele* premergătoare C.M., 
am crezut că în Franța vom a- 
sista la o ciocnire de forțe In 
care arbitrii vor avea foarte 
mult de furcă. N-a fost așa Și 
acest lucru mă bucură sincer*.

O altă personalitate a hand
balului internațional, dl. Curt 
Wadmark — președintele fede
rației suedeze — ne spunea : 
„Ain avut dreptate La Timișoara 
cînd v-am declarat că handba
lul se va salva. Jucătorii pot 
demonstra frumusețea sportului 
pe care-1 practică evoluînd în 
limitele corectitudinii, așa cum 
au făcut-o cu brio în primele

SURPRIZE ÎN „TURNEUL
CELOR CINCI NAȚIUNI
Englezii infrinți pe teren propriu de galezi,

iar irlandezii, învingători asLipra scoțienilor
în „Turneul celor cinci na

țiuni" la rugby, s-au disputat 
sîmbătă două partide. Pe sta
dionul Twickenham. ,,XV“-le 
Angliei a condus la pauză cu 
13—6 în fața reprezentativei 
Tării Galilor, dar oaspeții au

HNĂIA LAVER-RALSTON LA LOS ANGELLS
NEW YORK, 28 (Agerpres). — Finala turneului interna

țional de tenis de la Los Angeles (California) se va disputa 
între jucătorul australian Rod Laver și tenismanul american 
Denis Ralston. In semifinale, Laver l-a eliminat cu 8—6, 
8—6 pe compatriotul său Fred Stolle, iar Ralston a dispus 
cu 6—3, 6—4 de Pancho Gonzales.

RECHER — CAMPION MONDIAL 
PROFESIONIST DE SLALOM

GENEVA, 28 (Agerpres). — Austriacul Kurt Ftecher a 
cîștigat, pe pîrtia de la Verbier, proba de slalom special din 
cadrul campionatului mondial de schi, ' rezervat profesioniș
tilor. In urma lui Recher s-au clasat Hugo Kindi, Adrien 
Duvillard, Egon Zimmermann și Guy Perillat.

• TELEX 9 TELEX
Ann Haydon Jones, una din
tre cele mai bune jucătoare de 
tenis din lume, a declarat că 
nu-și va apăra anul acesta 

. titlul de campioană a „Wim- 
bledonului". Ann Jones, în 
vîrstă de 31 de ani, a mențio
nat că va continua să joace 
tenis, dar va evita marile tur
nee, care provoacă o prea mare 
tensiune nervoasă.
a
Proba feminină de slalom u- 
riaș din cadrul concursului in
ternațional de schi din Elveția, 
desfășurată pe pîrtia „Les Dia- 
blerets", a fost cîștigată de 

dru — Carmen Crișan 3—2 (—14» 
12, 20, —14, 19).

Alte rezultate, dublu fete, se
mifinale : Wright, Mathews — 
Vostova, Grof ova 3—2, Alexandru, 
Crișan — Neidert, Wiktorsson 
3—1 ; simplu băieți, semifinale : 
Jonyer (Ungaria) — Barnes (An
glia) 3—0, Kolarovicz (Cehoslova
cia) — Neale (Anglia) 3—0, fi
nala : Kolarovicz — Jonyer 3—2; 
dublu mixt, semifinale s Mathews, 
Barnes — Neidert, Ch. Johansson 
3—2, Wright, Neale — Kishazi, 
Klampar 3—0, finala : Wright, 
Neale — Mathews. Barnes 3—1 ; 
dublu băieți, semifinale : Jonyer, 
Klampar — Korpa, Stipancicx 3—1, 
Csordas, Karakașevid — Ch. Jo
hansson, Bengston 3—0, finala : 
Jonyer. Klampar — Csordas. Ka
rat aș evlci 3—0.

Ella CONSTANTINESCU 
antrenor federal

al elvețienilor din această re
priză.

Echipa noastră a evoluat 
astăzi (n.n. ieri) mult mai 
bine decît în prima partidă, 
deși elvețienii s-au dovedit 
adversari mai incomozi decît 
francezii. Acest lucru ne dă 
convingerea că băieții noștri 
s-au înscris pe o linie ascen
dentă, care, sperăm, va fi 
confirmată și în meciul de 
mîine (n.n. astăzi) cu echipa 
R. F. a Germaniei.

Alte rezultate: Ceho-
slovacia-S.U.A. 23-9 : Suedia- « 
K. D. Germană 11-9; Dane
marca - Islanda 19—13 ;
U.R.S.S.-Norvegia 10—9 ; Iu- 
goslavia-Japonia 17—17 ; Un- 
garia-Polonia 15—9 ; R. F. a 
Germaniei-Franța 15—12.

direct la radio (repriza a Il-a), 
pe programul I, incepind de 
la ora 18,45.

• Cuplul danez Jack Rodii 
șl Paul Ovdal va arbitra și 
partida România — R.F. a 
Germaniei.

• Arbitrii români Varac Pe- 
lenghian și Vaslle Sidea au 
fost delegați să conducă par
tida U.R.S.S. — Suedia ce se 
desfășoară la Nantes.

ROMANIA — R.F. a 
GERMANIEI

Intllnirea de astăzi, ocazio
nată de campionatul mondial, 
este cea de a 10-a dintre cele 
două echipe. In cele nouă me
ciuri desfășurate pînă acum, 
victoria a revenit de șase ori 
reprezentanților României și 
de trei ori celor ai R.F. a 
Germaniei. Handbaliștii ro
mâni au înscris 166 de goluri 
și au primit 149.

meciuri ale campionatului lu
mii. Sînt sigur că acesta este 
viitorul handbalului*.

Să sperăm că așa va fl.

în al doilea meci

Suedia—U.R.S.S. 2-2
STOCKHOLM, 28 (Agerpres). — 

Al doilea meci dintre selecționa- 
tele de hochei pe gheață ale 
U.R.S.S. și Suediei, disputat ia 
Stockholm în fața a 8 000 de spec
tatori, a luat sfîrșit la egalitate : 
2—2 (0—0, 1—0, 1—2). în prima in- 
tîlnire hoeheiștii sovietici cîști- 
gaseră cu scorul de 9—2.

reușit să răstoarne rezultatul 
în favoarea lor, 'învingînd în 
final cu 17—13. La Dublin, e- 
chipa Irlandei a întrecut-o 
surprinzător pe cea a Scoției 
cu 16—11.

sportiva austriacă Berni Rau- 
ter, cu timpul de 1:38,19. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Jacqueline Rouvier (Franța) — 
1:38,38. Heidi Zimmermann 
(Austria) — 1:38,52 și Vreni 
Inaebnit (Elveția) — 1:38,81.
■
In cadrul unei gale de box 
desfășurate la Essen (R. F. a 
Germaniei) greul american 
Dave Bailey (105,300 kg) l-a 
învins la puncte in 8- re- 
priz’ pe vest-germanul Burg- 
hard Lemke (124,600 kg). La 
categoria semigrea, francezul 
Dramane Qu^drago a terminat 
la egalitate în 8 reprize cu 
Karlheinz Klein.

40.368


