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IERI, LA SCHI
• D Lupu, 

campion 
la sărituri

• Dinu Petre și Marcela
Leampă, dubli campioni 
la fond

Concursul Internațional 
„CUPA POLITEHNICA"

• Ziua premiilor 
în
„Cupa UA.S.R.

Poiana 
Brașov, Dinu Petre 
și-a îmbogățit pal
maresul, cucerind 
titlul de campion al 
țării în proba de 
15 km. (Foto : V 
SECAREANU - Bra
șov).

ÎNCEPE BĂTĂLIA
PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII

1. S.U.A.
2. Norvegia
3. R.F. a Germaniei
4. Elveția
5. Japonia
6. România
7. Iugoslavia
8. Bulgaria
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ALEA JACTA EST?
Elveția — România 7—1 (3—0, 1—0, 3—1)

IN CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI PROGRAMUL ZILEI

CITEVA PERFORMANȚE ATLETICE Ora 9,30 : R.F. a Germaniei — Bulgaria 
Ora 12,00 : Japonia — Norvegia
Ora 17,00 : Iugoslavia — Elveția
Ora 20,00 : România

DE VALOARE MONDIALA
• Cornelia Popescu la 3 cm de re
cordul — de sală — al lolandei Balaș !
• N. Perfa - nou și valoros record 
al României la 50 mg ® Probele de 
greutate și 50 m g fete - dominate
de concurenjii străini

Cînd va ateriza, săritorul Va
sile Sărucan va marca noul 
record al României: 7,79 m 

în proba de lungime 
Foto i V. BAGEAC
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NO! MAEȘTRI Al SPORTULUI
Cu prilejul plenarei comitetului Fede- 

rației române de atletism a avut loc 
decernarea titlului de maestru al spor
tului unui număr de 15 atleți. Au primit 
Înalta distincție : Carol Corbu, Alina, 
Popescu, Mihai Nicolau, Nicolae Perța 
(Steaua), Maria Linca, Mariana Goth, 
Vasile Fareaș, Cecilia Berna (Metalul), 
Argentina Menis. Cristian Ivan (Dinamo), 
Dan Hidioșanu* (C.A.U.), Csaba Dosa 
(Lie nr. 2 Tg. Mureș), Valeria Bufanu, 
Virginia Bonei, Doina Bădescu (Rapid).

Ziua a doua a „internațio
nalelor” de atletism (indoor) 
ale României au fost domi
nate de lupta acerbă dintre 
favoriții probei de lungime, 
recordmanul Vasile Sărucan, 
campionul național Doru Bă- 
dini, Mihai Zaharia și ma
ghiarul Henric Kalocsay. Ast
fel, după o suită de încer
cări — în care Sărucan reu
șește o săritură de 7,62 — 
rapidistul Zaharia realizează 
un 7,67 m, rezultat care du
rează minute în șir și care 
se părea că avea să pecetlu
iască soarta probei. Iată, însă, 
că maghiarul 
mas printre 
renți, smulge 
7,69, rezultat 
cumplit pe Sărucan care, in
tr-un ultim efort, se lansea
ză dezlănțuit și... un nou re
cord republican al probei 1 
7.79.

La săritura în înălțime, 
Cornelia Popescu se apropie, 
centimetru cu centimetru, de 
recordul de sală al lolandei 
Balaș (1,86 m). Ieri, într-o 
cursă solitară (la 1,74 „ur- 
măritoarea” ei, poloneza Ko- 
nowska, a ieșit din concurs), 
ea a mai adăugat încă doi

Kalocsay, ră- 
ultimii concu- 
un neașteptat 
ce-1 „revoltă"

centimetri recordului său de 
Ia campionatele republicane, 
împlinind astfel un apreciat 
1,83 m

în seriile probei de 50 mg, 
N. Perța a stabilit un nou re
cord al României: 6,5, rezul
tat reeditat de el în finala 
probei și care îl situează la 
numai o zecime de secundă 
de recordul mondial.

Proba de 50 mg fete a stat 
la discreția atletelor insulaie 
care au realizat, de altfel, și 
timpi deosebit de buni: M. 
Peters (7,0 — la o zecime 
de recordul mondial), C. Pe
rera (7,1).

Tot oaspeții 
mul cuvînt și 
greutate băieți.

Din cele 12
tal ce aveau să răsplătească 
pe cîștigătorii probelor, 7 au 
revenit atleților români și 5 
concurenților străini.

Referindu-se la utilitatea a- 
cestor campionate, d-na Mar
garet Oakley, conducătoarea 
lotului atletelor britanice,

au avut pri- 
în proba de

cupe de cris-

Nuța MUȘCELEANU 
Ion GAVRILESCU
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ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE CM. DE HANDBAL

ROMÂNA VA ÎNTÎLNI
REPREZENTATIVA SUEDIEI

® ECHIPA UNIUNII SOVIETICE A RATAT CALIFICAREA
Rezultatele ultimelor jocuri preliminare și clasamen

tele seriilor :
Seria A : R.D.G. — Norvegia 10—8 ; U.R.S.S. — Sue

dia 11—10. Clasament: 1. Suedia 4 p (H~3), 2. R.D.G. 
4 p (-1-2), 3. U.R.S.S. 4 p (0), 4. Norvegia 0 p ; Seria B : 
Japonia — S.U.A. 21—15, Cehoslovacia — Iugoslavia 
16—15 : 1. Cehoslovacia 6 p, 2. Iugoslavia 3 p, 3. Ja
ponia 3 p. 4. S.U.A. 0 p ; Seria C : Franța — Elveția 
15—12, R.F.G. — România 15—14 (5—9). 1. R.F.G. 6 p, 
România 4, Franța 2 p, Elveția 0 p; Seria D : Islanda— 
Polonia 21—18, Ungaria — Danemarca 24—19. Clasa
ment : 1. Ungaria 6 p, 2. Danemarca 4 p, 3. Islanda 2 p, 
4. Polonia 0 p.

In urma acestor rezultate, marți 3 martie vor avea 
loc jocurile din sferturile de finală după următorul 
program :

PARIS : România — ORLEANS: R. F. a 
Suedia Germaniei — R. D.

Germană
BESANCON : Ceho- GRENOBLE: Unga- 

slovacia — Danemarca ria — Iugoslavia
Citiți în pag. 4
relatarea trimisului nostru special Călin ANTONESCU
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Aspect din proba de 50 mg, 
cîștigată de atletul sovietic 

Aleksandr Demus

Foto : B. VASILE

în urmă ou un an hocheiș- 
tii români s-au salvat ca prin 
minune, menținîndu-se în e- 
șalonul secund al hocheiului 
mondial grație unor puncte 
smulse, după multe emoții, 
In ultimele partide ale tur
neului de la Ljubljana. De data 
aceasta, însă, lucrurile par a 
fi mai limpezi. N-am vrea 
să ni se spună că rîndurile 
noastre vor produce o demo
bilizare sau ceva asemănător 
tn rîndurile tricolorilor, dar 
judecind situația

ora actuală, reprezentativa 
țării se află cu un picior în 
grupa C. Făcînd această a- 
firmație, avem desigur în ve
dere meciurile pe care ho- 
eheiștii români le mai au de 
susținut în zilele următoare, 
cu S.U.A., R.F. a Germaniei 
șt Bulgaria. Fie ca lucrurile 
să se încheie cu bine, dar nu ne 
putem închipui că această e- 
chipă care se prezintă com
plet vlăguită, dezorientată și 
lipsită de elementare noțiuni 
de orientare tactică 
poată transforma 
dată. în mod teoretic 
poate conta pe două 
în fața Bulgariei, ceea ce ar 
face patru puncte. Elveția 
lire de acum patru puncte și 
posibilitatea de a le comple
ta, Mai râmîne Iugoslavia, 
deocamdată cu un punct, 
dar care poate face cinci 
dacă va învinge în două din 
cele trei partide pe care le 
mai are 
se vede, 
române 
acum de

Ca și în meciurile anteri
oare, hocheiștii noștri s-au 
năpustit asupra adversarilor, 
dar au ratat ocazii peste o- 
cazii. în apărare au greșit 
nepermis de cîteva ori și el
vețienii nu s-au lăsat invi
tați : mln. 13 — Henry (<Je 
fapt, autogol Ioniță), min. 16 
— Luthy, min. 20, 59, 60 — 
Turler, min. 27 — Dubois,
min. 45 Berger, respectiv 
Biro — min. 51.

Arbitri, Baader (R.F.G.) și 
Gagnon (S.U.A.). Raportul șu
turilor pe poartă : Elveția 22, 
România 37. 
min. Elveția, 
nia.
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Moment

Cronici de Romeo VILARA

a 2-aCitiți în pag. 
cronica meciului Iugoslavia — 
Norvegia

la rece, la

Elveția-
Românira

Fotografii

FETIȘIZAREA i
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UNEI TEZE i
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Teodor 
ROIBU

să se 
dintr-o 
echipa 

puncte

Ml

■ Mils

intîlnirea

Și

Theo 
MACARSCHI

de susținut. Precum 
rămînerea echipei 
în B depinde de- 
ceilalți adversari.

Penalizări : 4 
8 min. Româ-

ar fi fost ca ieri, 
in zi de repaus, 

pentru tineretul 
- hocheiul 
mai mult 

mini-program.

Bine 
duminică 
mai ales . 
bucureștean — hocheiul să 
ne fi oferit mai mult de- 
cît un mini-program. Cu 
atlt mai mult cu cît, aproape 
o excepție, „capetele de afiș" 
— cum ar fi pasionantele în
treceri atletice n-au fost nici 
ele programate, în ciuda 
unor, am zice senzaționale, 
rezultate înregistrate încă de 
slmbătă și neanunțate în Pa
latul de cristal unde, poate, 
ele erau mai mult așteptate 
declt acolo unde Corbu obți
nea cea mai bună perfor
manță mondială a anului la 
triplu salt. Dimineața a fost, 
deci, „relache" pe drept
unghiul de gheață de la 
„23 August“ și, poate, de a- 
ceea glodurile ne poartă (la 
amenințătoarea oră a... ro
tativei) nu spre partida 
România-Elveția, ci spre fi
nala „grupei B" de sîmbătât 
spre acel ceas de hochei au
tentic, care a îneîntat pînâ 
la admirație zece mii de 
spectatori, care ne-a făcut — 
Pe toți cei prezenți la masa 
presei — să dorim n dată și 
o dată o finală a adevăratu
lui campionat mondial de 
hochei pe un patinoar bucu
reștean.

Ca să 
și util) 
unde se 
eștrl ai 
fost suficient să privim — e 
drept fără emoții, dar cu

ne lămurim (sincer 
unde sîntem noi șl 
află veritabilii ma- 
crosei șl patinei a

sufletul la gură — finala 
prezumtivă a „grupei B“, par
tida dintre tehnicienii lio- 
cheiști vest-germani și mul
tilateralii pregătiți „ași“ ai 
hocheiului american.

A fost o oră in care s-au 
fumat multe țigări — in ciuda 
recomandărilor insistente ale 
crainicului — în care — 
au crezut că patinoarul 
reștean va furniza o 
surpriză, dar care, in 
a dat ciștig de cauză pro
nosticurilor lucide, care indi
cau pe hochelștii americani 
drept favoriți ai meciului și, 
am adăuga noi, ai grupei 
secunde a campionatului 
mondial de la București.

Zece mii de oameni, in 
rîndurile cărora — mai mult 
declt onorant pentru sport — 
se numărau și • •
nauți americani 
onat o partidă 
contrast cu 
patinoarului, ia 
grade de pasiune, dirzepie și 
măiestrie. E poate simplu de 
făcut meschine speculații de 
clasament, din care ar re
zulta, de exemplu, că dumi
nică 
afla i 
acesta 
H“.

Cursa 
tentelor 
ca șl pasionanta cursă spre 
„C“, sint momente obiective 
ale unei competiții de ase
menea amploare și cu ase-

mul ți 
bucu- 
mare 
final,

cei trei seie- 
care au vizl- 
disputată, In 

temperatura 
foarte multe

eehipa Norvegiei se 
pe locui doi. Dar nu 
i este subiectul „Orei

punctelor șl a insis- 
asaiturl spre... „A-,

menea miză. Mai important 
ni se pare să subliniem că 
hocheiul secund a ciștigat 
teren în competiția bucureș- 
teană faptul că începînd cu 
discuțiile din tramvaiul 24 șl 
termini nd cu discuțiile de ia 
masa directoratului, hocheiul 
devine in aceste zile lait
motivul principalelor verifi

cări sportive în lumea atît de 
numeroșilor prieteni ai sta
dionului.

Consemnăm, deci, fantastica 
finală a grupei B, facem 
— chiar sumar — cuvenitul 
tur de orizont în competiția 
In care duminică dimineața 
echipa României se afla pe 
locul 6, dar nu putem să nu 
remarcăm acum, la jumăta
tea campionatului, că singura 
echipă neînvinsă, cea a S.U.A., 
domină autoritar competiția 
și că, scontat, formația Bul
gariei va juca în continuare
(ar fi o minune să se pe
treacă altfel lucrurile) în 
grupa C. După cum se știe, 
tricolorii nu reușesc să intre 
în primul pluton punînd sub 
semnul incertitudinii valoarea 
adevărată a echipei și șan
sele unei poziții meritorii In 
clasamentul ediției bucureș- 
tene a C. M.

Peste toate acestea Înțele
gem Insă că au fost rostite 
primele vorbe de dragoste 
pentru hochei...

Dan GARLEȘTEANU
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E
ste un lucru bine știut că, 
multi ani, în cercurile sporti
ve de la noi, mai ales în 
cele oficiale, dezbaterile pri
vind fotbalul românesc au pi- 

_ votat în jurul „necesități; îm
bunătățirii procesului de instruire", idee 
ce a devenit, cu timpul, dacă nu sin
gura, în orice caz prima în ordinea 
importanței dintre cerințele adresate 
acestui sport.

Luată în sine, teza de mai sus ex
primă un adevăr simplu, potrivit că
ruia in orice sport nu poți obține per
formanțe decît în urma pregătirii te
meinice a jucătorilor și, după caz, a 
echipei în ansamblu.

In ceea ce privește fotbalul, o scurtăI privire asupra a ceea ce au făcut alții 
și a ceea ce n-am făcut noi ne duce 
însă cu ușurință la constatarea că a- 

i teză dobîndește aplicabilitate 
:oltează succese atunci cînd sînt 

întrunite anumite condiții organizatori
ce și materiale, adică atunci cînd fot
balul are asigurat un proces cuprin
zător de creștere a talentelor, cînd 
dispune de cluburi puternice, de ra
porturi sănătoase și stimulative în in
teriorul unității de fotbal și la nivelul 
țării, cînd deține o bază materială co
respunzătoare ț.a.m.d.

La noi, necazurile au început în mo
mentul în care, din ignoranță sau rea 
credință, efectul a fost luat drept cauză 
și toate slăbiciunile fotbalului româ
nesc au fost aruncate în spatele pro
cesului de instruire. Repetată an de an 
de la catedră, folosită ca principală 
unealtă de lucru de către cei puși să 
conducă sportul, izvor nesecat de in
spirație pentru condeie superficiale, 
teza a stat vreme îndelungată pe tro
nul fotbalului, înăbușind inițiativele și 
bunele intenții. Docilă, ușor dec'inabilă, 
ea a servit ca explicație numeroaselor 
infringed de două decenii încoace, a 
figurat la loc de cinste în toate pla
nurile și angajamentele federale și lo
cale, într-un cuvînt a rezistat tuturor 
furtunilor din fotbalul nostru și a în- i 
soțit înseninările lui temporare.

Ăr mai trebui oare să vorbim des- 
astăzi, cînd există, de I

I
 ceasta 

și reci
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Ieri, in Capitală și in provincie, echipele de fotbal 
divizionare au susținut noi jocuri de verificare în ve
derea reluării activității competiționale. In fotografia 
noastră, un aspect de la meciul Metalul București —

ti I
1

F

Js

Will I

Spartak Varna, disputat pe terenul din str. dr. Staico- |
inci

Ăr mai trebui 
pre această teză v...m cai>iu,uo

bine, de rău, o ordine firească a lu
crurilor de făcut în fotbal ? Neapărat!

Pentru că îi regăsim adeseori și 
puternic influența, în inerția și neîncre
derea față de măsurile de organizare 
a federației și a cluburilor, pentru că, 
deși nemărturisită, guvernează încă 
concepții ți mentalități care ar trebui, 
de fapt, să slujească competent ți sin- I 
cer progresul fotbalului.

In sfîrțit, pentru că sînt încă multi 
responsabili cărora le place prea mult I 
jocul de fotbal ți prea puțin efortul ’ 
de a gîndi cum să-l facă mai bun.

regăsim adeseori și

Citiți în pagina a IlI-a, relatări de la jocurile amicale
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MIHAI FLAMAROPOL

comentează pentru

sportul

DESPRE KHELE

Șl RISCURILE 

„MESERIEI"
Portarul echipei de hochei a 

R.F.G., Anton Khele, are 23 
de ani, vîrsta tuturor avlnturl- 
lor șl tuturor visurilor. El m-a 
Inspirat sâ scriu acest articol, 
care s-ar vrea un mic omagiu 
adus dificultăților postului de 
portar în Jocurile de hochei, 
deși subiectul a mat fost abor
dat de curînd tot în coloane
le Sportului. Pentru că de por
tari depinde, în multe meciuri, 
victoria sau înfrîngerea.

Bouzek (care mi-a fost etnd- 
va adversar și la fotbal șl care 
este, în prezent, antrenorul e- 
chlpel de hochei a R.F.G.) ml-a 
spus că portarul lor, Khele, a 
slăbit — în meciul cu Japonia — 
3 kg ! După meciul cu S.U A., 
nu l-am mai întrebat cit a mal 
slăbit. Ce importanță avea ? 
Khele a fost alaltăseară mag
nific. Orice superlativ n-ar pu
tea cuprinde, cred, demonstra
ția pe care a făcut-o, in acest 
mecl-cheie. Publicul bucureș- 
tean l-a apreciat, din plin, 
valoarea (aplaudîndu-1 și la 
scenă deschisă), iar cosmonau- 
ții americani — prezențl la a- 
cest meet — n-au putut decît 
să imite gestul galeriei ro
mâne.

Blondul Khele este fiul unul 
meseriaș auto din Fiissen, al 
cărui garaj se află la 2 minu
te de stadionul de hochei așe
zat într-o poziție pitorească, la 
poalele Alpilor bavarezi. Alei 
— in acest colț dantelat al na
turii — Toni a crescut în mij
locul hochelștllor din Ftlssen, 
care au un club ce și-a sărbă
torit recent a 48-a aniversare, 
paralel cu participarea la al 
■14-lea campionat al R.F.G.

Cînd spui Khele — spui FUs- 
sen. Și cînd spui Filssen — 
spui hochei. Așa se nasc jocu
rile de cuvinte. Din adevăruri 
pline de semnificație. Orășelul 
Fiissen are 14 000 de locuitori, 
dar U un meci de campionat 
cu Garmisch, vin circa 8 000 de 
spectatori. Cifrele sint elocven
te șl demonstrează 1 climatul 
sportiv în care s-a 
fostul adolescent Khele. Unii 
vor încerca 
ereditatea lui 
părintele său, 
râtul Khele, 
Deci, tradus _ ______ T._ .
Din tată în fiu ; sau cu un alt 
proverb : Ce se naște din ho- 
cheist... hochei mănîncă !

De riscurile portarilor la ho
chei, nici n-am mai vorbit. Șl 
cite nu sînt ele atunci cînd 
temerarul iucător defensiv re
tine pucurile la „laba de gis- 
că“, cind le respinge cu crosa, 
cu patina, cu cotul, cu corpul 
și uneori cu... masca feții. De 
pildă, Set Martin (portarul e- 
chlpei amatoare a Canadei) a- 
vea 25 de cicatrice pe față ! 
Șl totuși, foarte puține, față 
de portarul echipei profesionis
te New York Rangers care a- 
vea... 73.

Alaltăieri, Khele șl-a apărat 
poarta, în prima repriză, ca un 
adevărat erou. Să nu uităm că 
el a fost asaltat ca o redută 
de către virtuozii alacanți și 
fundași americani. Datorită 
„rezistenței” sale tabela de 
marcaj a indicat o bună buca
tă de vreme 1—0 pentru vest- 
germani. Dar, pînă la urmă, 
blondul hochelst din Fiissen a 
trebuit să cedeze (o dată eu în
treaga sa echipă). El a rămas 
cu toate acestea jucătorul nr. 1 
al acestei finale a campionatu
lui mondial de la București.

închei — subliniind și mo
destia lui Khele (îl cunosc 
bine), modestie care sporește 
aureola unui adevărat sportiv. 
Cu un asemenea jucător, un 
antrenor se poate mîndrl.

dezvoltat 
"..:i 

să demonstreze 
sportivă, căci și 
bătrînul și vene- 
a jucat hochei, 
pe românește :

spre Ljubljana, 
asista la desfă- 

campionafelor 
patinaj artistic.

dis- 
în- 

pus 
im-

I
n trecere 
unde va 
șurarea 

monaiale de pauna| oui»», 
trimisul special al ziarului 

„Sovietski Sport"-Moscova și 
totodată corespondentul zia
rului „Sportul" în capitala 
U.R.S.S., simpaticul nostru con
frate luri Darahvelidze a ți
nut să asiste la o dimineață 
bucureșteană -'e hochei. Se 
disputa partida R. F. a Ger
maniei — Elveția și oaspe
tele nostru, care avea la 
poziție doar cîteva ore, 
tre cele două avioane, a 
imediat pe hîrtie cîteva 
pre.ii fugare. Le transcriem 
aci:

„De mult n-am mai văzut 
un hochei atît de plăcut. Dacă 
acesta esfe nivelul general ai 
partidelor grupei B — și am 
impresia că n-am asistat la 
un jac între viitoare fruntașe 
ale clasamentului — atunci 
spectatorii bucureșteni pot fi 
fericiți. Se joacă aci, am im
presia, un hochei liber, plin

■ ■■ IAR PUCUL ALEARGA, ALEARGA, ALEARGA
...E aproape ora 17, și cerul

— astăzi mohorît și plictisit 
fără excepție, din motive par
că numai de el știute — se 
întunecă tot mai mult, dez- 
brăcînd orașul de mantia de 
lumină.

La patinoarul „23 August"
— de ce oare iubim cu pre
cădere acest termen, preferin- 
du-l, cuminți și conservatori, 
celuia, trufaș, de „palat al 
gheții"? — această nouă zi 
dedicată hocheiului, a șasea, 
începe precipitat, grabnic... 
Sute de oameni coboară tăcuți 
din tramvaie și autobuze, cău- 
tînd un loc în jurul dreptun
ghiului de gheață; și toată 
îmbulzeala aceasta nesonoră, 
parcă ilegală, atît de alta de
cît cea cu care ne-a obișnuit 
fotbalul, ne lasă o stranie im
presie... Ni se pare că vom 
asista la o întâlnire secretă, 
menită să pună la cale lucruri 
cel puțin importante.

...Pe gheață, norvegienii în 
roșu și iugoslavii în alb își 
dispută primul puc. Acesta 
fuge dintr-o crosă într-alta, ca 
o minge miraculoasă, presată 
cîndva de brațele de fier ale 
unei menghine uriașe... Lăsîn- 
du-ne pentru o clipă privirea

improvizată de cițivaO tribună improvizată de cițiva 
dintre hocheiștii niponi, care ur
măresc cu interes justificat (doar 
sînt în revenire) partida Iugo- 

slavia-Norvegia.

NORVEGIA - IUGOSLAVIA 3-3 (0-2, 1-0, 2-1)
Cele șase puncte acumula

te pînă duminică de hocheiș
tii norvegieni erau în măsu
ră să-i pună la adăpost de 
zona puțin plăcută a ultime
lor locuri, aceea care con
duce către... grupa C a a- 
nului 1971. Pe de altă parte, 
iugoslavii — cu zero în co
loana punctelor — au început 
să aibă insomnii și, cum este 
firesc, au abordat partida de 
ieri de pe cu totul alte po
ziții decît adversarii lor. De 
aceea, ei au atacat mai mult, 
au șutat de mai multe ori la 
poartă (35 
bătut 
care 
care 
le-a prea convenit nordicilor, 
pe care i-au și condus la sfîr- 
șitul 
min.
19).

față de 24) și s-au 
hotărît pentru fie- 
Ritmul rapid pe 
impus jocului nu

mai 
puc, 
l-au

reprizei cu 2—0 (Beravs
13 și Gojanovici min.

PE MICUL ECRAN
la ora 21,00, se va

ul-
De 

transmite — în direct 
tima parte a meciului S.U.A.- 
România.

de fantezie, cu acțiuni hazar
date și prin aceasta foarte 
spectaculoase. Cu totul altfel 
arată o confruntare între e- 
chipele care se vor înfrunta 
în cadrul primei grupe a cam
pionatului mondial. Acolo to
tul e studiat, hocheiștii joacă 
după scheme ticluite cu mi
gală, nu riscă nimic. Un meci 
U.R.S.S. — Suedia, de pildă, 
este o partidă de uzură, o 
crîncenă încercare a nervilor. 
Cîștigă echipa care rezistă 
mai mult, care-și dozează maî 
bine efortul în condițiile de 
presing, în fine cea care știe 
să profite mai prompt de si
tuațiile favorabile cînd ad
versarii au jucători pe banca 
pedepselor. Bineînțeles, acesta 
este marele hochei, cel care 
lasă hazardului o cotă mi
nimă în stabilirea rezultatu
lui. Dar prin 
colul pierde, 
preciat. lată 
secvențe de 
pe care le-am văzut aci, pe

aceasta, specta- 
este sensibil de- 
de ce, scurtele 
hochei inspirat

Nu

spre albul foii pe care scriem, 
ne aflăm — simplă impresie 
— mai degrabă într-o pădure 
troienită a cărei liniște se 
sparge, la intervale egale, in 
zgomotul topoarelor ce mușcă 
din scoarța bătrînilor copaci...

Publicul este de partea iu
goslavilor și la fiecare atac al 
acestora zgomotul din pati
noar crește, devine cascadă... 
Ne-ar mira oare dacă cineva, 
venit de afară, ne-ar povesti 
că acoperișul se ridică și co
boară imperceptibil, ca o u- 
riașă inimă pulsîndă ? 
știm ce să răspundem...

Ne întrebăm de ce țin spec
tatorii cu echipa de dincolo de 
Porți, și ne simțim surprinși 
tare pentru că, gîndim, o iz- 
bîndă a acestora, coroborată 
cu — doamne ferește! — o 
victorie a elvețienilor, ar avea 
darul să-i coboare pe „trico
lori" în purgatoriul clasamen
tului.

Este aceasta, desigur, o ga
lerie nediplomatică, dar întru 
totul fidelă uneia dintre su
perbele legi, nescrise, ale spor
tului. ale vieții, dacă vreți : cu 
toții, cei neinteresați și sin
ceri deopotrivă, simțim

se pare de efortu-Obosiți, 
rile depuse, dar și asaltați cu 
multă hotărâre de norvegieni, 
hocheiștii iugoslavi au În
ceput să cedeze din teren și, 
în min. 30, Roymark a redus 
scorul la 2—1, pentru ca e- 
galarea să se producă în min. 
46 (Pedersen). N-au trecut 
nici 2 minute și din nou Iu
goslavia s-a aflat în avantaj 
(a înscris Beravs, min. 48). 
Presiunea norvegiană devine, 
însă, din ce în ce mai ac
centuată și defensiva adversă 
rezistă cu greutate. în aces
te clipe de tensiune, la poar
ta Iui Gale se comit cîteva 
greșeli, pe care arbitrii le 
sancționează cu eliminări. 
Formația iugoslavă joacă mai 
bine de trei minute în 3 oa
meni (Rataj și Ravnic fiind 
eliminați). Rataj își termi
nă pedeapsa, intră pe ghea
ță, dar tbcmai atunci înscrie 
Olsen, stabilind scorul de 
3—3, primul rezultat de ega
litate din actuala competiție.

Arbitrii Valentin (Austria) 
și Gubernu (România). Mi
nute de penalizare: Iugosla
via 6, Norvegia 2.

Iul hîrtiei, atît dupâ antece
dente, cit și dupâ primele 
rezultate pe care le văd tre
cute pe tabelul întrecerii, lo
cul întîi și calificarea pentru 
grupa superioară ar trebui să 
revină formației S.U.A. Și 
dacă americanii au refuzat 
invitația ce li se făcuse de a 
juca chiar în acest an în A, 
penfru a-și putea căli forma
ția în jocurile de la Bucu
rești, atunci ei au făcut o 
treabă bună. în orice caz, im
presia mea este că nivelul 
general al hocheiului este în 
creștere și succesul competi
ției de la București — atît pe 
plan spectacular cît și orga
nizatoric — ar fi un argu
ment valabil în acest sens.

în fond, îmi pare rău acum 
că nu mi-am programat un 
tranzit mai puțin scurt în ca
pitala României, unde aș fi 
putut culege un material de 
hochei interesant pentru ru
brica de specialitate a zia
rului nostru*.

sportul

voia să ținem mereu parte 
celor slabi...

...Pe lingă masa presei, tre
ce, calm și surîzător, elveția
nul Kurt Hauser, președinte
le Colegiului de arbitri al Li
gii internaționale, și vederea 
acestuia ne aduce încă o dată 
în minte frumoasele-i cuvin
te rostite în chiar această di
mineață : „Ehei — zicea dom
nul Hauser, privind spectaco
lul oferit de ansamblul „Cio- 
cirlia" — dacă hocheiștii ro
mâni ar juca cum dansează 
fetele și băieții ăștia, ați fi 
fost de mult în grupa A...“

Da, da, domnule Hauser, 
dacă ar juca...

...Pe gheață, hocheiștii sîrbi 
marchează un nou gol și con
fratele Stane Lipar, de la 
„Delo" — Ljubljana, devine 
brusc vorbăreț, li cerem un 
pronostic. Cine crede că va re
trograda...

— Nu-mi plac pronosticurile 
— parează.

— Știm... Cui îi plac
Tace, tși aprinde o țigară. 

O stinge imediat. Vn norve
gian intră pe banca elimina- 
ților. Pucul se izbește nervos 
de crosă. Aceeași senzație: se 
taie parcă o pădure.

ÎN PLIN SEZON, NUMEROASE COMPETIȚII DE ANVEIIGUIIA
DINAMOVISTII MARCELA LEAMPĂ SI DINU PETRE

9 9

ÎNVINGĂTORIDIN NOU
„CUPA U.A.S.R.14

ZIUA A III-A, ZIUA PREMIILOR

antrenorii -are 
timpii, au arun- 
ultimele resur- 
30 km, locul I 
dinamovistului

POIANA BRAȘOV, 1 (prin 
telefon, de la trimisul nos
tru). Pronosticurile specialiș
tilor din schiul nostru nor
dic s-au adeverit. In cursa 
fetelor, încă după primul ki
lometru Marcela Leampă 
s-a detașat și a „tras" atît 
cit i-a fost suficient pentru 
a-și asigura al doilea titlu 
național la actualele campio
nate. La băieți, după 3—4 km 
s-a format un grup fruntaș 
din care nu lipseau principa
lii favoriți. Dinu Petre, prin 
forță, și Gh. Cincu, prin su
plețe, și-au creat după 5 km 
un avantaj de 30—40 sec, a- 
supra colegilor de întrecere, 
iar pe ultimii 5 km, cei doi, 
călăuziți de 
le comunicau 
cat în luptă 
se. Ca șl la 
a revenit 
Dinu Petre.

La tineret, 
tot unui dinamovist, Gh. Gîr- 
niță, care nu a dat nici o 
speranță adversarilor sâl. 
Rezultate tehnice: 5 km se
nioare : 1. MARCELA LEAM- 
PA (Dinamo) 19:17, 2. Adria
na Barabaș (Tractorul) 20:30, 
3. Rodica Clinciu (Tractorul) 
20:35, 4. Paraschiva Cojocaru 
(Politehnica Bv.) 20:43, 5. Lu
cia Barabaș (Tractorul) 20:48, 

Vilma Bdgozi ^Dinamo) 
15 km, seniori : 1.

PETRE (Dinamo)
2. Gh. Cincu (A.S.A.)

titlul a revenit

6. ”• 
21:17 ; 
DINU 
51:48,

D. LUPU
CAMPION LA SĂRITURI

deplin suc- 
public a a- 
urmărească 

mai cu sea-

BORȘA, 1 (prin telefon). 
Desfășurat pe o vreme splen
didă și într-o organizare 
bună, campionatul național 
de sărituri pentru seniori s-a 
bucurat de un 
ces. Numerosul 
vut prilejul să 
sărituri lungi și,
mă, o luptă pasionantă pen- 
tru cucerirea titlului, care a 
revenit lui D. Lupu (Dinamo 
Brașov) cu 237,1 p (86 m — 
85 m). Pe 'ocurile următoa
re : 2. A. Biriș (A.S.A. Bra
șov) 231,6 p (84 m — 84,5 m),
3. V. Mărgineanu (Tractorul 
Brașov) 205,45 p (89 m, că
zută = 83,5 m).

— Bulgaria șl Elveția — 
răspunde tntr-un tîrziu.

Ii mulțumim, ți in clipa a- 
ceea ne aducem aminte că 
peste puține minute începe jo
cul nostru cu Elveția. Așadar, 
gîndim, un meci decisiv... Pen
tru prima oară de cînd venim 
la patinoar ne încearcă un 
sentiment de neliniște, de tea
mă... Este, dacă vreți, o teamă 
finală, ultimă... Ne întrebăm 
dacă nu cumva prietenul iu
goslav a încercat să ne mena
jeze, și asta ne sporește incer
titudinea...

Alături, colegii privesc și 
discută ușor impacientați...

Iar pucul aleargă, aleargă, 
aleargă. Ca un nebun. Româ
nii și elvețienii au ieșit la în
călzire...

Ovidiu IOANIȚOA1A

PRIMIRE

LA C.N. E.F.S
Duminică la amiază, g 

Anghel Alexe, pre- g 
ședințele Consiliului g 
Național pentru Edu- g 
cație Fizică și Sport, g 
a primit pe membrii g 
Comitetului director al g 
grupei B și pe condu- g 
cătorii echipelor parti- g 
cipante. întrevederea g 
s-a desfășurat într-o g 
atmosferă prietenească. g

FIȘIER />
Clasamentul realizatorilor:

Lilyholm (S.U.A.) 13 
rokawa (Japonia) și 
bucci (S.U.A.) cîte 11 
kigi (Japonia) 9 p;

8 p, Christiansen 
7 p, Brooks, Konik, 
(toți S.U.A.) și Kopf 
cîte 6 p.

p, Ku-
Gain-

P, Hi- 
Patrick

România 
Bulgaria 18 min., 
și Norvegia cîte 
Iugoslavia 24 min., 

26 min., S.U.A. 
R.F.G. 42 min.

(S.U.A.)
(S.U.A.)
Stordahl
(R.F.G.)

Clasamentul pe echipe 
penalizărilor: 
min., 
veția 
min., 
ponia 
min.,

al
10 

El-
22 
Ja-
32

52:26, 3. Moise Stoian (A.S.A.) 
53:27, 4. Nicolae Sfetea
(A.S.A.) 53:34, 5—6. Gh. Vil- 
moș (Dinamo) și Stelian Dră- 
guș (A.S.A.) 53:55 ; 15 km 
tineret: 1. GH. GIRN1ȚA
(Dinamo) 53:38, 2. Nicolae
Veștea (A.S.A.) 55:07, 3. Ire- 
mia Șovăială (Dinamo) 55:58,
4. Nicolae Cojocaru (Dinamo) 
56:08, 5. Victor Dihoi (A.S.A.) 
56:29, 6. Vasile Nan (Dinamo) 
56:40. Mîine (n.r. azi) au loc 
probele de ștafetă.

Paul IOVAN

REVANȘA
IN „CUPA POLITEHNICA»

(prin 
nos- 
obți-

POIANA BRAȘOV, 1 
telefon, de la trimisul 
tru). — După victoriile 
nute de oaspeți în prima zi, 
așteptam încrezători replica 
schiorilor români * 
de slalom special, 
doua zi ne-a adus 
ția ă două victorii 
de Dorin Munteanu 
și Mihaela Sandu _ __
care au readus, astfel, pe li
nia de echilibru balanța suc
ceselor.

Manșa I s-a disputat pe 
pîrtia clasică de sub telefe
ric și a oferit prilejul celor 
cîteva sute de spectatori care 
așteptau ora startului (ca de 
obicei, depășită) să admire 
reacția energică, sportivă, a 
românilor învinși alaltăieri, la 
slalom uriaș. Pentru prime
le numere, angajarea fizică 
și tehnică totală a fost po
sibilă, dar pentru numerele 
de start mai mari, orice în
cercare se solda fie cu că
zături, fie cu descalificări sau 
abandonări din cauza stra
tului de zăpadă afinată în 
care se săpaseră șanțuri a- 
dînci. Soluția organizării con
comitente a mai multor con
cursuri obligă la improviza
ții nefericite, cum, de pildă, 
a fost alegerea micii pîrtii 
nebătătorite, nepregătite. To
tuși, spre a fi drepți, primii 
concurenți, cei între care se 
disputa victoria, nu au fost 
afectați de starea pîrtiei.

Dacă manșa I 
speranțe, a Il-a 
certitudinea

La fete, 
locuri, trei 
iugoslavei 
Tînăra Vita Kantova 
hoslovacia), câștigătoarea din 
ajun, în dorința de confir-

în proba 
Această a 

: satisfac- 
obținute 
la băieți 
la fete,

dat 
adus

ne-a
ne-a 

victoriilor, 
pe primele 
românce înaintea 
Danica Nisavie.

(Ce-

trei

iA

Buy Jansen (nr. 15) — bcatlesul team-ului norvegian. 
Și-a cucerit repede simpatia publicului din Palatul de 
gheață, tot așa cum în urmă cu un an, la Ljubljana, nu
mele său se afla pe buzele tuturor spectatorilor. In ciuda 
celor 19 ani, el impresionează printr-un calm imperturba
bil, specific nordicilor, și un deosebit simț de orientare în 
teren, care alăturate calităților tehnice îi conferă atu-urile 
unui liocheist de mina întîi. Primul contact cu cros» și 
pucul — la vîrsta de 10 ani, în echipa de juniori a clu
bului Vâlerengcn din Oslo, căruia i-a rămas credincios 
pînă în ziua de azi. Specialiștii din „țara fiordurilor" il 
consideră ca pe cel mai bun produs al hocheiului apărut 
în ultimii ani în patria lor. Singurul care rămîne să se 
mai convingă de acest lucru este chiar Buy, care coche 
tează în permanență cu fotbalul și biliardul (campion al 
Norvegiei). De altfel, pasiunea sa pentru sportul rege este 
intr-un fel explicabilă : în urmă cu doi ani telegrafistul 
Jansen conducea și linia de atac a naționalei de juniori !

7

ȘTEFAN IONESCU, antre
nor : „Nu am văzut de mult 
echipa noastră jucînd așa de 
slab. Cred că acum va trebui 
să ne gîndim serios cum să 
evităm retrogradarea în gru
pa C.“

GASTON PELLETIER, an
trenorul formației elvețiene : 
„M-arn așteptat la o rezisten
ță mai dîrză din partea gaz
delor. Sînt fericit că am câști
gat și am scăpat astfel de ob
sesia ultimelor locuri, cunos
cută fiind situația precară (4 
accidentați) în care ne aflăm".

.11

(prin telefon, 
nostru). Fes- 

i universitar a 
duminică

PREDEAL, 1 
de la trimisul 
tivalul schiului 
luat sfîrșit duminică la 
prînz pe pîrtia de la Clăbu- 
cet, o data cu manșa a doua 
a probei de slalom special.

La fete, Mariana Andrees- 
cu a reușit să-și păstreze a- 
vansul din prima zi, cîști- 
gînd și această probă și o 
dată cu aceasta și „Cupa 
ziarului SPORTUL", acorda
tă celei mai tehnice schioare. 
Iată rezultatele tehnice: 1.
Mariana Andreescu (Brașov) 
58,4 ; 2. Ursula Orendl (Buc.) 
67,9 ; 3. Monica Scurtu (Buc.) 
68,9.

mare, a forțat ritmul, a căzut 
și s-a văzut „exmatriculată" 
din clasament.

La băieți, Dorin Muntea
nu, condus cu o zecime de 
secundă în prima manșă, a 
găsit resursele morale să se 
mobilizeze, reușind o manșă 
splendidă și un merituos loc 
I în clasamentul general.

Deși în ansamblu compe
tiția a fost reușită, ni se 
pare stranie (deocamdată) 
lipsa de corespondență între 
foile arbitrilor de porți și 
clasamentul final al probei. 
Să fie oare o simplă eroare ?

Rezultate tehnice: fete —
1. MIHAELA SANDU 81,5;
2. Ioana Belu 82,8 ; 3. Iudith
Tomory 85,3; 4. Danica Ni- 
savic (Iug.) 85,6; 5. Ghizela 
Morres 87,7 ; seniori: 1.
DORIN MUNTEANU 74,9 ; 2. 
Jan Vojtech (R.S.C.) 75,9 ; 3. 
Nicolae Crețoi 76,4 ; 4. Jiri 
Skampa (R.S.C.) 76,8 ; 5. Ra- 
dinir Skutely (Iug.) 80,0.

Mihai BIRĂ

DAN CRISTEA ÎNVINGĂTOR
IN BUCEGI

Pe Valea lui Carp, din ma
sivul Bucegi, s-au desfășu
rat, simbătă și duminică, în
trecerile „Cupei orașului Si
naia" la schi — probe alpi
ne. în cele două curse de sla
lom special disputate în am
bele zile, cel mai bun s-a do
vedit a fi Dan Cristea, ur
mat de Gheorghe Vulpe și 
Marin Focșeneanu.

B. MIHAI, coresp.

Nr. 830 (6264)
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ROMAN SMOLEJ (jucător 
iugoslav): „Am fost la un 
pas de a... sparge gheața și a 

i prima victorie în 
campionat, victorie pe 

cred că o merităm din 
Arbitrul Valentin a fost 
de altă părere atunci 
a dictat cele două eli- 

lui

înregistra 
acest cin 
care 
plin, 
însă 
cînd 
minări consecutive ale 
Rataj Sui și Ravnik. In trei 
oameni am primit golul ega
lizator care ne-a tăiat aripile. 
Ce să-i faci!“

WILHELM VALENTIN (ar
bitru austriac): „Jucătorii iu
goslavi îmi reproșează cele 
două eliminări. Consider că 
am procedat just deoarece 
culpabilii au încălcat în mod 
evident regulamentul. Și apoi 
cred că nu pot fi învinuit 
dacă în continuare aceiași 
jucători nu și-au putut stă- 
pîni nervii. Rezultatul egal 
oglindește fidel desfășurarea 
partidei".

La băieți, conform preve
derilor, timișoreanul Adrian 
Lungu și-a adjudecat titlul 
fără a fi pus în dificultate 
de adversarii lui direcți, cîș- 
tigînd „Cupa C.N.E.F.S." pen
tru cel mai tehnic schior. 
Rezultate tehnice: 1. Adrian 
Lungu (Timișoara) 49,0 ; 2. 
Mircea Cristoloveanu (Buc.) 
49,5 ; 3. Wilhelm Neustater 
(Buc.) 50,6.

în urma omologării rezul
tatelor înregistrate la cea de 
a doua ediție a „Cupei 
U.A.S.R." la schi, trofeul su
prem a fost cucerit de echi
pa centrului universitar Bucu
rești. Au mai fost acordate 
următoarele distincții : „Cupa 
C.N.E.F.S." pentru cele mai 
bune rezultate în proba de 
fond — centrului universitar 
Iași, „Cupa revistei Viața 
studențească" pentru cei mai 
mulți studenți angrenați în 
faza de masă — centrului 
universitar Iași, „Cupa Mi
nisterului învățămîntului" 
pentru cadrul didactic evi
dențiat în activitatea de ini
țiere în schi — asistentului 
universitar Dumitru Haza- 
paru (București).

Emanuel FANTANEANU

N. STAVARACHE,

CAMPION NATIONAL

LA SĂNIUȚE
La Sinaia s-a desfășura! 

campionatul republican de să
niuțe. Pe pîrtia care a mă
surat 950 m (avînd 7 viraje) 
au participat 32 de concu
renți și concurente. Cu acest 
prilej s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : băieți:
1. NICOLAE STAVARACHE 
(Voința Buc.) 1:04,24 ; 2. So
rin Popa (Brașov) 1 ;08,50 ; 3. 
Mihai Ștama (Comarnic) 
1:11,00; fete: 1. STELIANA 
GHIBERNICU (Comarnic) 
1:22,33 ; 2. Georgeta Suhov- 
schi (Botoșani) 1:29,34 ; 3.
Mariana Constantin (Plopeni) 
1:30,34.

★
Tot la Sinaia a avut loc 

concursul de bob rezervat în
cepătorilor și denumit foarte 
sugestiv „Cupa speranțelor". 
După epuizarea celor două 
manșe, primele locuri au fost 
ocupate, în ordine. deAJS.A. 
București, Voința București si 
C. S. Sinaia.

MIHAI BOTA, coresp.
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din luciditate,

fășoare 
rupere 
ziei A 
nie) și
toate echipele de divizia A.

Brumei a plecat din I.C.T.O., ințe- 
lcgînd că nu mai are ce aștepta. In- 
tr-o scară, a primit vizita unui ne
cunoscut. de la care a aflat o isto
rie uimitoare-

Acest om, avînd o fractură grea 
a articulației eoxofcmurale, s-a adre
sat chirurgului Gavril Abramovlci 
Ilizarov. Doctorul nu s-a încumetat 
să-1 trateze, deoarece traumatismul 
nu era de competența lui.

— Dar am văzut ce bolnavi sini 
vindecați de Ilizarov, își continuă po
vestirea oaspetele, și te încredințez, 

chirurg, ci un adevărat

nr. 
din cele

Valeri, că nu este un 
lecuiască piciorul.

In martie 1968, Brumei a sosit la Kurgan.
— El, cazul tău nu este chiar cel mai greu 

tlca noastră, li spuse Ilizarov, privind mult 
al campionului. De ce n-al venit mai devreme ? Acum puteai 
să șl sări. Lui Valeri nu-i venea să creadă.

— Sint cam ocupat, îmi pregătesc aspirantura, continuă Ili
zarov. Vino peste vreo doua luni, să spunem In mal. Te voi 
opera.

Mai tîrzlu, în noiembrie, Valeri ne-a făcut cunoștință cu 
doctorul nizarov. Acesta povestea despre munca sa, poves
tea despre diferitele cazuri pe care le avusese, și aveam 
impresia că mă aflu într-o lume a basmelor.

— Priviți această femeie, întinse Ilizarov o fotografie. Iată 
cum a venit la noi : un picior era mal scurt decît celălalt 
cu 23 de cm 1 Șl lată cum a plecat după operație.

Din imaginea următoare ne zîmbea aceeași femeie, cu pi
cioarele de aceeași lungime 1

— Vă amintiți, Gavril Abramovid, Intimplarea cu bolnavul 
K ? — intră în vorbă dr. Anatoli Kaplunov. ajutorul lui Ili
zarov.

Bolnavul K. venise la Ilizarov cu o dublă fractură deschisă 
a piciorului. A plecat sănătos. De bucurie a băut un păhărel 
mai mult și a avut un accident de mașină. Și din nou șl-a 
rupt un picior. De data aceasta pe celălalt. Osul lecuit de 
dr. Ilizarov rezistase...

nizarov are peste 50 de ani. De fel este din Caucazul de 
Nord. E un bărbat frumos, cu niște mustăți stufoase, foarte 
Îngrijite. A fost medic de țară. In anul 1951. la un consiliu 
științific, a prezentat un referat despre aparatul inventat de el.

Acest aparat, care fixează locul fracturii în două 
vertical și orizontal, nu-1 împiedică pe bolnav să 
Dacă Ilizarov, după consultarea bolnavului, se apucă 
rație, poți fi sigur că totul va fi în ordine.

De 19 ani lucrează acest chirurg minunat in orășelul 
departe de marilo centre medicale. De 19 ani continuă dis
cuțiile în lumea medicală despre doctorul din Kurgan și me
todele sale. Dizarov ascultă cu atenție ce spun adversarii săi 
(fiind convins că adevărul se naște din discuții) dar el însuși 
nu întreține dialoguri t ei vindecă, redlnd oamenilor bucuria, 
le întoarce sănătatea 
poate să le-o redea.

• Al doilea tată

AȘA ARATĂ O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR. 9 DIN 1 MAR

TIE 1970

Măsuri in vederea reluării activității coni' 

petiționale • „Cupa Mexic 1970" 

perioada de întrerupere

...Brumei s-a trezit, 
imediat de cele petrecute în „ 
multă vreme n-a îndrăznit să-și pri
vească piciorul drept. Pînă la urmă, 
s-a uitat și a oftat ușurat : piciorul 
era acolo» la locul lui. Vasăzică nu 
l-au tăiat. Asta era bine.

Kucerenko lucrase cu finețe, ca un 
adevărat giuvaergiu. A adunat, bu
cățică cu bucățică, cele mai mici 
frînturi de os, le-a așezat, a pus 
peste ele o placă de metal inoxidabil, 
pe care a înșurubat-o bine, bine de 
tot. A făcut o operafie magnifică. 

Puțin mai tîrziu, Valeri i-a spus :
■— Peste vreo două luni o să încep să mă antrenez din nou. 

Poate puțin mai tîrziu...
Kucerenko a ris din toată inima. Apoi, devenit dintr-o dată 

serios, i-a spus :
— Ești bărbat, Valeri, și sper că n-o să începi să te văică

rești. Uite, ce e : despre sport, despre sărituri, nici n-o să 
mai fie vorba. Să nici nu te mai gîndești la asta. Zi mersi 
că nu ți l-am amputat !...

Doctorul a plecat, iar eu — care mă aflam acolo — mă te
meam să-1 și privesc. Aproape că nu ml-a venit să cred cînd 
11 vedeam că zîmbește.

— Voi sări !, repeta acest încăpățînat. Kucerenko e un chi
rurg strălucit, dar el n-a avut încă de-a face pină acum cu 
sportivi adevărați. .

De cîte ori, în decursul lunilor următoare, n-am auzit de 
la Valeri acest jurămînt : „Voi sări !“.

Nu puteam să mă rețin :
— Valeri, îți amintești, chiar tu recunoșteai că sportul te-a 

plictisit, că vrei să termini cu el. Acum o ții una și bună : 
„Mă voi reîntoarce pe stadion, voi sări“.

— Am fost un prost, mi-a răspuns foarte serios Brumei. Un 
copil. Nu înțelegeam nimic. Acum, pricep că nu pot trăi fără 
sport, fără sărituri.

Și Brumei a început lupta. O luptă fără șanse de succes. 
Din nou fractură, din nou operații, din nou speranțe...

La început, de pretutindeni îi veneau scrisori, cărți poștale, 
ilustrate. O telegramă a sosit și din Statele Unite, de Ia Tho
mas. Igor Kașkarov i-a amintit despre accidentul său, după 
care a reușit, totuși, să revină printre sportivi. Dar Brumei 
simțea că nimeni nu crede sincer în vindecarea lui. și aceas
tă bătălie fără șanse de victorie a trebuit s-o ducă ’ “ 
siîrșit singur.

Diacikov, antrenorul cel drag, a dat primul înapoi. 
Cu noii elevi, convins că Brumei este pierdut pentru . 
manță, el a încetat să-1 mai viziteze. Brumei rtu-i va ierta 
niciodată aceasta, (Mult mai tîrziu, însănătoșindu-se, el șt-a 
ales un alt antrenor).

Kucerenko i-a dat drumul din spital. Brumei nu putea sA 
facă nici un pas fără cîrje, piciorul era în gips, ceea ce nu-1 
împiedica să înoate în bazin.

— înotul este, oricum, antrenament, se bucura el.
Dar osul s-a rupt din nou, în același loc. Kucerenko a repe

tat operația. Cîtva timp, Brumei și-a păstrat moralul, dar 
curind a trebuit să se reîntoarcă la spital, de data aceasta la 
Institutul Central de Traumatologie și Ortopedie.

In I.C.T.O. a stat mai bine de doi ani, cu mici pauze, timp 
in care nu l-am văzut niciodată fără cirje sau fără atelă. 
Marele campion devenise un neputincios. II trata profesorul 
Zoia Sergheevna Mironova. Ea l-a operat de cîteva ori, a con
vocat consilii medicale, apelînd la cele mai mari somități ale 
ortopediei. Somitățile dădeau pesimist din cap, în timp ce 
Bruhiel o ținea sus șl tare : „Voi sări 1“

Dar au fost momente cînd însuși Brumei s-a aflat la un 
pas de disperare. Nu înceta această blestemată de osteomie- 
lită, care făcea să-i putrezească osul. Rămas printre puținii 
alături de el, îmi amintesc de zilele cînd sub patul marelui 
campion își găseau tot mai des ospeția sticlele de coniac. Mi 
s-a părut că el începuse să-și piardă încrederea și este foarte 
greu să-1 învinuiești pentru aceasta. Mulți dintre vechii lui 
prieteni, așa-ziși prieteni, l-au uitat. L-a părăsit și soția «a, 
Marina.

Ii era foarte greu, dar el brava, nu se tîngula. S-n apucat 
de învățătură, și-a susținut examenul de stat, a primit diplo
ma de profesor. S-a apucat cu îndîrjire de limba engleză. 
Căuta să nu se mai gîndească la sărituri.

Ajutoarea Mironovei, doctorul Popova, i-a spus într-o bună 
zi cu sinceritate :

— Trebuie să luăm totul de la capăt, Valeri. Trebuie să 
spargem osul și să-1 sudăm din nou. Dar piciorul drept va 
rămîne, totuși, mai scurt.

— Dar ca să nu rămînă mai scurt s-ar putea ?
— Teoretic este posibil ! 
Speranțele renășteau...

® Povestea unui

IA 3 MARTIE, PRIMA ÎNFĂȚIȘARE...

MECIURI AMICALE

Ieri Ia amiază, Biroul Fe
derației române de fotbal s-a 
întrunit intr-o ședință de lu
cru, sub președinția tov. 
Mircea Angelescu.

După ce a fost stabilită or
dinea de zi a ședinței Comi
tetului federal, tov. Ștefan 
Socaciu, președintele Comi
siei de competiții și discipli
nă, i-a Informat pe membrii 
Biroului federal în legătură 
cu măsurile luate în vederea 
reluării activității competițio- 
nale oficiale pe anul 1970.

Aceste măsuri (trimise tu
turor secțiilor de fotbal cu 
echipe în diviziile A, B și 
C, precum și comisiilor ju
dețene de fotbal) se referă, 
printre altele, Lat a) punerea 
stadioanelor în perfectă sta
re de joc; b) acțiuni de pro
pagandă în rîndul spectato
rilor, pentru înțelegerea cît 
mal bună a regulilor de Joc 
și pentru o atitudine cît mai 
corectă și civilizată față de 
arbitrii, jucătorii șl conducă
torii echipelor adverse; 
c) asigurarea ordine! In tim-

Astăzi, de Ia ora 9,30, are 
Ioc la sediul C.N.E.F.S. șe
dința Comitetului Federației 
române de fotbal.

Pe ordinea de zi figurează 
următoarele puncte t

1. Unele 
fotbalului.

Cu o săptămlnă înainte de 
reluarea campionatului de 
fotbal, arbitrii noștri fruntași, 
din toată țara, s-au întîlnit 
ieri dimineață, la București, 
In cadrul Unei consfătuiri 
menite să contribuie la rea
lizarea unui nou salt calita
tiv în domeniul arbitrajului. 
Spunem nou, fiindcă, evi
dent, s-au făcut pași înainte 
în acest domeniu, în sezonul 
trecut, ceea ce a asigurat nu 
numai o mai bună desfășu
rare a jocurilor, dar în a- 
celași timp a contribuit și la 
ridicarea calității fotbalului 
practicat de către echipele 
noastre. Acest aspect a fost 
relevat în referatul prezen
tat de George N. Gherghe, 
președintele Colegiului cen
tral al arbitrilor, menționîn- 
du-se activitatea constant 
bună a lui I. Ritter (care, 
potrivit unei hotărîri discuta
bile, luate mai de mult și 
menținută, nu știm de ce, ar 
urma să părăsească arbitra
jul, în 1971, cînd va împlini 
50 de ani), Cornel Nițescu, 
Aurel Bentu, Gr. Bîrsan, V. 
Dumitrescu, N. Rainea, N. 
Petriceanu, Gh. Popovici, C. 
Bărbulescu, St. Birăesctț etc.

Intr-o fracțiune de secundă 
trebuie să ia hotărîrea cea mai 
bună ! El este chemat să' facă 
dreptate cind părțile aflate în 
întrecere sînt în litigiu la o 
fază confuză, cind se incalcă 
regulamentul de joc. Spectato
rii îl urmăresc cu atenție, îi 
pun in „balanța dreptății" fie
care decizie. Acesta " ~
BITRUL, cavalerul 
cum ne-am învățat 
mim.

Spre cinstea lor, 
mulți dintre acești oameni 
sionați își fac pe deplin 
toria. Prin corectitudine, 
principialitatea de care 
dovadă, ei și-au cîștigat stima 
și aprecierea sportivilor, an
trenorilor, spectatorilor și, de 
ce să

' rilor.
Se 

unele 
ze la 
puține ori, deciziile arbitrului 
au influențat desfășurarea 
cului, denaturînd, chiar, 
zultatul final. In această 
tuație, in mod firesc, fără 
tenția de a „desființa" pe 
neva, cronicarul, prin natura 
meseriei sale, atribuie arbitra
jului respectiv calificativul me
ritat : „slab", „foarte slab”, 
sau „sub orice critică". (La di
vizia A, de mai multă vreme 
ziarul notează arbitrajele cu 
stele). Unii dintre arbitri, oa
meni cu dlscernămînt și spirit 
autocritic, recunosc greșelile 
săvirșlte (în întregime sau par
țial). Alții nu. Nimeni insă — 
cel puțin pînă acum — cind a 
primit o stea sau două, un ca
lificativ slab, nu ne-a repro
șat că a fost... CALOMNIAT.

’ Iată, insă, că de curind ni s-a 
semnalat un caz oarecum ie
șit din comun. Despre ce și 
despre cine este vorba ?

In ziua de 19 octombrie 
1969, la Giurgiu, a avut loc 
meciul de fotbal de divizia B, 
Dunărea—Sportul Studențesc 
București. Partida s-a înche
iat cu victoria gazdelor: 1—0 
(acest lucru trebuie reținut, 
pentru a se vedea că nimeni 
n-a vrut să se răzbune pe ar
bitru din sentimentul local- 
patriotismului). In scurta cro
nică transmisă telefonic zia
rului. corespondentul nostru 
volutar Traian Barbălatâ a re
latat : „în prima repriză, jo
cul a fost slab și localnicii au 
ratat cîteva ocazii prin Pană, 

TChiru și Ulea. După pauză, 
giurgiuvenii au dominat și au 
marcat prin Cristache (...). Jo
cul slab a fost influențat și 

pul desfășurării jocurilor și 
după terminarea acestora în 
scopul preîntâmpinării și în
lăturării incidentelor ; d) in
tensificarea muncii de edu
care cu jucătorii, pentru ca 
aceștia să aibă o atitudine 
corectă în timpul jocului ; 
e) respectarea de către an
trenori a indicațiilor F.R.F. 
cu privire la sarcinile lor in 
timpul jocurilor, pentru ca 
aceștia să devină sprijinitori 
activi ai arbitrilor (să nu in
tre pe terenul de joc, să nu 
comenteze deciziile arbitrilor 
prin vorbe și gesturi, să 
nu-și îndrume echipa de pe 
linia de tușe etc.).

De asemenea, Comisia de 
competiții și disciplină a in
format Biroul federal că a 
întocmit regulamentul 
competiții dotate cu
Mexic 1970", care să se des- 

în perioada de între- 
a campionatului divi- 
(19 aprilie — 17 iu- 
la care să participe

Analizînd activitatea de ar
bitraj din turul campionatu
lui, referatul s-a oprit ți a- 
supra mijloacelor de a rea
liza arbitraje și mai bune în 
sezonul viitor. Acestea încep 
cu buna pregătire fizică, pe 
fondul căreia urmează să fie 
puse în valoare caracteristi
cile esențiale: corectitudi
nea, concentrarea, prompti
tudinea și autoritatea.

Luările de cuvînt, care au 
urmat referatului, au fost 
mai puțin interesante. Cu cî- 
teva zile înainte de reîncepe
rea activității oficiale, ar fi 
fost mai util să ascultăm cu- 
vîntul arbitrilor, decît al 
președinților de colegii jude
țene, preocupați doar de mi
cile probleme locale, pe care 
ei le socotesc cap de țară...

Prezent la consfătuire, tov. 
Mircea Anghelescu, președin
tele Federației române de 
fotbal, a lansat o invitație la 
o colaborare cît mai strînsă, 
la o poziție critică dar prin
cipială, arătînd că el înțelege 
ca toate problemele care pri
vesc fotbalul nostru să fie 
discutate cu „ușile deschise".

de arbitrajul, sub orice critică, 
al lui M. Vasiliu — Ploiești". 
(Vezi ziarul „Sportul" din 20 
OCt. 1969).

La citirea acestor rinduri, 
desigur, arbitrul in cauză nu 
avea nici un motiv să se bucu
re. mai ales că nu era pentru 
prima dată cind primea un 
calificativ nesatisfăcător. De 
data aceasta, dinsul s-a simțit 
însă total nedreptățit. Dar, in 
loc să se adreseze redacției, 
pentru a lămuri situația, l-a 
chemat pe corespondentul nos
tru — n-o să credeți — în fa
ța comisiei de judecată de pe 
lingă Consiliul popular al mu
nicipiului Giurgiu.

Ce spune tov. M. Vasiliu in 
plingerea adresată comisiei 
(înregistrată la dosarul 
129/1969) ? Să spicuim 
scrise :

„Tov. președinte, 
natul Vasiliu Mihai, 
miciliul in Ploiești (n.n. 
mează adresa), chem în 
comisiei de judecată pe 
mitul Traian Barbălată, cores
pondent al ziarului „Sportul" 
în orașul Giurgiu, care consi
der că (sublinierea noastră) 
SE FACE VINOVAT DE IN
FRACȚIUNEA DE CALOMNIE 
PREVĂZUTA 1N ART. 206 CP, 
pentru următoarele motive: 
în ziua de 19 octombrie (...) 
am funcționat ca arbitru la 
jocul... în ceea ce privește ar
bitrajul, a fost făcută afirma
ția că acesta a 
orice critică, fapt ce a in
fluențat și calitatea jocului». 
Imputările făcute nu cores
pund adevărului... Acest fapt 
demonstrează, pe de o parte, 
o deosebită răutate din partea 
corespondentului respectiv. Iar 
pe de altă parte, că ne găsim 
în fața unor fapte de natură 
să declanșeze unul din rezul
tatele prevăzute de art. 206 
C.P., respectiv sancționarea mea 
pe cale disciplinară, cît și 
disprețul din partea publicu
lui. Așa fiind, consider întru
nite atit elementele obiective, 
cît și cele subiective (n.n.! ?) 
ale infracțiunii de calomnie..."

★
Să fi avut oare coresponden

tul nostru vreun necaz pe ar
bitrul M. Vasiliu fi să fi de
naturat in transmisia sa ade
vărul ? Iată insă ce scrie șl 
un alt confrate prezent la me
ciul cu pricina, Petre Crlstea 
de la ziarul „Steagul roșu* 
din București: „Nu este mai 
puțin adevărat că și arbitrul 
M. Vasiliu (Ploiești) a greșit, 
tolerînd jocul brutal al unora

F. C. Argeș - Rapid 2-1 (1-0)
Circa 2 000 de spectatori 

au fost prezenți pe stadionul 
„1 Mai" pentru a urmări 
întîlnirea amicală dintre cele 
două formații, 
două aspecte 
prima repriză 
mai disputată 
multe faze frumoase) vioara 
întîi a fost Dobrin, creator 
a numeroase faze de gol. în 
min. 15, o combinație Do
brin—Nuțu—Roșu se soldează 
cu un gol înscris de ultimul, 
în repriza a doua Dobrin 
rămîne în cabină și echipa 
își pierde 
permițînd oaspeților să preia 
inițiativa și să înscrie, în 
min. 60, prin fundașul Pop. 
în continuare, jocul devine 
confuz. în min. 90 Cîrciumă- 
rescu centrează, înalt, în 
fața porții și Radu reia, cu 
capul, în plasă. (ILIE FE- 
ȚEANU — coresp. principal).

Dinamo București — Universitatea 
Craiova 1-1 (1-1)

Peste 6 000 de spectatori au 
ținut să asiste, pe o vreme 
într-atît de friguroasă îneît 
ne înghețase pînă și pasta 
din pix. la o partidă amicală 
viu disputată, de bun nivel 
tehnic, mai ales în prima 
priză. Terenul foarte bun, cit 
și apropierea returului, au 
cut ca cele două echipe să 
ia foarte în serios acest ami
cal (uneori prea în „serios", 
dovadă cei doi jucători craio- 
veni — Deselnicu și Bălan — 
accidentați în primele 10 mi
nute). Dinamo a prezentat o 
formație în care Nunweiller 
IV și Both s-au integrat des
tul de bine în angrenajul e- 
chipei și în care dintre „mexi
cani" a reapărut doar Radu 
Nunweiller. Scorul a fost des
chis în min. 6, după o „cla
sică" cursă a lui Pîrcălab, în
cheiată cu un șut-centra- 
re, deviat în proprie poartă 
de Bîtlan.

Universitarii craiovenl, în
tre care o impresie deosebită 
a lăsat Strîmbeanu, au o echi
pă destul de bine pusă la 
punct pentru perioada actua
lă. Ei au trebuit însă (din 
cauza accidentărilor survenite) 
să recurgă, în repriza a doua, 
la Deliu ca înaintaș, ceea ce, 
evident, nu e o soluție. Golul 
eraiovenilor a fost înscris de 
Niță (min. 26), care, primind 
o pasă excelentă de la Oble
menco și profitînd de o ne
înțelegere dintre 
Nunweiller IV a 
lîngă Coman.

A arbitrat bine
DINAMO : Coman (min. 46

Petrolul Ploiești-Moldova Chișinău
U.R.S.S.o
de spectatori 

asiste la acest

î
Cîteva mii 

au ținut să 
meci internațional. Petroliștii 
au lăsat o frumoasă impresie 
dovedind o bună pregătire 
fizică și tehnică, precum și o 
mare poftă de joc. Au înscris 
Grozea (min. 28 — din 11 m), 
și Dincuță (min. 66 și 87).

PETROLUL: M. lonescu 
— N. lonescu (Cringașu), Uă- 

dintre fotbaliști, ba mai mult, 
influențînd partida cu decizii 
eronate, care au dezavantajat 
ambele formații". Deci, păre
rile celor doi cronicari coincid.

Comisia de judecată, conform 
procedurii, a luat in discuție 
cererea reclamantului. L-a ci
tat pe pirit pentru acest „caz 
grav". In final insă, s-a sta
bilit (dacă mai era nevoie , că 
reclamația adresată de M. Va
siliu nu este întemeiată . Nor
mal I

Aflînd de această hotărîre, 
reclamantul se adresează ju
decătoriei din Giurgiu, care 
primește acțiunea și prin ci
tația nr. 335 ii cheamă pe co
respondentul nostru Traian 
Barbălată, in ziua de 3 martie 
1970, in calitate de inculpat, 
in procesul cu Vasiliu Mihail.

★
Acestea sînt faptele, care 

provoacă, desigur, zîmbete, 
dar, in același timp, și sur
prindere. Faptul in sine este 
cu atit mai regretabil, cu cit 
reclamantul este in viața de 
toate zilele jurist! lată de ce 
ne permitem cîteva întrebări : 
de cind un calificativ dat 
ar iraj necorespunzălor 
seamnă calomnie ? Oare 
profesor de școală, care 
tează un elev cu 2 sau 3 
te fi dat in judecată pentru 
că l-a... calomniat pe elevul 
slab pregătit ? Ce s-ar fi in- 
tîmplat dacă toate echipele 
nedreptățite de arbitrajul to
varășului Vasiliu l-ar fi che
mat în fața justiției ? Sau, de 
pildă, ce s-ar fi întlmplat dacă 
spectatorii orădeni, de pildă, 
prezenți la jocul Crișul—Pro
gresul București, ar fi proce
dat la fel. Iată de ce ne miră 
că tov. Vasiliu a procedat așa. 
Dar pentru a nu fl suspectați 
de subiectivism și a nu fi che
mați și noi în fața tribunalu
lui, considerăm că e necesară 
intervenția Colegiului central 
al arbitrilor, care dispune de 
date suficiente pentru a-i ară
ta lui M. Vasiliu că multe 
dintre arbitrajele sale au lă
sat de dorit. Poate cu acest 
prilej i se va explica și moti
vul trecerii domniei sale de 
la lotul republican A al arbi
trilor la... B.

Ne miră, însă, un fapt: cum 
de n-a fost dat în judecată și 
Colegiul central de 
pentru 
fost o 
Poate...

Cavai) — Dobrău (min. 46 
Cheran), Nunweiller IV, Pîr
vu, Ștefan, Cheran (min. 46 
Nunweiller VI), Both, Pîrcă- 
lab, Frățilă, D. Popescu (min. 
50 Haidu), Sălceanu.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Oprea (min. 46 Papuc) 
— Niculescu, Deselnicu (min. 
5 Ivan), Bîtlan, Țană, Strîm- 
beanu, Ivan (min. 9 Donase), 
Martinovici, Oblemenco, Nea
ga (min. 46 Deliu), Bălan 
(min. 10 Niță).

MOINEȘTI, 
Pe stadionul 
localitate s-a 
amical dintre echipele 
namo Bacău și Politehnica 
Iași. Meciul a fost urmărit 
de circa 3 000 spectatori. în
tâlnirea a constituit o bună 
verificare pentru ambele for
mații înaintea etapei de cam
pionat. Dinamo Bacău a do
minat mai mult, avînd și 
două bare în min. 15 și 35, 
prin Duțan și Pană. Au mar
cat : Traian Popeseu (min. 
20) și Ene Daniel (min. 71) 
din lovitură liberă de la circa 
20 m, pentru Dinamo Bacău, 
și Lupulescu (min. 90) pentru 
Politehnica Iași. A arbitrat 
Nicolae Rotaru.

Au jucat formațiile :
DINAMO BACAU: Fugâ- 

ciu — Comănescu, Nedeleu, 
Velicu, Kiss, Vătafu, Duțan, 
Pană, Tr. Popeseu, D. Ene, 
Băluță (min. 46 Sănăuceanu).

POLITEHNICA IAȘI: Con- 
stantinescu — Gavrilă, lanul, 
AlecU, Romilă (min. 46 So- 
fian), 
Incze IV 
Cuperman, 
leac

METALUL BUCUREȘTI - SPARTAK VARNA 
(BULGARIA)

Meciul a început In nota 
de dominare a bucureștenilor, 
care au reușit să deschidă 
scorul în min. 25 prin D. Emil 
care a reluat balonul cu 
capul, din interiorul careu
lui. Echipa bulgară a obți
nut egalarea prin Boncev 
(min. 30), care a transformat 
un penalty. Meciul a devenit

Meciul ,,U" Cluj — 
Universitatea Craiova

Deoarece, în perioada 9— 
16 martie echipa divizionară 
A Universitatea Craiova va 
susține o serie de jocuri în 
Iran, Biroul F.R. Fotbal a 
aprobat — la cererea clubu
lui craiovean — ca meciul cu 
„U“ Cluj (programat inițial 
pentru 8 martie) să se dispu
te sîmbătă.

Miercuri 
programat 
diție a „< 
Beroe Stara Zagora — Egaleo 
(Grecia).

Meciul va fi condus la cen
tru de arbitrul român Nico- 
lae Rainea.

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele

CMFOTBAL
ECHIPE VOR OBJINE CALIFICAREA PENTRU1. CE I _____  ______ __________  ______

SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUĂ CLASATE)?

2. CE ECHIPA VA CISTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

I. Bologna — Milan
II. Brescia — Palermo
HI. Cagliari — Napoli
IV. Inter — Juventus
V. Lazio — Roma
VI. Sampdoria — Bari

VII. Torino — Fiorentina
VIII. Verona — Lanerossi

2
1
1
X
X

1
1
1

Crișul - Olimpia Oradea
4-1 (1-0)

Terenul Crișul, acoperit 
cu un strat subțire de zăpadă, 
a găzduit o interesantă 
partidă de verificare. După 
o primă repriză echili
brată, în partea a doua a 
jocului, Crișul domină cU 
autoritate, obținînd o victo
rie categorică. Au înscris 
Arnoțchi (min. 40 și 83), 
Kun II (min. 50 și 69) pen
tru Crișul, respectiv Harșani 
(min. 84).

CRIȘUL : Catotia — Sătmă- 
reanu II, Sărac, E. Naghi, 
Popovici, Dărăban, 
(N. Alexandru), Casai (Cefan), 
Arnoțchi, Kun II, Cociș. (V. 
SERE — coresp).

9 Tncăpăjînatul
• Brumei nu cre-

„U" Cluj - C.F.R. Cluj 3-1 (1-0)
Partida a constituit o utilă 

verificare pentru ambele for
mații. Studenții au demons
trat o bună pregătire tehnică 
și o orientare tactică supe
rioară. Ceferiștii au jucat 
în prima repriză bine, dar 
au căzut, din punct de ve
dere fizic, în repriza secundă. 
Au marcat: Munteanu (min. 
38 și 53) și Barbu (min. 80), 
pentru „U“, respectiv lonescu 
(min- 73). (N. TODORAN — 
coresp.)

Steaua - Șoimii Buzău
10-0 (4-0)

Ieri pe stadionul Ghencea, 
în meci de verificare, Steaua 
București a învins cu scorul 
de 10—0 echipa de divizia C, 
Șoimii Buzău. Militarii s-au 
mișcat bine, pe un teren des
fundat. Au marcat Ștefânescu 
(4), Tătaru (2), Negrea (2) 
Pantea și Voinea.

STEAUA: Suciu (Haidu), 
Cristache, Ciugarin, Negrea. 
Vigu — Dumitriu III (Rota
ru), Voinea — Pantea, Ște- 
fănescu, Tătaru, Creiniceanu 
(Vlad).

P. PEANA — coresp.

2-2 (2-2)
din ce în ce mai 
golurile nu s-au 
mult așteptate.
min. 33, în urma unei acțiuni 
personale, Iancu a împins 
balonul în poartă : 2—1. Ri
posta echipei bulgare a fost 
energică și, în min. 38, Nea- 
golov a reușit egalarea Cu un 
șut puternic din interiorul 
careului. în repriza secundă, 
cu toate eforturile depuse de 
ambele părți, nu s-a mai în
scris nici un gol. meciul ter- 
minîndu-se cu un echitabil 
rezultat de egalitate : 2—2. 
A arbitrat Gh. Micloș (Buc.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
iNIRAN, LA „CUPA PRIETENIEI

Intre 10 și 21 martie, Fe
derația iraniană de fotbal Or
ganizează, la Teheran, un 
mare turneu internațional de 
fotbal dotat cu „Cupa prie
teniei", turneu la care a fost 
invitată, alături de alte 7 e- 
chipe, formația românească 
Universitatea Craiova.

Organizatorii turneului au 
decis includerea reprezentan
tei fotbalului nostru în pri
ma serie a turneului, alături 
de T.S.K.A. Moscova, selec
ționata de tineret a Iranului 
și o echipă maghiară, încă 
nedesemnată.

Campioana țării gazdă. Pe- 
kan, selecționata Pakistanu
lui, Demir Sport Ankara și 
echipa cehoslovacă Dukla 
Banska Bystrica vor alcătui 
cea de a doua 
lui.

în vederea participării la 
turneul de la 
versitatea Craiova va pleca 
în Iran luni 9 martie.

IX. Catania — Ternana
X. Foggia — Monza

XI. Livorno —Atalanta
XII. Mantova — Reggina

XIII. Varese — Modena
Fond de premii: 291190 

lei.
Plata premiilor pentru a- 

cest concurs se va face ast
fel :

în Capitală, de la 6 mar
tie pină la 15 aprilie 1970.

în țară, de la 9 martie 
pînă la 15 aprilie 1970.

Prezentînrtu-mi-l pe Ilizarov, Bru
mei îmi spuse arătindu-1 pe Gavril 
Abramovlci :

— îmi este al doilea tată !
Valeri a stat la Kurgan J luni și 

jumătate. S-a întors la Moscova 
septembrie. Mergea sprijinindu-se 
într-un baston iar pe picior mal a- 
vea tncă atela lui Ilizarov.

— Mi-o vor scoate peste o lună, a 
spus Valeri.

Nu-1 mai văzusem de mult atit de 
vesel; era sigur că operația reușise, 
deși nu avea nici. o dovadă concretă.

In ziua de 18 octombrie, Ilizarov l-a scos aparatul. A privit 
piciorul, a mormăit ceva în mustăți. După care i-a smuls 
Valeri bățul și l-a aruncat Intr-un colț :

— Să nu mai văd acest băț Nu mâl e nevoie de el I 
Valeri a făcut cu precauție cîțlva pași. Primii pași pe

cloarele proprii ! Primii, după trei ani 1
— Totuși, șchiopătez, Gavril Abramovlci
— Și ai să mal șchiopătezi. Piciorul a uitat să meargă ; dă-i 

timp să învețe din nou.
Apoi a privit clișeele Rfintgen șl a declarat categoric s
— In acest loc, osul nu se va mai rupe I 
Lunile

mătoare 
ridicată, 
râtul.

— voi
— Sări, dacă-ți face plăcere. Ce mă-ntrebi pe mine... 
VICTORIE 1



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

PE PlRTIILE DE SCHI„H

McGRADY
ÎN MARE FORMĂ

La „Madisron Square 
Garden" din New York 
au continuat întrecerile 
campionatului de atletism 
pe teren acoperit ale 
S.U.A. în proba de 600 
yarzi, Martin McGrady a 
fost cronometrat în 1:07,6, 
timp ce reprezintă cea mai 
bună performanță mon
dială de sală. Sprinterul 
Charlie Greene a cîștigat 
cursa de 60 yarzi în 6,0, 
iar Willie Davenport (cam
pion olimpic la Ciudad de 
Mexico) s-a clasat pe pri
mul loc în proba de 60 
yarzi garduri cu timpul 
de 7,1. Alte rezultate i fe
minin 400 yarzi : Kathy 
Hammond — 55,2; greu
tate i Mary Jacobson — 
14,25 m; 880 yarzi t Frân
ele Kraker — 2:10,5 ; mas
culin i greutate: Oldfield 
— 19,47 m ; 1 000 yarzi : 
Luzins — 2:06,2.

DEȘI ÎNVINSĂ (14-15 CU R.F. a GERMANIEI)
ROMÂNIA S-A CALIFICAT IN SFERTURILE DE FINALĂ

stațiunea canadiană 
Vancouver-Garibaldi, proba 
de slalom uriaș i-a revenit 
francezului Alain Penz în 
3:04,47. El a fost urmat de 
austriacul Bleiner — 3:04,49 
și de francezul Russel — 
3:06,37. în urma acestor re
zultate, în „Cupa Mondială" 
conduce Schranz (Austria) cu 
146 p, urmat de Thoeni (Ita
lia) — 140 p și de Giovanoli 
(Elveția) — 116 p. în clasa
mentul pe națiuni conduce 
detașat Franța cu 1 523 p.

Proba de slalom special de 
pe pirtia de la Les Diable- 
rets s-a încheiat cu victoria. 
elvețianului Kurt Schniderîn 
80,56, urmat de austriacul 
Loidl — 80,64 și de francezul 
Mauduit — 80,74.

La Falun (Suedia) ștafeta 
masculină de 4x10 km 1-a

revenit echipei R. D. Ger
mane (Hessner, Lesser, 
Grimmer, Klause) în 2hl8:22, 
urmată de cele ale Suediei 
— 2M8252 ți Norvegiei — 
21120:28. Și ștafeta feminină 
de 3x5 km s-a încheiat cu 
victoria formației R. D. Ger
mane (Gabriele Haupt, Antia 
Unger, Karin Scheidel) in 
57:25.

Celebra cursă „Vasa“ care 
se dispută anual în Suedia, 
i-a revenit suedezului Lars 
Ame Bolling care a parcurs 
cei 86 km în 5hO8:38T.

IA IJUBLJANA, CU PRILEJUL C.M.
DE PATINAJ ARTISTIC

CAEN, 1 (prin telefon). —
Deci, am asistat astăzi la 
Caen la prima înfrîngere în 
acest campionat mondial, atît 
de dificil, a echipei noastre. 
Și încă atunci cînd era de 

. așteptat mai puțin, adică în 
momentul în care meciul se 
anunța extrem de facil, de
oarece antrenorul echipei 
R.F. a Germaniei renunțase 
la patru din piesele sale de 
bază. Era, cum ne mărturisea 
chiar domnul Zebeer, preșe
dintele federației vest-germa- 
ne. „o manevră" tactică, o în
cercare de a se realiza o eco
nomie de forțe în 
forțării „pasajului" 
mifinale. Antrenorii 
au fost obligați însă să pro
cedeze invers, folosind pri
ma garnitură cu scopul de a 
roda accidentații : Guneș și 
Samungi. Una din satisfac
țiile noastre, în treacăt fie 
spus, este și aceea că ambii 
au evoluat satisfăcător, ceea 
ce ne face să privim cu ceva 
mai multă încredere (în ciu-

vederea 
spre se- 

români

ÎN LUMEA SPORTULUI ALB

NĂSTASE, TIRIAC—FINALIȘTI LA MACON
în semifinalele turneului de 

la Macon (Georgia) Ashe l-a 
eliminat cu 9—7, 6—2 pe Bob

*

Laver învins
la

Lutz. iar Richey cu 6—2, 6—2 
pe Jaime Filliol. In finala 
masculină de dublu, cuplul 
român, Năstase, Țiriac va 
juca cu perechea Carmichael, 
Addison. în semifinale, româ
nii i-au eliminat cu 6—4, 
6—1 pe americanii Richey, 
Graebner.

da rezultatului și a compor
tării de astăzi) partida din 
sferturile de finală.

O scurtă perioadă de timp 
din întîlnîrea România — 
R.F. a Germaniei, mai precis, 
în partea a doua a primei re
prize, am crezut că socotelile 
de acasă (ale celor două con
duceri tehnice, firește), se vor 
potrivi cu cele din... sală. 
Dar, fericirea noastră a fost 
de scurtă durată! Zîmbetele 
vor apare din nou însă pe 
fețele românilor prezenți la 
Caen din cu totul alte cau
ze. Despre acest moment, să 
zicem fericit, ceva 
ziu... Deocamdată să 
nem la nerioada cînd 
ția jucătorilor noștri 
dezamăgitoare din 
punctele de vedere, 
„să radiografiem1 
cundă, atunci 
rea de forțe 
in conturarea 
nai. Pentru 
bine cele ce vom spune, este 
necesar să precizăm că, așa 
cum s-a întîmplat deseori, 
echipa română a început slab 
partida, ezitînd și manevrînd 
greoi atît în apărare cit și 
în atac. Din acest motiv, 
handbaliștii români au pre
luat conducerea abia după 12 
minute de joc (2—1), și apoi 
au menținut un avantaj in
fim pînă în min. 19 (5—3) 
după care s-au detașat. Și în 
acest timp pe care avem cu
rajul să-1 socotim o perioa
dă de joc ceva mai bună, 
s-au comis greșeli incredibile 
tocmai de către jucătorii de 
la care așteptam mai multă 
siguranță în joc: Oțelea, 
Gațu, Gruia — care a șutat 
mult, fără forță și neinspirat. 
Totuși, după cum se știe, pro-

mai tîr- 
rămî- 

evolu- 
a fost 

toate 
adică 

repriza se- 
cînd înfrunta- 

a fost decisivă 
rezultatului fi- 
a înțelege mai

Turneul de la Inglewood 
(California) a fost cîștigat de 
americanul Denis Ralston, 
care l-a învins în finală 
australianul Rod Laver 
7—5, 4—6, 6—1.

pe 
cu

CÎTEVA PERFORMANȚE
(Urmare din pag. I)

Meciuri-maraton
la n

La Lyon, în cadrul campio
natelor internaționale pe te
ren acoperit ale Franței, 
cuplul Courcol (Franța), El- 
senbroich (R.F. a Germaniei) 
a dispus cu 6—3, 6—4 de 
perechea română Dron, Măr- 
mureanu. Iată și cîteva re
zultate din proba de simplu : 
Goven (Franța) — Pala (Ce
hoslovacia) 6—4, 6—4, 6—4 ; 
Lundquist (Suedia) — Rouyer 
(Franța 20—18, 16—14, 3—6, 
7—5, Beust (Franța) — El- 
senbroich 10—12, 12—10,
6—3, 6—4 ; Zednik (Ceho
slovacia) — Warboye (An
glia) 6—3, 6—2. 6-2.

în finala probei de dublu 
mixt, cuplul Gail Chanfreau, 
Paul Hutchins a întrecut pe
rechea Odille Roubin, Sever 
Dron cu 7—5, 6—3.

ne-a declarat la închiderea 
întrecerilor l „Precedînd Cam
pionatele europene de la 
Viena, concursul de la Bucu
rești a fost deosebit de util 
pentru noi, el facilitîndu-ne 
verificarea potențialului atle- 
ților care vor lua startul în 
C.E. din Austria. în ceea ce 
ne privește, sînt deosebit de 
mulțumită de forma bună 
demonstrată de sprinterele 
engleze".

Apreciind valoarea între
cerilor, antrenorul federal 
N. Mărășescu a spus I „Re
zultatele cu care s-au înche
iat unele dintre probe sînt 
de valoare mondială, multe 
dintre ele fiind superioare 
sau egale celor cu care s-au 
cucerit anul trecut campio
natele europene".

Rezultate tehnice : bărbați: 
50 M G. — 1. A. Demus 
(U.R.S.S.) 6,5 — campion in
ternațional al României, 2. 
N. Perța (Steaua) 6,5. 3. D. 
Hidioșanu (Dinamo) 6,7, 4. E. 
Sebestyen (Steaua) 6,7, 5. S. 
Dimitrov (Bulgaria) 6,8, 6. V.

Suciu (Petrolul PI.) 6,8 ; 
LUNGIME: 1. V. Sărucan
(C.S.M. Cluj) 7,79 — campion 
internațional al României, 
2. H. Kalocsai (Ungaria)

M. Zaharia (Rapid) 
W. Stefien (Polonia) 
D. Bădini (Steaua)

G. Cyvulski (Polonia) 
GREUTATE: 1. V. 
(Ungaria) 18,08, 2. M. Jamou 
sek (Cehoslovacia) 17,66, 3. A. 
Gagea (Dinamo) 16,38, 4. C. 
Crețu (Metalul) 15,15, 5. D. 
Rădulescu (Metalul) 14,34, 
6. C. Mitrea (C.A.U.) 14,26. 
Fete: 50 M. G. 1. Mary Pe
ters (Anglia) 7,0 — campioa
nă internațională a Româ
niei, 2. Christine Perera (An
glia) 7,1, 3. G. Rabsztyn (Po
lonia) 7,3, 4. D. Koleva (Bul
garia) 7,3, 5. E. Mîrza (Șc. 
sp. atl. Buc.) 7,4, 6. 
duleac ~ 
ÎNĂLȚIME : 1.
(Rapid) 1,83 -
internațională 
* D. ”

babil, echipa română s-a de
tașat în finalul 
ze, cînd a luat 
patru goluri.

După pauză, 
poartă in locul 
(care a primit în 
3—4 goluri parabile), selec
ționata noastră a fost ajunsă 
și egalată (min. 37, 10—10), 
după 
cursă 
tativa 
reușit 
mod hotăritor detașarea re
prezentativei noastre. Echipe
le au mai fost la egalitate 
(min. 46, 12—12, min. 52,
14—14) după care în ultimele 
secunde de joc reprezentativa 
R. F. a Germaniei a înscris 
golul victoriei prin transfor
marea unei aruncări de la 7 
metri. în acest meci, învin
gătorii au beneficiat de 6 a- 
runcări de la 7 metri, trans- 
formînd cinci, iar echipa 
noastră de 3 aruncări, reali
zate toate de Popescu.

Am . rămas cititorilor datori 
cu radiografia jucătorilor 
noștri din repriza secundă, 
în această privință, putem 
spune că am fost dezamăgiți 
de ușurința cu care handba
liștii 
rile 
aut, 
cum 
cinci 
rea echipei pentru joc pasiv. 
Este greu de crezut că în a- 
semenea condiții se poate as
pira la una din treptele po
diumului. Noi ne păstrăm 
speranța că a fost doar o 
scurtă perioadă de timorare, 
o crampă competițională și 
că marți, la Paris, vom ve
dea echipa României evo- 
luînd la valoarea pe care noi 
o cunoaștem.

în momentul cînd redactam 
cronica pentru a o transmite 
la București, aici la centrul 
de presă al sălii de sport din 
Caen a explodat o adevărată 
„bombă" competițională. în 
sferturile de finală, România 
va înttlni la Paris, Suedia. 
Echipa Uniunii Sovietice

primei repri- 
un avans de

cu Dincă în 
lui Penu 
7 minute,

care într-o infernală 
de urmărire, reprezen-
R.F. a Germaniei a 
să nu mai permită în

noștri au risipit atacu- 
prin mingi scăpate j.n 
pase la adversar sau 
s-a întîmplat în ultimele 
minute prin sancționa-

%ETAPĂ CALMĂ J
Duminică a început și retu

rul diviziei A masculine. în
tre rezultatele înregistrate în 
etapa inaugurală nu s-a con
semnat nici o surpriză, fa
voritele obținînd victorii cla
re. Același lucru se poate 
spune și despre jocurile fe
minine programate duminică, 
in etapa a doua a returului.

oaspeți. Corect arbitrajul cu
plului V. Chioreanu (Sluj) — 
C. Șovăială (Ploiești).

P Arcan-coresp. principal

MASCULIN

DINAMO — UNIREA TRI
COLOR BRĂILA 3—0 (9, 7, 
3). Dinamoviștil au obținut 
o victorie clară, în 50 de mi
nute. Oaspeții au avut un în
ceput furtunos care i-a sur
prins pe adversari și pe spec
tatori (brăilenii conduceau la 
un moment dat cu 8—1 în 
primul set!). Dar elanul lor 
a fost curînd temperat de 
gazde care și-au organizat 
mai bine jocul. Ridicătorul 
Oros a servit atacului pase 
corecte finalizate cu prompti
tudine, în special de Smere- 
cinschi și Corbeanu. Arbitraj 
bun : V. Dumitru — A. Di- 
nieu.

POLITEHNICA GALAȚI— 
VIITORUL BACĂU 3—1 
(—11, 8. 9. 3). Studenții gă- 
lățeni au cîștigat greu un 
meci de nivel tehnic scăzut, 
în care ambele echipe au 
manifestat mari carențe în 
pregătire.

T. Siriopol-coresp. principal

TRACTORUL BRAȘOV - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
3—1 (12, —11, 6, 8). Brașo
venii, mai deciși la fileu și 
cu o linie a doua mai bine 
pusă la punct, au cîștigat în 
fața studenților craioveni, în 
85 de minute, un meci presă
rat cu acțiuni frumoase de 
ambele părți. Excelent arbi
trajul cuplului M. Marian 
(Oradea) și C. Armășescu 
(București).

C. Gruia-coresp. principal

N. MATEESCU PETROLUL PLOIEȘTI — 
STEAUA 0—3 (—4, —4, —6).

3.
4.
5.
6.

RAPID — MINERUL BAIA 
MARE 3—0 (16, 5, 7). După 
ce au fost la un pas de cîș 
tigarea primului set (Mine
rul a condus cu 14—9), băi- 
mă renii s-au împăcat cu gîn- 
dul înfrîngerii și n-au mai 
dat în continuare aceeași re
plică Rapidului. Au arbitrat 
bine C. Florescu șl Em 
Iliescu.

FEMININ

PENICILINA IAȘI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 3—0 (7. 
2, 4). Jucătoarele din P. Neamț 
n-au rezistat decît în pri- 

parte a
care au 

Jocul a

P. Peană-coresp.

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 3-0 (13, 10, 14). Cele 
două formații au oferit, în 
prima etapă a returului, una 
dintre cele mai slabe partide 
vizionate în Timișoara. Par
țial au corespuns Weiss și 
Tănăsescu de la gazde, Du
mitrescu și Enescu de la

ma 
după 
țiativa. 
frumos, cu multe 
tante șl execuții 
mare finețe. Foarte bun ar
bitrajul prestat de R. Farmuș 
și D. Radulescu (București).

setului I, 
cedat ini- 

fost totuși 
faze palpi- 
tehnice de

C.S.M. SIBIU — DINAMO 
0—3 (—8, — 9, —4)

FARUL CONSTANȚA — 
MEDICINA BUCUREȘTI 3—1 
(7, —6, 12, 9).

VOINȚA M. C1UC — C. P.
BUCUREȘTI 0—3 (—2, —2, 
-7).

ratat calificarea în primele 
opt formații, în timp ce se
lecționata Poloniei a ocupat 
ultimul loc în seria sa I

Au evoluat ' formațiile î 
ROMANIA : Penu (Dincă ’ — 
Penu), Oțelea, Goran (1), Gu- 
neș (3), Gruia (4), Nica, Sa- 
mungi, Gațu (1), Chicidt (1), 
Popescu (4), Lieu. R.F. A 
GERMANIEI : Rathjen (Ka- 
ter — Rathjen), Brand (1), 
Bucher, Feldhoff' (2), Finkel- 
mann (5), Moller, Neuhaus, 
Rogge (1), Wehner (3), Welz 
(2), Munck (1). Au arbitrat 
excelent J. Rodii și P. Ovdal 
(Danemarca).

Titova conduce in C.M.
de patinaj viteză
NEW YORK, 1 (Agerpres). 

După două probe, în campio
natul mondial feminin de pa
tinaj viteză ce se desfășoară 
la Milwaukee (Wisconsin) 
conduce Ludmila Titova 
(U.R.S.S.) cu 94,446 p, urmată 
de Ans Schut (Olanda). Tito
va a cîștigat proba de 500 m 
în 45,38, iar Ans Schut r-a 
clasat prima la 1 500 m în 
2:23.3.

DOI ZIARIȘTI
LA UN SPORTIV!

BELGRAD, 1 (Ager preș). — 
Sala Tivoli, modernul palat 
de gheață din Ljubljana, va 
găzdui, începînd de marți 
3 martie, campionatele mon
diale de patinaj artistic, Ia 
care participă 122 de sportivi 
din 15 țări. Agențiile de pre
să menționează și amănuntul 
că numărul ziariștilor acredi
tați este aproape dublu (216) 
față de cel al participanților.

Numeroase asociații sportive din Ungaria organizează In fiecare săptămtnă excursii ciclo
turistice de iarnă, tn decorul hibernal, plimbările cu bicicleta sînt un util antrenament nu nu

mai pentru începători, ci și pentru avansați

7.48 ; 
Varju

ECHIPA U.R.S.S. A JUCAT 
LA GUADALAJARA

V. Bi- 
(Constructorul) 7,5; 

C. Popescu 
campioană 
României, 

(Polonia) 
1,74, 3. K. Lazova (Bulgaria) 
1,71, 4. D. Prociow (Polonia) 

S. Gontkovskaia 
(U.R.S.S.) 1,68, 6. M. Matei 
(Dunărea Galați) 1,65.

Selectionata U.R.S.S., afla
tă în turneu în Mexic, a ju
cat cu echipa Guadalajara, 
pe care a întrecut-o cu sco
rul de 3—2 (1—0). Meciul 
s-a disputat pe stadionul 
Jalisco din Guadalajara, un
de vor avea \ loc partidele 
grupei C. din cadrul turneu
lui final al campionatului 
mondial de fotbal.

2.
a

Konowska

1,71, 5.

CAGLIARI SAU JUVENTUS?
Etapa de duminică putea 

să fie decisivă 
pionatul italian 
tus, continuînd 
telor bune, nu
punct de la Inter, pe

pentru cam- 
dacă Juven- 

seria rezulta- 
smulgea un 

San

Siro. Acum putem spune că 
cucerirea titlului rămîne o 
aspirație pentru numai două 
echipe : Juventus si Cagliari. 
Această etapă a redeschis, de 
asemenea, lupta pentru evi
tarea retrogradării. înfrînge- 
rea lui Bari de către Samp- 
doria si victoria brescienilor 
asupra lui Palermo a creat 
o situație foarte confuză în 
subsolul clasamentului.

Rezultatele si autorii golu
rilor : Bologna — Milan 0—1 
(Prati), Brescia — Palermo 
4—2 (Turchetto 3 și Meni- 
chelli, respectiv Bercelino și 
Pelizzaro), Cagliari — Napoli 
2—0 (Gori și Riva din 11 m), 
Inter — Juventus 0—0, La
zio — Roma 1—1 (Fortunato, 
respectiv Cappello), Sampdo-

Bari 1—0 (autogol Co
Fiorentinalautti), Torino

1—0 (Mondonico). Verona — 
Lanerossi Vicenza 3—1 (Cle
rici 2 și Ferrari, 
Derlin). Clasament: 
gliari 33 p, Juventus 31 p, 
Milan 29 p, Fiorentina și In
ter 28 p, Napoli 24 p etc. în 
clasamentul golgeterilor : Ri
va 14 goluri, Vitali 12. Chia- 
rugi, Anastasi și Prati 10, 
Boninsegna 9 etc.

Cesare TRENTINI

respectiv
Ca-

Liga italiană de fotbal a 
suspendat pe viată sase ju
cători ai echipei Spezia, care 
l-au atacat pe arbitrul me
ciului si au provocat grave 
dezordini pe teren.

rest — Everton 1—1 ; Shef
field Wednesday — Burnley
2— 0 ; Stoke City — Manches
ter United 2—2 ; West Brom 
Albion — Wolverhampton
3— 3 ; West Ham United — 
Southampton 0—0.

LUPTA STRÎNSA 
PENTRU PRIMUL LOC

în campionatul vest-german 
s-au înregistrat rezultatele: 
Schalke 04 — Miinchen 1360 
3—1, Bayern Miinchen — MSV 
Duisburg 2—0, Rot Weiss O- 
berhausen — Alemannia A- 
achen 1—0, Borussia Mdn- 
chengladbach — Werder Bre
men 1—0, Eintracht Frank
furt — Eintracht Braunsch
weig 0—0, Hannover 96 _
VfB Stuttgart 2—0, F. C. 
Kaiserslautern — Borussia

BRAVO POIIIIHMCA: 82-77 CU STEAUA! %
Ieri dimineață, In sala Flo- 

reasca, mare surpriză. Jucînd, 
în cadrul etapei a doua a re
turului diviziei A, baschetballștll 
de la Politehnica București au 
reușit să învingă pe Steaua, 
una dintre cele două candidate 
la titlu. Folosind în mod Inte
ligent superioritatea sub panou, 
actionînd gîndit, tespectînd in
dicațiile tactice, dar. mai ales, 
luptlnd cu o voință exemplară. 
Și fără a se descuraja chiar cînd 
au „pierdut", în momente deci
sive jucători de bază (Rusu, 
Popa, Troacă), studenții și-au 
adjudecat, pe deplin meritat (a- 
preciere exprimată șl de antre
norul învinșilor. i * ~ ~
pescui, un suc.es 
merită calde felicitări, 
cît șl Inimoasa antrenoare, 
Stela Rusu. Despre Steaua 
bule spus că a dezamăgit, 
ales spre sfîrșitul partidei 
văzînd formația adversă 
completată, șl-a permis i 
desconsidere șl. mai 
să , 
tice, __..______
sfaturi din partea antrenorului. 
Scor final : Politehnica Bucu
rești— Steaua 82—77 (41—41). Au 
înscris : Georgescu 20, Anasta- 
siu 22, Vescan 9, Rusu 8. Troa
că 12. Popa 11 (au mat jucat 
Andreițu, Rotaru. Stănică) pen
tru învingători, respectiv Nosie- 
vici 16, Savu 5, Irimle 2. Gheor- 
ghe 9, Popa 2. Dimancea 15, 
Tarău 12. Czmor 14, Molln 2. 
Au arbitrat foarte bine M. Al
de» și I. Krasznay.

Tot în sala Floreasca. I.C.H.F. 
a obținut destul de ușor vic
toria asupra Politehnicii Galați: 
84—69 (35—29). Reintrarea lui
Satmari s-a făcut din plin sim
țită. formația avînd prin el un 
plus de fantezie șl eficacitate. 
Oaspeții s-au dovedit o echipă 
de perspectivă, alcătuită din 
mulți jucători tineri, bine do
tați fizic șl talentați. In sftrșit. 
Dinamo București, la care au 
reintrat Novac șl Diaconescu. a 
făcut un simplu „galop de să
nătate" în compania Politehnicii 
Brașov: 91—52 (45—24). (d. st.).

Universitatea Cluj—I.E.F.S. 63— 
60 (35—25). Joc încîlcit, în care 
bucureștenii au fost parteneri 
incomozi. — - —

Universitatea 
ța București 92—77 

Comerțul Tg.
București 84—77

prot V Po- 
i pentru care 
' “ ’ Atît ei, 

prof.
i tre-
, mal 

cînd, 
des- 

să o 
___ cu seamă, 

„omită" orice principii tac- 
, deși au primit suficiente

apărare strictă și cu o mal mare 
eficacitate, clujencele puteau 
obține un rezultat mai strîns. 
(P. RADVANI—coresp.).
Progresul București—Mureșul 

Tg. Mureș 45—44 (23—23). După
o întrecere viu disputată, bucu- 
reștencele reușiseră să intre în 
ultimele trei minute cu un a- 
vans de șase puncte. Dar, deo
sebit de dîrze și decise să „răs
toarne” rezultatul, mureșencele 
s-au apropiat amenințător, dar 
numai pînă la un punct, astfel 
că Progresul și-a înscris o 
torie deosebit de prețioasă 
tru evitarea retrogradării. 
DI ACONESCHJ—coresp.).

RAPID — I.E.F.S. 57—53 (26—33). 
încă din primele secunde ale me-

V’parul i L P. .Informația*, «tr. Hrezoianu na. 23—25, UucuretU

vic- 
pen- 

(D.

ciului studentele au luat iniția
tiva, termlnînd repriza în avan
taj. In partea a doua a meciu
lui, rapldistele s-au organizat 
mai bine, atît în apărare cît și 
în atac, reușind în min. 37 să ia 
pentru prima dată conducerea 
(50—49) și în final să obțină o 
victorie muncită și, în același 
timp, meritată.

Au înscris : Ivanovicl (22), Ra- 
coviță (16), Blțu (8), Ferencz (4), 
Nlea (4), Chlraleu (2), Basara- 
Dia (1) — Rapid, Salcu (14), Tran
dafir (10), 
(9), Petrlc 
I.E.F.S. Au 
Popescu și
București (Pavai PEANA—coresp.

Popov (10), Szabados 
(6), Farkaș (4) —
arbitrat excelent V. 
M. Rizea, ambii din

GRIVITA ROSIE CAMPIOANAJ '

DE... TOAMNA!
DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINSĂ LA TIMIȘOARA I

au
(M. RADU, coresp.).

Timișoara—Voln- 
(41-31).

Mureș—Rapid 
(39—42).

FEMININ
Constructorul

Oradea 56—33 (28—18). 
tencele au învins la scor dato
rită... adversarelor, care au evo
luat sub orice critică. (F. SIMION 
—coresp.).

Voința Brașov—A.S.A. Cluj
56—52 (34—22). Gazdele au realizat 
victoria într-un final dramatic. 
(C. GRUIA — coresp.).

Universitatea Cluj —Politehnica 
București '57—73 (26-30). Cu o

București—Crișul
Bucureș-

Mult așteptatul derby al tu
rului, Grivlța Roșie — Steaua, 
care avea să stabilească cam
pions de... toamnă, a debutat 
furtunos. Chiar In primul minut, 
Oblemenco 
terenul 
arbitrul 
acordat 
realizată în condiții regulamen
tare ! Partida s-a menținut echi
librată, ambele echipe depunînd 
eforturi deosebite pentru a des
chide scorul. Cei care au reușit 
acest lucru au. tost stellștil 
(Durbac — min 23, lovitură de 
pedeapsă). Peste 2 minute, Iri- 
mescu a restabilit egalitatea, tot 
printr-o lovitură de pedeapsă. 
Treptat, treptat, superioritatea 
grivlțenilor a devenit tot mai 
evidentă șl Oblemenco (min. 31) 
a stabilit scorul reprizei: 6—3 
pentru Grivlța Roșie.

Și repriza a doua a început 
tot cu o greșeală de arbitraj : 
Irimescu a Inițiat o acțiune 
spectaculoasă pe partea dreaptă, 
sehimbînd apoi jocul pe stingă, 
unde se aflau trei grlvițeni in 
clară poziție de ofsaid. Balcan, 
după o cursă irezistibilă, a reu
șit o încercare, acordată de 
data aceasta — poate in com
pensație — de arbitru I

Din acest moment, Steaua a 
„căzut" complet, evoluînd la 
nivelul -unei echipe de... juniori 
in timp ce elevii Iul Viorel Mo- 
raru realizau faze 
spectacol. majorînd 
min. 50, prin Irimescu, drop-goal. 
Stellștil și-au pierdut controlul 
nervilor, iar Popa, care l-a lovit

a culcat balonul in 
de țintă advers, dar 
Petre Niculescu nu a 
încercarea, deși a fost

Intenționat cu piciorul în stomac 
pe Roibașu, a fost eliminat din 
joc. In 14 oameni, Steaua a 
făcut și mal greu față atacurilor 
în trombă ale liniei de treisfer- 
turi grivițene, cedînd din nou în 
min. 65 șl 73 (Irimescu două 
lovituri de pedeapsă — a doua, 
acordată la un placaj corect I) : 
18—3 pentru Grivlța Roșie. In 
min. 77 Pros! a redus handica
pul printr-o Încercare transfor
mată de Durbac : 18—8. In ul
timul minut de joc, Roibașu — 
excelent Ieri — a luat o acțiune 
pe cont propriu șl a realizat 
o încercare de o rară spectacu
lozitate, chiar la centru, trans
formarea fiind ratată, însă, de 
Tibuleac. La această fază, Șerbu 
a fost eliminat din joc pentru 
lovirea intenționată a unui ad
versar fără balon. Deci, Grivița 
Roșie — Steaua 21—8 (6—3).

D. VI.

de mar*3 
scorul în

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— DINAMO BUCUREȘTI 6—0 
(3—0). Restanța din tur a fost 
echilibrată doar tn primele 20 
de minute. In rest Inițiativa a 
aparținut gazdelor cu o linie de

z trelsferturi in mare vervă. Au 
înscris : Rășcanu (min. 40 —
încercare) și Duță (mm. 60 — 
lovitură de pedeapsă. (P. ARCAN
— coresp. principal).

Alte rezultate : Dinamo (tine
ret) — Vulcan 46—3 (22—3),
Sleaua (tineret) — Aeronautica 
11—3 (3—0), Gloria (tineret) —
Olimpia 18-3 (15-0).

e- 
te-

ARSENAL A ÎNVINS 
PE SUNDERLAND

Tn campionatul englez 
chipa Arsenal a învins pe 
ren propriu cu scorul de 3—1
(1—1) formația Sunderland. 
Alte rezultate i Coventry City 
— Chelsea 0—3 ; Leeds Uni
ted — Crystal Palace 2—0 ; 
Liverpool — Derby County 
0—2 ; Manchester City — 
Ipswich Town 1—0; New
castle United — Tottenham 
Hotspur 1—2 ; Nottingham Fo-

jj

Kaiserslautern ____
Dortmund 2—2, F. G. Kolm— 
Rot Weiss Essen 5—2. Iată 
situația primelor clasate., 
1. Bor. Mdnchengladbach

21 15 3 3
2. F. C. K61n

22 15 2 5 
Miinchen

4

50—18 33

3.

4.

5.

Bayern

Hertha

Schalke

3

3 6

6

59—21'32

53—22

34—25

31—36

31

25

247
Aachen ocupă

21 14 
BSC 
20 11 
04
22 9

Alemannia 
ultimul loc.

• La Rangoon, F. C. Mag
deburg (R. D. Germană) și o 
selecționată birmaneză au 
terminat la egalitate, 1—1 
(0—0).

CUPEI PRIETENIEI" LA SCRIMĂ
(prin tele-BUDAPESTA, 1 

fon). Duminică au continuat 
la „Sportcsărnok" întrecerile 
din cadrul „Cupei prieteniei"^ 
turneu de scrimă rezervat 
„speranțelor olimpice". De 
data aceasta Ia start s-au 
prezentat floretistele.

Din rîndul celor 48 
tinere scrimere s-au detașat 
patru unguroaice, o sovietică 

o excelen- 
Kostakova 
să termine

de

patru unguroaice, 
și o româncă. Cu 
tă pregătire 
(U.R.S.S.) a reușit 
neînvinsă turneul final (5 
victorii). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Tordassi 
(3 v.), Ferenczi (3 v.), Ma- 
rossi (3 v.) și Eenart (1 v.), 
toate reprezentante ale țării 
gazdă. Pe ultimul loc, Ana 
Halchin (România).

MECIUL MASCULIN DE ȘAH

S-AU ANUNȚAT
BELGRAD, 1 (Agerpres).— 

La Belgrad s-a anunțat com
ponența echipei de șah a 
U.R.S.S., ..............
sfîrșitul 
ceputul 
ționata restului 
meci așteptat 
res în cercurile șahiste mon
diale. La prima masă va Juca 
Boris Spas.ki, campion mon-

care 
lunii 
lunii

va întîlni la 
martie — în- 
aprilie — selec- 
lumii într-un 

cu mare jnte

floretiste careCelelalte
au reprezentat culorile țării 
noastre au evoluat sub aș
teptări, cu excepția Evei 
Lenghel, care a tras bine și 
In serii și în semifinale. Ea 
a pierdut calificarea în fi
nală, doar la o diferență de 
două tușe...

Magdalena Bartoș a rămas 
în turul II, în timp ce Ana 
Pricop și Aniuta Alexandrov 
s-au oprit după primul tur. 
Surprinzătoare este mai ales 
comportarea ștearsă a Aniu- 
tei Alexandrov, cea mai 
slabă componentă a lotului. 
In general, floretistele noas
tre (ca și floreiiștii de 
altfel) au dovedit o insufi
cientă pregătire.

Luni este programată pro
ba de floretă fete, echipe.

U.R.S.S- - RESTUL LUMII

FORMAȚIILE
dial, iar la celelalte mese vor 
participa în ordine Petrosian, 
Korcinoi, Botvinnik, Smîslov, 

. Keres, Polugaevski,Tal,
Gheller și Taimanov. Selec
ționata mondială are urmă
toarea
Larsen, Portisch, Hort, G1L 
goricl, Reshevsky, Uhlmann? 
Matulovici, Najdorf și Ivkov.

alcătuire I Fischer,


