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ik van Stenbergen este ares- 
’ lare la bursa 

iianni Motta 
s-a drogat — 

este condamnat de un tri
bunal belgian ; Roger Riviere, 
într-un proces de faliment și 

este condamnat și escrocat de 
devine

R
ik van Stenberger 
tat pentru participi 
stupefiantelor; Gi 
— depistat câ s-t 
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» ocul întîmplării i-a fă- 
J cut, pe toți cei intere

sați de soarta hocheiu
lui nostru, să urmărească, 
în ultimele zile, cu cea mai 
mare încordare, meciurile în 
care echipa română nu apă
rea în postura de competi
toare directă (de altfel, a- 
seară, în fața virtualilor cîști- 
gători ai grupei secunde, ju
cătorii americani, nu se putea 
emite nici o pretenție, așa in
cit...).

Aș scrie că nu există situa
ție mai tristă decît aceea în 
care nimic nu depinde 
propriile tale puteri, 
soarta urmează să-ți 
cisă de alții și cind 
doar spectator inactiv 
tărîrilor 
care-ți
drum. Spun „aș scrie" nu 
fiindcă nu cred suficient în 
jalnicul adevăr deja expri
mat, ci pentru că acum, cind 
îmi îndeplinesc datoria de 
slujbaș al hîrtiei tipărite, 
sentimentului cunoscut al 
tristeții i se adaugă un altul, 
de intensă amărăciune.

Intr-adevăr, o singură 
se poate înregistra o 
cumplită dezamăgire

exprimată: atunci 
nevoit să trăiești 
situației descrise, 
echipp noastră de 
aflat într-o astfel

se va pu- 
a și fost) 
acum la

de satis-

de 
cind 

fie de- 
devii 

al ho-
care te privesc și 

vor jalona viitorul

fășoare pînă la capăt, sperînd 
că de pe urma lui 
tea salva (așa cum 
sau să piardă (ca 
București).

Atunci, strigătul
facție a fost atît de violent 
incit a desensibilizat urechile 
celor care ar fi trebuit să în
registreze bucuria respectivă 
în ceea ce avea ea caracte
ristic : anemia din care se 
născuse. Dar n-a fost așa și 
de aceea acum ne vedem si
liți să asistăm, neputincioși, 
la căderea echipei pe cea din 
urmă treaptă valorică a ho
cheiului mondial, la poalele 
unui urcuș pe care-l mai 
parcursese o dată, dar pe 
panta căruia nu s-a putut 
menține. De aceea Bucureștii, 
înregistrînd apariția pe teri
toriul său sportiv a primului 
patinoar acoperit, va însoți e- 
venimentul, cu totul remar
cabil, cu o altă dată, de tristă 
aducere aminte: retrograda
rea formației reprezentative 
într-o categorie inferioară!

Vedem, prin urmare, cum 
pînă Și în cele mai nefericite 
împrejurări umorul își face 
uneori cuib, chiar dacă pen
tru asta a săpat cu ghiare 
de oțel 
noastre 
deamnă 
prezența 
cu atît
este mai

infrîngere, dar după 
un joc ceva mai bun

S.U.A ROMÂNIA 9—1 (4-1, 1-0, 4-0)
mai multi jucători. Din 
în această repriză au 
cîteva neregularități, 

cu eliminări pe 10 mi- 
cu o pedeapsă de rea

în ciuda scorului sever cu 
care a fost înfrîntă (de altfel 
previzibil), echipa României a 
desfășurat ieri seara cel mai 
bun joc al său din cadrul ac
tualei competiții. Unul dintre 
confrații elvețieni sublinia, 
chiar, că dacă hocheiștii români 
ar fi evoluat în acest fel și în 
meciul cu Elveția, atunci poate 
că rezultatul ar fi fost invers. 
Avem deci satisfacția, platonică 
ce e drept, de a fi făcut un 
meci bun în compania 
mai redutabile formații 
cestei grupe.

Și dacă n-ar fi existat 
cîteva elementare greșeli 
parare, poate că și scorul final 
ar fi fost, mai mic. Primul gol 
al meciului a fost înscris de 
Florescu în min. 3,03. Nici nu 
s-au potolit aplauzele tribune
lor și Boucha a și egalat în 
min. 3,57, profitînd de o ezita
re a lui Dumitraș. Același 
Boucha a ridicat scorul la 2—1 
în min. 8,06 ; apoi americanii 
mai înscriu încă de 
prin Lilyholm (min. 
Stordahl (min. 16,55).

Repriza secundă a 
mai echilibrată și a adus mar
carea doar a unui singur gol, 
Grand în min. 27,19, la capătul 
unei curse impresionante în 
care a trecut „nederanjat"

celei
a a-
iahăși 
în a-

două ■ ori,
8,41) și

fost mult

printre 
păcate, 
existat 
soldate 
nute și 
conduită (10 min.), prima din 
acest campionat, acordată lui 
Florescu. înaintașul român a 
fost oprit corect printr-un bo- 
diceck și a căzut. Supărat pen
tru faptul că arbitrul Wolde 
nu l-a sancționat pe hocheistul 
american, Florescu a fost in
solent fată de conducătorul 
jocului și l-a lovit cu patina. 
Eliminarea personală (cu drept 
de înlocuire) a provocat un val 
ne justificat de proteste a unei 
părți din public. Florescu nu 
este însă la prima abatere de 
acest fel (ne amintim de alt 
caz al său la C. M. de la Vie- 
na — 1967). în mod normal ar 
fi trebuit ca, la prima sancți
une, după executarea pedepsei, 
antrenorii echipei să-l fi tri
mis la vestiar. Dar, spre sur
prinderea noastră — și nu nu
mai a noastră — el a conti
nuat să joace ; și ne întrebăm 
de ce. Ultimele douăzeci de 
minute au mal dus la înscrie
rea a 4 goluri : Riutta (min. 
45), Gambucci (min. 52), Lind
berg (min. 53), Grand (min. 55).

Au condus : Ehrensperger 
(Elveția) și Wolde (Norvegia).

ce.
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implicat 
fraudă, 
coasociafii săi; Gino dartali _____
bigot și se roagă zilnic pentru moartea 
foștilor sâi colegi de afaceri...

Sînt fapte nude. Chiar și descrise 
cu lux de amănunte ele nu mai fac 
senzație în lumea sportului occidental, 
pentru simplul motiv că sînt proprii 
acelei lumi.

Există o mare atracție spre sportul 
profesionist, în general, și spre ciclis
mul profesionist, în special. începîndu-și 
cariera, tînorul rutier din Belgia, Italia 
sau Franța n-are decît un țel : acela 
de a ajunge vedetă, un Drofesionist de 
marcă. Ce-I atrage, totuși, spre această 
lume frămîntotă, zguduită în perma
nență de tragedii care înfioară ? în 
primul rînd, cîștigurile fabuloase asi
gurate de fabricile ce-și fac reclamă 
prin intermediul așilor pedalei, apoi 
publicitatea cu ajutorul căreia se im
pune în rîndul semenilor. Fotografiile 
imense, înfățișîndu-l în diferite iposta
ze, titlurile de-o șchioapă, reportajele 
senzaționale fac dintr-un tînăr imberb 
un star, un personaj adulat. Adevăra
tele talente, oamenii echilibrați, înțeleg 
cum se cuvine condiția de vedetă, se 
descurcă în labirintul intereselor fir
melor, organizatorilor și numeroșilor 
lor intermediari, obfinînd de la ciclism 
ceea ce le este necesar pentru asigu
rarea viitorului. Sînt însă și tineri care 
devin victimele goanei după glorie, 
împinși de dorința de a cîștiga cît mai 
mult, fug de la un stort la altul și, 
neestimîndu-și resursele fizice, apelează I 
la droguri, pentru ca apoi să se pră- I 
vălească istoviți pe șosele. Alții, obiș- 
nuinau-se cu jocul sumelor mari, des- 
prinzînd ceva din viclenia aranjorilor 
cu care au avut de-a face, se lansează 
în speculații de bursă. Dar, în acest 
domeniu, posibilitatea de a ajunge în 
vîrful piramidei — unde se află marii 
potentați ai finanțelor — este și mai 
dificilă decît în sport. Și, cîștigul ago
nisit în lupta cu miile de kilometri, 
cu vîrfurile montane ascunse în nori, 
cu adversarii și aranjamentele de cu
lise, se risipește într-o clipă, ca fumul 
de țigară.

Este, dacă vreți, zona igrasioasă 
aflată dincolo de conul de lumină, 
este chipul trist — părăsit de zîmbetul 
confecționat pentru fotografia de re
clamă — al uneia dintre cele 
profesiuni.

Pentru că, uneori, ciclismul 
nist devine o capcană ce-și 
hîdâ, victimele.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I 
I
I
I

CLASAMENT
5 0 0 49— 6 

0 1 26—11 
2’fl 24—16

2 26—24
17—16
16-21
13—31
9—55

I ICronici de Romeo VILARA 
Fotografii de Aure! NEAGU 

și Vasile BAGtAC 
Cronicile meciurilor R.F. 

a Germaniei — Bulgaria, 
Norvegia — Japonia și Iu
goslavia — Elveția, în pag. 

a 2-a.

1. SJJ.A.
2. R.F. a Germaniei
3. Norvegia 

Japonia 
Elveția 
Iugoslavia 
România 
Bulgaria

mai dure

Iin

Hristache NAUM

►
Emanuel VALERIU

4.
5.
6.
7.
8.

profesio- 
așteaptâ

dată
mai

decît

sufletele 
ne în- 
simțind 
devine 
cu cit

cea inițial 
cind ești 
repetarea

Ei bine, 
hochei s-a
de împrejurare, acum un an 
la Ljubljana, cind a așteptat 
ca jocul întîmplării să se des-

Fundașul norvegian Thoen 
și japonezul Kurokawa 

luptă pentru puc

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

ASTAZI, IN SFERTURI DE FINALĂ

Atac la poar
ta noastră. Fa
ză din meciul 
România —

S.V.A.

ROMÂNIA SUSȚINE 0 PARTIDĂ DIFICILA

I I
I

ascuțit în 
care, totuși, 
să zîmbim, 
hazului, ce 
mai copios 
ridicol.

FARIS, 2 (prin telefon). In 
încheierea relatării mele ante
rioare, cuvîntul de ordine — 
ca să zic așa — era zîmbetul, 
adică mulțumirea (în ciuda 
infringerii suferite 1) de a a- 
vea în sferturi de finală un 
adversar mai comod. Dar, așa 
să fie oare ?

Este posibil ca meciul cu 
Suedia, de marți, să fie mai 
la îndemîna echipei noastre 
decît o confruntare cu 6olida 
echipă a R.D. Germane. Afir
mația noastră își are temeiul 
nu în cauze de ordin tehnic 
sau tactic, ci numai în motive 
de ordin medical, știut fiind 
faptul că selecționata română 
nu a evoluat pînă în prezent 
și nici nu are șanse prea mari 
de. a evolua în următoarele 
zile, cu efectivul său de bază 
restabilit și apt din punct de 
vedere fizic. în acest sens, aș 
dori să amintesc că Guneș a 
reintrat în partida cu R.F.G. 
după o pauză de 16 zile (ju- 
cind mulțumitor), că Samungi, 
— introdus în două meciuri 
de către antrenori în scurte 
momente — merge spre vin
decare (din păcate cu pași prea 
mici) și, in sfirșit, că Gruia, 
Penu, Popescu și Licu nu sînt 
încă pe deplin refăcuți după 
ușoarele accidentări suferite. 
Nu-i'greu de bănuit, avînd în

în patru orașe din Franța, vor avea loc astăzi întrecerile 
sferturilor de finală din cadrul Campionatului mondial de 
handbal. Programul întîlnirilor, care vor începe la ora 21,30 
(ora Bucureștiului), este următorul :

PARIS : România — Suedia
BESANCON : Cehoslovacia — Danemarca
ORLEANS : R. F. a Germaniei — R. D. Germană 
GRENOBLE : Ungaria — Iugoslavia.
Repriza a doua a meciului România — Suedia va fi trans

misă la posturile noastre de radio cu începere de la ora 
22,15.

TRACTORUL (f) Șl A. S. A. I BRASOV (m), 
CAMPIOANE

față acest succint buletin 
medical, că un adversar tehnic 
și excelent pe plan tactic, dar 
cu un joc mai lent, cu o ten
dință mai scăzută spre anga
jamentul fizic, cum este for
mația „Tre Kronor" este de

preferat unei echipe rapide, 
bătăioase, cu o excepțională 
capacitate fizică și o forță de

POIANA BRAȘOV, 2 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). Cu 
ștafetele desfășurate luni, s-a 
tras cortina peste încă o ediție 
a campionatelor naționale ale 
fondiștilor seniori. După ce, m 
zilele precedente, reprezentanții 
clubului Dlnamo Brașov cîștigâ- 
seră toate cursele individuale, iată 
că acum ei au trebuit să cedeze 
în fața sportivilor de la A. S. 
Armata și a sportivelor de la 
Tractorul. Este adevărat că din 

a 
bază 
Dinu 
dar, 
pre-

(Continuare în pag. a 4-a)

fiecare ștafetă dinamovistă 
lipsit cîte un component de 
(Elena Bășa șl, respectiv. 
Petre), fiecare motivat, 
chiar dacă Dlnamo ar fi 
zentat echipă completă, probabil 
că victoria ar fl revenit tot schl-

ÎN PAG. A 3-a

LA ȘTAFETE
oarelor de la Tractorul. Suc
cesul a fost asigurat incă din 
primul schimb, de către Rodlca 
Clinciu, iar mai departe surorile 
gemene Lucia și Adriana Bara
baș au sporit avansul care nu a 
mai putut ii recuperat.

La băieți, pronosticurile 
vedeau o luptă aprigă 
a fost așa. A.S.A. șl-a
încă din primul schimb, 
Moise Sioiah, un avantaj 
stanțial care, practic, i-a

Campionatul național 
al juniorilor la schi alpin

Începînd de joi 

in 

sportul 

un nou serial

BENVENUTI
un artist al ringului

Viața campionului mondial 
la categoria mijlocie povestită 

de ziaristul italian 
Cesare TRENTINI

Valeri Brumei, micul Sașa și lari Cistiakov după un antrenament

• Reîntoarcerea pe stadion — revenirea la viață • Nu mă doare nici un pic ! ® O 
săritură caraghioasă • Din nou 2 metri, ca la 15 ani • „Băieți, v-ant ajuns" ® „Nu, 
n-am șchiopătat niciodată !" « Micul Sașa mereu împreună cu el • — Crezi că voi 
participa la J.C. de la Miinchen ? — Cred, Valeri I

pre- 
Dar, nu 

creat 
prin 
sub- 

------ 1-0 scutit de emoții pe ceilalți component! 
al ștafetei.-------------------------------- 1
, Clasamente : 3x5 km senioare : 
I. TRACTORUL- BRAȘOV CRocli- 
ca Clinciu, Lucia Barabaș, Adria
na Barabaș) 55:59 - campioană 
națională ; 2. Dinamo 56:53 ; 3.
Politehnica Brașov îh 00:15 •, 4 
be. sp. Miercurea Ciuc lh 02:01 • 
5 Șe. sp. Rîșnov lh 08:35 ; 4x10 
«S.Sen^n : h A S-A- I (Stoian, 
sretea, Ctacu, Drăguș 2h 15:00- 2. 
Dinamo I 2h 18:30 3. A.S.a' II
3h 21:31 ; 4. Dlnamo II 2h 24:04 • 
5. Tractorul 2h 27:28 ; 6. Steagul 
roșu 2h 27:39.

Paul IOVAN

Duminică, în paralel cu „Cupa 
Politehnica", la Poiana Brașov a 
început campionatul național de 
schi alpin pentru juniori. Pe o 
vreme frumoasă șl rece, pe o 
ptrtie dificilă, mai ales prin al
ternarea petelor de gheață cu 
taluzurlle de zăpadă, s-a dispu
tat slalomul uriaș. Peste o sută 
de concurențt inundaseră Suli- 
narul într-o cursă a preciziei și 
siguranței.

Vă eram datori cu rezultatele 
încă din ediția de ieri, dar, măr
turisim că, cu toate stăruințele 
noastre, comitetul de organizare, 
prin șeful său, prof. IOAN BE- 
RINDEI, a refuzat să ne furni
zeze rezultatele oficiale. Motivul 
nu-1 cunoaștem. Probabil că a- 
cesta este răspunsul pe care 
dînsul înțelege să-1 dea nume
roaselor critici formulate de 
presă la adresa compartimentu
lui tehnic din schiul alpin, de 
care răspunde în federație. Pre- 
zentîndu-vă scuzele de rigoare, 
vă dăm acum rezultatele ambe
lor probe desfășurate : slalom 
uriaș și slalom special.

Juniori mari, slalom uriaș : 1.

A. Bogdan (C. S. Sinaia) 1:35,5; 
2. P. Ivănescu (Dinamo Bra
șov) 1:38,2 ;3. M. Bălan (A.S.A. 
Brașov) 1:40,6 ; Slalom special : 
1. M. Bălan 87,0, 2. P. Ivănescu 
87,2, 3. T. Jurgen (Dinamo)
88.7, junioare mari, slalom uriaș :
1. D. Munteanu (A.S.A.) 1:31,0,
2. M. Trestian (Șc. sp. Reșița)
1:36,5 ; 3. M. Verman (Șc. sp. 
Predeal) 1:39,2 ; slalom special : 
1. D. Munteanu 72,5 ; 2. D. Lascu 
(Șc. sp. p. Neamț) 73,5 ; 3. M. 
Trestian 77.5 ; juniori mici, sla
lom uriaș : 1. N. Stinghie (Crea
ția Brașov) l :29,S ; 2. I. Adăscă- 
liței (Steagul roșu Brașov) 
1:30,9 ; 3. C. Cristu (Creația)
1:31,1 ; slalom special : i. r. Adăs- 
călițel 69,2 ; 2. I. Cimpeana (,.U“ 
Cluj) 70,0 ; 3. I. Răduță (C. S.
Sinaia) 71,2 ; junioare mici, sla
lom uriaș 1, E. Mezei (C. S.
Baia Mare) 1:09,5 ; 2. N. Simion 
(Șc. sp. Predeal) 1:10,0 ; 3. M.
Roșculeț (Șc. sp. Predeal)
1:12.9 ; slalom special : 1. N. Si
mion 51,8 ; 2. M. Roșculeț 53,5 ;
3. N. Degeratu (Șc. sp. Predeal)
53.8.

Mihai B1RA

Au trecut mal bine de doi 
ani de cînd activitatea 
sportivă de masă — din 
școli, facultăți și de la 

sate — este organizată nemijlo
cit de organizațiile U.T.C. Doi 
ani de zile de cînd, eliberate de 
povara rapoartelor formale și a 
cifrelor fictive, formele de an
grenare a tineretului. în sport 
s.au diversificat continuu. A spo
rit. totodată, baza materială.

Acest interval coincide, cel 
puțin ca orientare, cu o reușită, 
cu experimentarea unui sistem 
competițional mai adecvat nevoi
lor și cerințelor tineretului. In 
școli, alături de campionatele re
publicane rezervate elevilor, ca 
principală competiție a tineretu
lui studios, și-au cîștigat un tot 
mal larg credit o serie de în
treceri de anvergură ca Penta
tlonul atletic școlar, Crosul tine
retului, Săniuța de argint, Cupa 
școlarului la fotbal și baschet 
(2X2), Olimpiada de iarnă a ele
vilor. Că este așa ne-o demon
strează participarea la aceste în
treceri a majorității elevilor din- 
tr-o serie de unități școlare ca 
Liceul nr. 1 Sighișoara, Liceul 
„Mihai Viteazul" București, Li- 
?eul nr. 1 Sinaia, Grupul școlar 
de construcții Bacău, Liceul „U- 
nirea“ Focșani etc. In unele o- 
rașe și județe au fost inițiate și 
alte competiții destinate să dez
volte gustul elevilor pentru sport: 
la Tg. Mureș — „Cupa U.T.C.“ 
la gimnastică, la Bacău — Olim
piada elevilor, în județele Bra
șov și Prahova — „Cupa 
claselor a lX.a44 ș.a.m.d.

La nivelul studenților, numă
rul particlpanților la campiona-

tele universitare (primele etape. 
Pe ani de sltidii) a înregistrat 
o oarecare creștere, la fel ca șl 
la întrecerile interfacultăți și in-

Pentru 
o colaborare

mai 
eficientă

Activitatea sportivă de masă 
in discuția Plenarei CC. 

al U.T.C
-

terlnstitute, din tradiționala 
„Cupă a anilor I-’.

Pînă șt in sportul sătesc, nu 
de mult situat undeva la peri

feria mișcării sportive de masă, 
ultimii ani au adus un oarecare 
reviriment. „Crosul tineretului" 
„Cupa tinerelului de la sale"' 
„Cupa Recoltei", iată doar cîteva 
competiții prin intermediul căro
ra numărul echipelor sătești a 
crescut simțitor tpesle 2 000 la 
fotbal, circa 13 000 la volei șt 
handbal etc.).

De un reviriment se poate vor
bi și în cazul activității sportive 
de masă din întreprinderi șl In
stituții, sindicatele, care au res
ponsabilitate directă în materie, 
primind un sprijin mai concret 
din partea organizațiilor U.T.C, 
mal ales In mobilizarea tinere
tului într-o serie de întreceri pe 
ateliere, secții, pe schimburi. 
Exemplele cele mal edificatoare 
le reprezintă asociațiile sportive 
aparținind Uzinelor 23 August șl 
Vulcan din Capitală, Steagul roșu 
Brașov etc.

Ca urmare a preocupării pentru 
dezvoltarea activității sportive de 
masă și a colaborării mal strinse 
dintre organizațiile U.T.C.» sin
dicate, organele sportive șl con
siliile populare, s-a îmbogățit re
țeaua bazelor sportive simple. 
Acțiunea inițiată de U.T.C. cu 
tema (.Pentru cea mal frumoasă 
bază sportivă simplă» la nivelul 
tuturor județelor a făcut ca în 
ultimii doi ani numărul unor 
astfel de amenajări să sporeas-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2 a)
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O simplă formalitate Al doilea rezultat de egalitate

ZOLTAN CZAKA

■■

comentează pentru

sportul

DISCIPLINA
N-am pretenția că voi spu

ne un lucru nou cînd afirm 
că fără disciplină, nimeni șl 
în nici o ocazie nu poate iz
buti în viață... Deci, nici în 
sport, căci eu consider spor
tul o parte din viață.

Toate, dar absolut toate ra
murile sportive existente pe 
fața pămîntulul, au la bază, 
așezată temeinic, disciplina. 
Intre ele, în primul rind — 
hocheiul, un sport extrem de 
rapid și de bărbătesc. Avînd 
în vedere aceste caracteristici 
primordiale, numai un jucător 
disciplinat, o echipă disci
plinată în totalitatea ei, vor 
putea obține rezultatele dori
te ; nerespectînd pe gheață, 
în încleștarea luptei sportive, 
regulile elementare de tac
tică (considerînd tactica ca 
ceva ce ține de disciplină), 
se ajunge la tot felul de gre
șeli. Greșelile duc la primi
rea de goluri și golurile, în 
mod firesc, conduc la apariția 
nervozității. O echipă ner
voasă joacă totdeauna cu cel 
puțin jumătate din randament. 
Este cazul, foarte pregnant, al 
echipei noastre reprezentati
ve. al cărei căpitan am fost 
ani de-a rîndul. In flecare din 
partidele susținute de ea în 
cadrul actualului campionat 
mondial, hocheiștii noștri — 
cei mai mulți dintre el, foștii 
mei coechipieri — au început 
jocul cu atacuri vehemente, 
năpustlndu-se pur și simplu 
asupra treimii adverse. Șl pen
tru că golul n-a venit ime
diat, nervozitatea și-a făcut 
apariția pe măsură ce se 
scurgeau minutele. Este mo
mentul în care lipsa de dis
ciplină a echipei începea să 
i'ie pusă în evidență. Și lată 
cum : ofensiva pentru înscrie
rea golului continua aproa
pe orbește, neglijîndu-se însă 
cele mai elementare măsuri 
privind securitatea propriei 
porți, asigurarea defensivei. 
Era suficient un contraatac al 
adversarilor ca apărarea e- 
chipel noastre să fie surprinsă 
descoperită, să se clatine, să 
primească gol șl... gata !

Ceea ce mă surprinde e fap
tul că în asemenea clipe de 
cumpănă nu s-a intervenit cu 
luciditate, pentru respectarea 
disciplinei de joc, stabilită an
terior. pentru reîntronarea 
calmului ? ! ?

Există însă șî un alt as
pect, pe care-1 cunosc foarte 
bine și eu și mulți alții. Nu 
poate fl disciplinat pe gheață, 
în joc. un om care nu este 
disciplinat în viața de toate 
zilele. Din păcate în naționala 
noastră există destule cazuri 
de indisciplină în viața par
ticulară. în raporturile cu 
semenii și aceste „acte" apar 
și in tiimpul unei partide de 
hochei. Disciplina jucători
lor este una, cea a antrenori
lor nu poate fi alta ! Evoluția 
unei formații oglindește în
tr-o mare măsură însuși fe
lul de a fi. disciplinat sau nu, 
al antrenorului sau antrenori
lor. care s-au ocupat de pre
gătirea ei în ansamblu, de 
felul în care hocheiștii au 
fost crescuți la cluburi.

La acest campionat mondial, 
echipa noastră reprezentati
vă se comportă slab, din a- 
cest punct de vedere. Com
portarea, nemulțumitoare după 
părerea mea, ca fost com- 
PfȚfJțt,al reprezentativei, are 

.....i adinei
se cer a fi 

‘ î mă-

rădăainl cu mult mai 
care. într-o zi, __ „„ 
analizate șl însoțite de 
suri.

Pentru a fl într-adevăr 
ehelst trebuie să iubești 
nebunie acest sport, să-i 
dici multă vreme și să fii

ho
ta 

de- 
gata 

oricînd să faci sacrificii, chiar 
dacă acestea nu-ți vor £i răs
plătite imediat sub vreo for
mă oarecare. Sper că voi fi 
bine înțeles !

PE MICUL ECRAN
Miercuri, de la ora 15.30, 

ultima parte a înțîlnirii Ro
mânia — R.F. a Germaniei 
(înregistrare din programul 
de dimineață) și de la ora 
16,30, transmisie — în direct 
— a reprizei a treia din par
tida Iugoslavia — Bulgaria.

Joi, de la ora, 16,30, R.F. a 
Germaniei — Norvegia, iar 
de la ora 19.QH) România — 
Bulgaria (pentru ambele me
ciuri. în direct, repriza a 
treia) și festivitatea de în
chidere a C.M.

NE GÎNDIM LA LOCUL III

PER OTTO ABRAHAMSEN 
(conducătorul delegației nor
vegiene) : „Am susținut 5 
meciuri și nu am pierdut 
nici unul. Așa ceva nu s-a 
mai întîmplat echipei noas
tre de foarte mulți ani. Am 
avut emoții în jocul cu Ja
ponia deoarece adversara 
noștri au impus un ritm care 
nu ne convine. Am profi
tat însă de cîteva greșeli ale 
portarului nipon... și acum 
ne putem gîndi la locul 3“.

MAI BINE SEARA

HIDEAKI KUROKAWA 
(jucătorul cu nr. 12 din 
echipa Japoniei): „Am im
presia că atunci cînd jucăm 
dimineața nu sintem în ape 
le noastre. Așa s-a întîmplat 
în prima zi, în meciul cu 
S.U.A., și ieri cu forma
ția norvegiană. Noi ne an-

R.F. a Germaniei—Bulgaria 131 (5-0. 7 0,1-1) NORVEGIA-JAPONIA 5-5 (2-1,1-1, 2-3)
Un meci desfășurat — in 

majoritatea timpului — în
tr-o singură direcție : poarta 
lui Iliev. Superioritatea evi
dentă, sub toate aspectele, a 
echipei ,vest-germane a fost 
exprimată fidel pe tabela de 
afișaj prin diferența de 12 
goluri. La o diferența de 
puncte atît de mare, veți 
zice, probabil, că meciul n-a 
avut istoric. Nu este însă 
așa, pentru că în repriza a 
doua am asistat la o serie 
de scene penibile care aveau 
contingență mai mult cu bo
xul (doar și „europenele" 
pugiliștilor s-au desfășurat 
tot pe același loc !) decît cu 
hocheiul...

Autorii celor 14 puncte: 
Thainner (min. 1), Hartelt 
(min. 2 și 24), Hofherr (min. 
2), Eibl (min. 10 și 22), Ei- 
mannsberger (min. 11 și 37), 
Kopf (min. 26), Egger (min. 
27), Funk (min. 33), Philipp 
(min. 34 și 55), respectiv 
Polianski (min. 52). în acea
stă partidă hocheiștii vest- 
germani au șutat de 47 de 
ori pe poarta lui 
de șiuturi mai 
bulgarii. Minute 
zare: R.F.G — 
12.

Pentru a doua oară, în mal 
puțin de 24 de ore, reprezen
tativa norvegiană încheie 
egalitate un meci, de data

MAI

Iliev, cu 40 
mult decit 
de penali- 

2, Bulgaria

Nu-i mai puțin adevărat că șl 
norvegienii s-au aflat în situa
ții bune de a înscrie, în special 
în finalul partidei cînd S-a jucat

Arbitri: Dușanovici (Iu
goslavia) și Turceanu (Ro
mânia).

Scurtă altercație la mantinelă
liniștind, spiritele

Intre hocheiștii bulgari și vest-germani. Arbitrii vor interveni 
prompt

UȘOR DECÎT ARATĂ SCORUL

IUGOSLAVI A-ELVETIA 6-3 (2-0,2-2,2-1)
Partida care a opus ieri pe el

vețieni (învingătorii de dumini
că ai hocheiștilor romârițl) iugo
slavilor (învinșii noștri de acum 
cîteva zile) a fost așteptată cu 
mult interes pentru că rezulta
tul el viza în mod direct... echi
pa României. Iugoslavii, net su
periori, n-au lăsat însă prea mul
tă vreme pe amatorii de statis
tică să se complice în fel de fel 
de calcule — privind totalul 
punctelor ce le vor obține echi
pele — și au înscris elvețienilor 
nu mai puțin de 6 goluri In 
felul acesta ei au totalizat 3 
puncte, cu unul mal mult decît 
reprezentativa noastră.

încă de la primul angajament 
de puc, s-a văzut clar că iugo
slavii sînt deciși să nu-șl dră-

muiască eforturile pentru obți
nerea victoriei 'și au asaltat pur 
și simplu poarta apărată de 
Rigolet și mai apoi de Clerc, șu
tind de 40 de ori (față de 28 
de șuturi ale elvețienilor). Ei au 
dominat mai mult, au inițiat nu
meroase acțiuni ofensive, în pli
nă viteză, cărora elvețienii le-au 
făcut cu greu față. Marcatorii 
iugoslavi : Smolje (mln. 13), Jan 
(min. 17), Fele (min. 24), Goja- 
novici (min. 36), Beravs (min. 
41) și din nou Fele (min. 42), 
Pentru elvețieni : Luthy (min. 
27), Dubois (min. 30) șl Sgu- 
aldo (min. 53). Au condus Na
kano (Japonia)
(S.U.A.). Penalizări : 
4 min, Elveția 6 min.

ceasta cel 
japonezilor 
cedentelor, 
gheață ca 
Scandinavii ___
această ocazie că-șl cunosc per
fect posibilitățile și, astfel, ei 
au adoptat tactica cea mai po
trivită, singura care le-ar ti 
îngăduit să contracareze superi
oritatea vitezei niponilor. Ca a- 
tare, ei au izbutit să anihileze 
aripile japonezilor, cele care — 
de fapt — constituie „sarea și 
piperul" în jocul asiaticilor și, 
în felul acesta, să-și organizeze 
un serios baraj defensiv în fața 
propriei porțl. Tactica, corect 
aplicată, le-a reușit de minune. 
Atacurile în valuri ale japonez 
zilor se destrămau în jumătatea 
de mijloc a terenului sau în col
țurile treimii norvegiene. Abia 
în ultimele 20 de minute, atunci 
cind strînsoarea norvegiană a 
mai slăbit, niponii și-au putut 
face jocul obișnuit, ratînd totuși 
nenumărate ocazii.

și Gagnon 
Iugoslavia

PROGRAMUL ULTIMELOR ZILE ALE C.MI»

ASTĂZI - 
de concurs :

PAUZĂ :

MIERCURI : ora 
Japonia—Elveția ; 
S.U.A.—Norvegia.

9,00 
ora

după care urmează ultimele

România—R.F. a Germaniei ; 
15,00 Iugoslavia—Bulgaria /

ora 11,30
ora 17,30

JOI : ora 9,00 Iugoslavia—Japonia : ora 11,30 
fia ; ora 15,00 R.F. a Germaniei—Norvegia ; ora 
nia—Bulgaria.

Iugoslavia—Japonia ; ora 11,30

*3

!S&

/■ ;.':

S.U.A.—Elve-
17,30 Romd-

X

Keith Christiansen (nr. 8) — sau Huffer cum îl mai nu
mesc coechipierii săi — conduce prima linie de atac a 
selecționatei S.U.A. Cu cei 1,69 m și 70 de kg el este un 
adevărat titirez pe dreptunghiul de gheață și o adevărată 
spaimă a portarilor. Patinează într-o viteză debordantă și 
are un dribling rar întîlnit pe terenurile de hochei. Nu este 
însă mai puțin adevărat că prin temperamentul său cam 
impulsiv continuă să fie, nu de puține ori, clientul băticfi 
penalizaților. Huffer este cunoscut ca jucător de la vîrsta 
de 14 ani, dar s-a făcut remarcat abia cînd a intrat în 
rindurile echipei universității Minnesota-Duluth. în 1967 a 
primit, din partea Wester Collegiate Hochey Association, 
premiul pentru cel mai bun hocheist al sezonului în cam
pionatul universitar. Participă pentru a doua oară la un 
campionat mondial și are pînă acum 34 de selecționări în 
reprezentativa țării. Christiansen, a împlinit 23 de ani, este 
căsătorit, are doi copii și lucrează ca agent de asigurări în 
Duluth-Minnesota.

trenăm și jucăm de obicei 
seara. S-ar putea ca acest 
lucru să aibă o influență. 
Obiectivul nostru în acest

campionat este ocuparea lo
cului 3“.

JAPONEZII MAI BUNI

OTTAVIO BOVO (ziarist 
la „Luzerner Neuste Nach- 
richten“): „Japonezii, acești 
diavoli albaștri I Valoarea 
formației nipone este supe 
rioară celei norvegiene. Vi
itorul este al ei".

SINT FOARTE FERICIT

RUDI HITI (jucător iugo
slav). „Meciul cu Elveția se 
anunța decisiv pentru soar
ta noastră. L-am prins pe Ri- 
golet într-o zi proastă și 
ne-am asigurat rămînerea în 
grupa B ! Am muncit îm
preună cu coechipierii mei 
cit pentru două 
sînt foarte fericit 
tigat".

„AU DORMIT PE

partide și 
că am cîș-

GHEAȚA"!

LEN GAGNON (arbitru din 
S.U.A.). „De la 7—1 la 3—6 ! 
Este greu să-ți explici ase
menea inconstanță. Am avut 
impresia că elvețienii au dor
mit pe gheață în prima re
priză. Cînd s-au „trezit", a 
fost prea tîrziu. Remarc co
rectitudinea ambelor forma
ții într-un joc destul de im
portant pentru coada clasa
mentului".

susținut împotriva 
care, pe baza ante- 

se prezentau pe 
principali favorițl. 
au arătat și cu

lor 
că. 
de

mai deschis, dar eforturile 
s-au irosit zadarnic. Așa 
măcar și din acest punct 
vedere, rezultatul de egalitate 
este echitabil. Caracterizind în 
general partida, putem spune 
că scandinavii au fost cei care 
au condus mal mult ostilitățile, 
care au înscris primii, condu- 
cînd chiar cu o diferență de 
două goluri, pe care n-au putut 
însă, să o mențină.

Deci, Norvegia — Japonia 5—5 
(2—1, 1—1, 2—3). Au marcat. în 
ordine : Thoen (min. 3), Iwa- 
moto (min. 6). Marlnsen (min. 
12), Hoshlno (min. 27), Peters- 
sen (min. 28), Olsen (min. 41), 
Okajlma (min. 43), Olsen (min. 
44), Hoshino (min. 45 și 40).

Formațiile au fost conduse de 
Popov (Bulgaria) și Baader 
(R.F.G.). Raportul șuturilor pe 
poartă : Norvegia 33. Japonia 35. 
Penalizări : 4 minute și respec
tiv 8 minute. De notat că în 
cele 12 minute de penalizări a 
fost înscris doar un singur gol( 1), 
cel al lui Martinsen.

Cu 33 de ani în urmă, în 
epoca romantică a hocheiului, 
cind Bizu Cantacuzino putea 
să-și potolească spleenul prin
ciar între cer și luciul gheții, 
Walter Wasservogel juca ex
tremă stingă în echipa Wiener 
Eislauf Verein. Și-a confrun
tat crosa, la Viena și Krinica, 
cu formațiile românești ale 
vremii, cu Telefon Club și 
Hochei Club Bragadiru, în 
care activau cu succes Pană, 
Biro, Botez, Flamaropol, Ana- 
stasiu, Radian și alții.

Dar anii trec. Walter Was
servogel a pus patinele în cui, 
devenind un om așezat, la cîr- 
ma magazinului de articole de 
sport (și, firește, de hochei) 
din Viena. Contactul cu spor
tul preferat l-a păstrat însă 
prin calitățile sale oficiale: 
președinte al federației de spe
cialitate din Austria și mem
bru al Consiliului L.I.H.G. In 
această din urmă calitate se 
află, din prima zi a competi
ției mondiale, în tribunele Pa
latului de gheață bucureștean. 
Urmărește jocurile cu privirea 
aparent imperturbabilă, parcă 
absent, parcă mai preocupat 
de rezultatele alegerilor din 
Austria, decît de țesătura pa
selor. Dar în cîteva minute de
vine evident că nu-i scapă nici 
un element deosebit al parti
delor, nici o infracțiune, nici 
măcar incidentalele defecțiuni 
ale tabelei electronice.

Pentru că era într-un 
martor neutru al întrecerii 
lor 8 echipe naționale —
rora echipa Austriei li se va 
alătura abia de anul viitor — 
I-am rugat să ne comunice im
presiile sale despre formația 
română, a cărei evoluție este 
destul de controversată în a- 
ceste zile 
noarului i 
gust".

— Am 
fi nevoie 
spicacitate in acest scop 
echipa României a constituit ° 
mare decepție pentru localnici. 
Nu vreau să-i scuz Pe jucă
torii români, dar cred că ci 
au fost urmăriți și de neșan
să. Luind insă in considerare 
doar condițiile obiective, tre
buie să spun că echipa română 
mi se pare imbătrinită. Ea e 
compusă din băieți care joacă 
de ani Și ani de Zile împreună, 
ceea ce reprezintă, la urma 
urmei, un dezavantaj. Fără a 
avea intenția și nici dreptul 
să dau sfaturi, cred că fede
rația română ar trebui să 
schimbe radical formația, chiar 
dacă această operație dure-

fel 
ce- 
că-

! pe gradenele pati- 
din parcul „23 Au-

constatat 
de prea

— fără a 
multă Per- 

că

TRISTA REVEDERE...
...L-am cunoscut în urmă cu 

doi ani, l-am reîntîlnit nu de 
mult la Leningrad, la cam
pionatele europene de pati
naj artistic, am consumat 
mult timp în interminabile 
discuții despre sport, abando- 
nîndu-ne aprecierilor, calcu
lelor și evocărilor celor mai 
diverse, și cred — din toate 
aceste argumente, ca și din 
altele, — că am rămas bun 
prieten cu Ludmil Nedelcev, 
care nu este altul decît cel 
mai popular comentator spor
tiv al televiziunii bulgare.

La Leningrad, acolo unde 
țara sa nu-și _ trimisese nici 
un reprezentant, masivul Lud
mil — trebuie să recunosc, 
că, Văzîndu-l prima oară, am 
avut certitudinea că stau de 
vorbă cu un fost luptător — 
era mai degrabă bine dis
pus, zîmbitor. gata oricînd să 
arunce o glumă, într-o limbă 
rusă cel puțin stranie în care 
distingeam nu o dată, fără 
să înțeleg, cuvintele bulgă
rești cele mai curate...

Pe Ludmil Nedelcev l-am 
revăzut ieri dimineață, la pa
tinoar, cocoțat deasupra tri
bunei presei, acolo unde se 
află cabinele televiziunii, cu
tii de chibrituri cu trei laturi 
de placaj și una de geam... 
M-am apropiat, ne-am strîns 
mîinile, și-am rămas acolo, 
lîngă balustradă, parcă sus
pendați, pregătindu-ne, teme
rari, pentru cine știe ce zbo
ruri fantastice la 
imaginar.

Prietenul meu 
și aș fi nesincer 
n-aș recunoaște, cu mîna pe 
inimă, că avea cele mai în
drituite motive : în acel mo
ment, de pauză pe gheață, 
tabela de marcaj 
în meciul R. F.
— Bulgaria...

Bărbia lui, ca

o mîngîiere, îmbrăcati pano
rama într-o privire abătută.

Pe patinoar era mai puțin 
zgomot ca de obicei, mai pu
țină lume, mai puțin fum.

— Știi, mîine plec — mi-a 
spus după cîteva clipe, bă- 
tînd darabana în grilajul ver
de al parapetului.

Surprins, l-am întrebat de 
ce nu rămîne să vadă fina
lul competiției, jocurile care 
vor decide dacă Bulgaria va 
retrograda sau nu.

M-a privit atît de amuzat, 
de parcă i-aș fi împărtășit 
cel mai caraghios lucru cu 
putință :

— Fii serios, bulgarii retro
gradează sigur! Noi știam 
asta încă înainte de a veni 
la București. Ceea ce mă sur
prinde este că băieții noștri 
au cam uitat de sportivitate. 
Ai văzut, în prima repriză 
am avut și trei jucători 
minați dintr-o dată ? 1

...Pe gheață, reapar 
două echipe. Pauza s-a 
minat. Țigările noastre 
aproape gata, ajunse 
filtru. Ludmil fumează mult, 
are 
iod,

mai primesc un gol. întorc 
privirea spre cabina rămasă 
sus : ce o fi comentînd oare, 
prietenul Ludmîl ?

Ovidiu IOANITOAIA

eli-

cele 
ter- 
sînt 

lingă

7 a

roasă s-ar solda cu 2—3 anl 
de scădere a performanțelor. 
Numai așa *e poate concepe 
progresul sigur. Toate acestea 
îndreptățesc poate dezamăgi
rea spectatorilor, dar nu este 
normal ca ei să-și susțină e- 
chipa favorită numai cind ciș- 
tigă și să o uite, ba chiar s-o 
hulească atunci cind este con
dusă sau cind pierde!

— Nădăjduim că nu aceasta 
este nota dominantă a impre
siilor cu care rămîneți de la 
București.

— Dimpotrivă. Trebuie să 
subliniez că ambianța ?i mat 
ales patinoarul sînt foarte Po
trivite pentru acest campionat 
mondial. Gheața mi se pare 
optimă, rapidă, ceea Ce reiese 
și din viteza cu care patinea
ză jucătorii. Organizarea per
fectă nu comportă nici o dis
cuție. Instalațiile, garderoba, 
transporturile, cazarea — ii- 
tul este cum trebuie. Dar lu- 
crurile acestea s-au mai spus...

— Atunci spuneți-ne ceva 
ce nu s-a mai spus I

— După opinia mea acesta 
este turneul cel mal fair din 
cite a cunoscut grupa B. Nici
odată, la această categorie, nu 
s-au înregistrat atît de puține 
penalizări, deși între timp tor
ța echipelor a crescut. Trei e~ 
chipe prezente aici se ridică 
la nivelul grupei superioarei 
S.U.A., R.F.G. și Japonia. Ce
lelalte își mențin categorici, cu 
excepția poate a echipei bul
gariei care a ajuns aici In cir
cumstanțe conjuncturale, dar 
căreia contactul cu 7 echipe 
bune îi va folosi fără îndoială.

— Vă îngrijorează ViitoruL 
hocheiului în lume ?

— De loc. Cred cu fermă 
convingere în progresul aces
tui sport, atîta vreme cit bo
omul construcției de patinoare 
■— artificiale și în aer liber — 
crește, atîta vreme rit pucul 
și crosa găsesc un răsunător 
ecou la public. Din toate aces
tea rezultă profituri, singurele 
care explică expansiunea ho
cheiului profesionist în S-U.Aj 
și Canada. Dar tot această fa
țetă a lucrurilor va crea într-o 
zi, poate nu tocmai îndepărta
tă, probleme greu solubile 
pentru sportul nostru.

Victor BANCIULESCU

CAMPIONATUL DE LUPTE PE ECHIPE
Duminică s-a desfășurat 

prima etapă a campionatelor 
diviziei A de lupte greco-ro- 
mane și libere, pe echipe.

Energia Constanța 20—16, 
Energia—Progresul 23—13.

un trapez

eră trist, 
tare dacă

indica 12—0
Germanieia

provă, era 
parcă un 
iar ochii,

o
coborîtă, așteptînd 
upercut ucigător, 
ochi frumoși și deschiși ca

degetele date parcă cu 
galbene. De tutun.
Eu am fumat mult zi- 
acestea. Dar cred că și 
Nici echipa voastră nu 

strălucește. E obosită, 
sită. Nici vouă n-o să 
ușor. Totuși, cred că 
trograda Iugoslavia.

Tace. Trage un nou fum, 
poate ultimul.
cabinei îi face un semn, dis
cret, cu capul : începe emu 
sia. Interlocutorul meu se 
strecoară în cabină cu umerii 
aduși, purtînd parcă în spate 
o imensă povară...

Am rămas singur, deasu
pra gheții. Cobor treptele spre 
masa presei. Cine ar putea 
să bage mîna în foc, văzîn- 
du-mă, că mersul meu este 
drept, mîndru, nelipsit de 
povară ? !

...Din nou urale : bulgarii

lele 
tu...

plicti- 
vă fie 
va re-

Tehnicianul

GRECO-ROMANE

PITEȘTI. Steaua cu C.S.M. 
Reșița 34,5—5,5, cu Progresul 
Buc. 29—11 și cu C.S.O. Pi
tești 30,5—9,5, Progresul Buc. 
cu C.S.M. Reșița 36—6 și cu 
C.S.O. Pitești 16,5—11,5, C.S.P. 
—C.S.M. 31—5.

TIMIȘOARA. C.F.R. Timi
șoara cu A.S.M.T. Lugoj 14— 
14, cu C.S.M. Cluj 20—20 și 
cu Dinamo București 24,5-— 
11,5, A.S.M.T. Lugoj cu Di
namo București 25,5—14,5 și 
cu C.S.M. Cluj 25—15, C.S.M. 
—Dinamo 20—12.

(Urmare din pag. l-a)

că cu aproape 2 000. Cu entuzi
asmul caracteristic vîrstei, tine
rii dintr-o serie de localități au 
realizat prin muncă voluntară, cu 
forțe proprii, mai mult decît o 
bază sportivă simplă — verita
bile complexe. Asemenea exem
ple oferă elevii Liceului nr. 1 
din Reghin, care și-au amenajat 
terenuri de sport și chiar o sală 
pentru jocuri, cei de la Liceul 
din Dănești, care și-au bituminat 
un substanțial spațiu din curtea 
școlii folosindu-1 pentru activi
tățile sportive (inclusiv hochei 
pe gheață), cei din comuna Stoi- 
cănești-Olt, constructorii unui 
microstadion pentru atletism și 
jocuri sportive. ★

Toate aceste relații au fost 
scoase în relief cu ocazia recen
tei plenare a Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist. 
Cu același prilej s-a relevat însă 
că în domeniul activității spor
tive de masă s-ar fi putut rea
liza mai mult, în raport direct 
cu pasiunea tineretului nostru 
pentru exercițiul fizic, cu nevoia 
sa de mișcare, acum, într-o e- 
pocă a automatizării, cu capa
citatea de organizare, cu resur
sele materiale existente. Iată de 
ce se impune o viziune realistă 
a dimensiunilor succeselor obți
nute și, în același timp, investi
garea posibilităților de a se an
trena în viitor, prin forme sim
ple, larg accesibile, întreaga masă 
de tineret. Pentru a se atinge 
un asemenea țel, un astfel de 
obiectiv important, este necesar 
să fie lichidate unele slăbiciuni, 
eliminate unele lipsuri, înlăturate 
o serie de deficiențe.

Unele slăbiciuni se manifestă, 
de pildă, în aria sportului șco
lar. Astfel, este prea evidentă 
tendința de a se acorda toată 
atenția unor echipe reprezentati
ve, participante Ia campionatele 
republicane ale elevilor sau la 
diviziile școlare și de juniori. 
Aceasta înseamnă că activitatea 
sportivă, dintr-o școală se limi
tează, de obicei, la 30-40 de e- 
levi. Ce se întîmplă cu restul 
elevilor, cu sutele de tineri din-

tr-o unitate școlară î Pentru el 
este organizată, cînd și cînd, 
cite o competiție. In general, în 
școli, nu există un calendar com
petițional, elevii cu atribuții pe 
linie de sport nu manifestă sufi
cientă inițiativă, nu solicită spri
jinul conducerilor școlilor. lasă 
totul pe umerii profesorilor de 
specialitate. Astfel de situații pot 
fi întîlnite într-o serie de unități 
școlare ca Liceul nr. 3 Craiova, 
Școala profesională Autobuzul 
București, Liceul „Aurel Vlaicu" 
Orăștie etc.

Acum, o dată cu reînființarea 
asociațiilor sportive, organe spe
cializate ale organizației U.T.C.. 
există temeiuri pentru o mai 
bună orientare în muncă, pen
tru o participare mai activă a

TG. MUREȘ. Rapid Bucu
rești cu Electroputere Craiova 
28—8, cu C.F.R. Timișora
10.5— 5,5 și cu Mureșul Tg. 
Mureș 23—13, Electroputere 
cu Mureșul 25—15 și cu 
C.F.R. Timișoara 17—15, Mu
reșul—C.F.R. 19—17.

SATU MARE. Dinamo 
București cu A.S.M.T. Lugoj 
35—5, cu Steagul roșu Bra
șov 25—3 și cu Olimpia Satu 
Mare 36—4, Olimpia Satu 
Mare cu Steagul roșu Brașov
23.5— 16,5 și cu A.S.M.T. Lu
goj 24—12, Steagul roșu— 
A.S.M.T. 28—8.

ODORHEI. Steaua cu 
Olimpia Satu Mare 24—12, 
cu Mureșul Tg. Mureș 21—11 
și cu Lemnarul Odorhei 
22—14, Mureșul Tg. Mureș 
cu Olimpia Satu Mare 19,5— 
12,5 și cu Lemnarul Odorhei 
22—18, Lemnarul—Olimpia 
20—8.

„CUPA DE IARNĂ"
LA RUGBY

LIBERE

CONSTANȚA. Rapid Bucu
rești cu Metalul Tîrgoviște 
20—12, cu Progresul Brăila 
27—9 și cu Energia Constanța 
20—8, Metalul Tîrgoviște cu 
Progresul Brăila 24—12 și cu

Rezultatele meciurilor de 
rugby Dinamo (tineret) — 
Vulcan și Gloria (tineret) — 
Olimpia au fost 46—3 (22—3) 
pentru Vulcan și 18—3 (15—0) 
pentru Olimpia și nu pentru 
Dinamo (tineret) și, respectiv, 
Gloria (tineret) cum greșit a 
apărut în ziarul nostru de 
ieri. Cerem scuzele de ri
goare Cititorilor.

tența unor amenajări sportive 
minime la nivelul fiecărei școli. 
Nu este firesc să mal existe 
școli fără NICI O BAZA SPOR
TIVA SIMPLA, așa cum se pe
trec lucrurile în prezent în jude
țele Bacău (93 de școli), Bihor 
(41). - ....................
piui 
rea 
directă, operativă, 
menea deziderat.

Galați (26) sau în munlci- 
București (34). Stă în pute- 
unltăților școlare rezolvarea 

■"a unul ase-

Rămînerl în urmă sînt semna
late și în activitatea sportivă 
de masă a studenților. Cu totul 
sporadic se desfășoară acțiunea 
de angrenare în sport a studen
ților de la I.M.F. Iași, IM.F. Tg. 
Mureș, Universitatea Iași, de la 
Institutele pedagogice din Con

PENTRU 0 COLABORARE
MAI EFICIENTA

elevilor la activitatea sportivă, 
pentru o conlucrare mai rodnică 
cu toți factorii meniți să con
tribuie 1:. •
sportive din fiecare școală. Noile 
consilii ale asociațiilor sportive 
vor trebui să elaboreze calendare 
sportive specifice fiecărei școli, 
în funcție de condiții și de pre
ferințele elevilor, să găsească mo
dalitățile cele mai directe, cele 
mai accesibile de cuprindere a 
elevilor în sport, prin practicarea 
gimnasticii zilnice în cămine, a 
atletismului (îndeosebi a crosu
lui), culturismului etc. Pentru 
o mai bună organizare a activi
tății sportive din școli se preco
nizează ca din anul școlar 1970/ 
1971 să fie elaborat un calendar 
competițional central unic. La 
fel. se Simte nevoia completării 
inventarului sportiv, prin exis

la dezvoltarea mișcării

stanța, Pitești, Suceava. Pînă acum 
organizațiile U.T.C. n-au reușit 
să cuprindă în practicarea exer
cițiului fizic întreaga masă a 
studenților din aceste centre, 
îndeosebi pentru că n-au făcut 
apel la formele simple de prac
ticare a sportului, cum sînt 
atletismul, turismul, șahul, înotul 
(acolo unde condițiile oferă un 
astfel de cadru). Se face însă nece
sar un sprijin mal direct activi
tății sportive de masă a studen
ților din partea Ministerului 
invățămintului. In același timp, 
cluburile universitare ar putea 
să-și lărgească mai mult sfera 
preocupărilor și să nu se limi
teze strict la activitatea de per
formanță. sînt deziderate care, 
cu puțină înțelegere, pot fi îm
plinite neîntîrziat.

In sportul sătesc se face slm-

țită nevoia organizării mal ales 
a unor competiții strict locale, 
IN INTERIORUL FIECĂREI CO
MUNE, prioritate avînd discipline 
Ca atletismul, oină, fotbalul, 
șahul, trînta, voleiul, ciclismul, 
călărla. Adică o serie de disci
pline 
mulți 
cate, 
local 
multe ______  _  ... ..
neștl—Ilfov, RoȘeț—Ialomița, Dio- 
sig—Bihor etc. In același timp, 
pentru sate se impune rezolva
rea uneia dintre problemele cele 
mai acute, cum este de exem
plu cea a dezafectării unor baze 
sportive. Consiliile populare au 
obligația să trateze cu mai multă 
solicitudine o asemenea pro
blemă, care de altfel intră ne
mijlocit în sfera lor de activi
tate.

In fine. în întreprinderi și in
stituții prezența și mal activă a 
tineretului la acțiunile sportive 
de masă organizate de sindi
cate, prin asociația sportivă, 
este singura cale ce va deter
mina un flux către acțiuni de 
mal mare întindere și interes, 
cu caracter permanent, în prin
cipal drumeții și excursii.

In orice caz, indiferent de 
sectorul de activitate, organiza
țiile U.T.C. trebuie să manifeste 
un spirit de colaborare mai efi
cient cu toți factorii destinați 
să ajute dezvoltarea activitătit 
sportive de masă, valorlflcînd 
mai mult condițiile existente, 
resursele locale, experiența pozt- 

* unor organizații care.
, âu

aflate pe gustul celor mai 
tineri de la sate. Din nă- 
astfel de acțiuni pe plan 
sînt ca și inexistente în 
comune ca de pildă Bră-

tlvă a ___ ____ .
dovedind o bună orientare.__
angrenat tineretul în sport prin 
acțiuni simple, larg accesibile, 
puțin costisitoare. Iată cuvîntUl 
de ordine desprins din conclu
ziile lucrărilor Plenarei C. C. al 
U.T.C. Numai astfel se va pu
tea ajunge ctt de curînd la în
deplinirea sarcinii trasate de 
partid — cuprinderea întregii 
mase de tineri într-o activitate 
sportivă organizată și perma
nentă, sursă de sănătate, de 
sporire a vitalității, a capacită
ții de muncă, totodată mijloc 
de destindere, de recreare, de 
petrecere în mod plăcut șl util 
a timpului liber. în această no
bilă misiune, organizațiile Orc. 
pot și trebuie să albă rolul de 
port-drapel.
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ȘEDINȚA COMITETULUI F.R.F. Sezonul primăvară-vară...
Ieri a avut loc ședința Co- • 

mitetului Federației române de 
fotbal, la ale cărei lucrări au 
luat parte, în afara membrilor 
acestui for de conducere, nu
meroși invitați — reprezentanți 
ai cluburilor și asociațiilor cu 

’ divizionare, antrenori, 
ziariști sportivi. A 

asemenea, prezent to- 
Anghel Alexe, preșe- 
Consiliului Național

■echipe 
jucători, 
fost, de 
varășul 
dintele 
pentru Educație Fizică și Sport.

Pe ordinea de zi a ședinței 
au figurat următoarele puncte :

1. Unele sarcini actuale ale 
activității fotbalistice.

2. Stadiul de pregătire al e- 
chipei naționale în vederea 
participării la turneul final al
chipei : 5 "L.
participării la turneul final 
Campionatului mondial.

3. Aprobarea bugetului 
anul 1970 al federației.

Raportul la primul punct 
ordinel de zi, care a cuprins 
și largi referiri privitoare la 
autonomia ecanomlco-financla-

pe

al

ră a federației șl la bugetul pe 
anul în curs, a fost prezentat 
de către tovarășul Mircea An- 
gelescu, președintele F.R.F. In 
continuare, antrenorul Angelo 
Niculescu a făcut o expunere 
despre reoentul turneu al echi
pei naționale în America de 
Sud, informînd totodată pe 
cei prezenți asupra programu
lui de pregătire al lotului re
prezentativ în perioada ce a 
mai rămas pînă la începerea 
turneului final din Mexic.

La dezbaterile care au ur
mat pe marginea celor două 
referate prezentate au luat cu- 
vîntul următorii: N. Drăghi- 
cescu, I. Apostolescu, M. Apos- 
tolescu, Șt. Socaciu, I. Chirilă, 
A. Avram, D. Schileru, V. E- 
conomu, V. Mărdărăscu, T. 
Lucaclu, C. Teașcă.

Președintele F.R.F., Mircea 
Angelescu, a subliniat, în în
cheierea lucrărilor, concluziile 
care s-au desprins din această 
ședință.

Cum se anunță viitoarea stagiune 
balistică, apropiatul sezon de 
măvară și vară ?

Foarte interesant, dens și... lung, 
forța împrejurărilor (în cazul nostru, 
cuta situație de participant la turneul final 
al campionatului mondial), acest sezon se 
prelungește pînă spre sfîrșitul lunii iulie, 
campionatul divizionar suferind o întreru
pere de aproape două luni. Aceasta ca du
rată. In ce privește volumul, este poate 
pentru prima dată cînd capacitatea, puterea 
de organizare a fotbalului nostru este pusă

fot- 
pri-

Prin 
plă-

Ia o mare încercare. El trebuie să facă față, 
în același timp, activității de pregătire pen
tru Mexic, programului competițional intern 
(diviziile A, B, C, Cupa României), și unor 
obligații internaționale de prestigiu: par
ticiparea la „Cupa europeană a tirgurllor". 
Cupa Balcanică rezervată reprezentativelor 
de tineret și echipelor de club (Universita
tea Craiova), la Turneul U.E.F.A. (prelimi
narii) și la turneul de juniori de la Cannes, 
la campionatul european studențesc din Iu
goslavia, ca și Ia campionatul internațional 
feroviar (datele nu sînt încă stabilite).

Acest calendar atît de în
cărcat și variat și prin a- 
ceasta foarte interesant, ca 
factură și evenimente, se pre
zintă — într-o formă sinte
tizată — în felul următor:

Turcia România

XVII A, XVI B—C 
Arsenal Londra — 
Bacău (C.E.T.)
XVIII A, XVIIB—C 
România — A. C.

8.111 : XVI A
10.III: Turcia 

(juniori)
11.111 : Dinamo Bacău

Arsenal Londra (C.E.T.)

România

ww

DESPRE ARSENAL

nou

Respectând un obicei, și 
de această dată ținem 
să oferim cititorilor zia
rului nostru detalii despre o 

viitoare adversară a unui club 
românesc de fotbal. Acest lu
cru îl facem cu o mai mare 
plăcere ca oricînd, întrucît ad
versara băcăuanilor este o e- 
chipă cu un trecut dintre cele 
mai glorioase, iar Dinamo Ba
cău e posesoarea unui
„record fotbalistic" în țara 
noastră, fiind prima formație 
românească ce s-a calificat în 
sferturile de finală ale unei 
competiții europene de anver
gură. Performanța reprezentan
ților noștri este extrem de va
loroasă, să nu uităm că în 
competiție au luat startul 64 
de echipe, dintre care au... ră
mas in picioare Dinamo Bacău 
și încă 7 echipe, în timp ce 
formații renumite ca Partizan 
Belgrad, Sparta Praga, Vojvo- 
dina Novisad, F. C. Valencia, 
Sporting Lisabona, F. C. Li
verpool, Ruch Chorzow, F.C. 
Porto, Juventus Torino, Slavia 
Sofia, 
Ujpest, 
Setubal 
minate.

ți. 
F.
?i

5. Cagliari, Dogș.a 
C. Napoli, Vitoria 

altele au fost eli-

★
in „buletinul de identi
tate" al echipei Arsenal 
se pot afla următoarele: 

clubul a fost creat în anul
D

1886, de către muncitorii unui 
arsenal și „legitimat" sub nu
mele de Royal Arsenal Wool
wich. Din 1920, poartă actuala 
denumire: Arsenal—Londra.

Arsenal a reușit să se ca
lifice în 
1904/1905. După nouă ani de ac
tivitate 
a reveni
a activat 43 de sezoane con
secutiv în eșalonul superior 
al fotbalului englez. O aseme
nea performanță este ieșită din 
comun în istoria celor 70 de 
ediții de pînă acum ale primei 
ligi a Angliei. Doar trei echipe 
au fost in stare de mai mult: 
Sunderland are la activ 56 ds 
prezențe consecutive (1892—
1958), iar Aston Villa și Black
burn Rovers cite 44 
între anii 1889—1936.

Pînă în anul 1926, 
Londra a fost o 
aproape anonimă. După aceas
tă dată, însă, a avut,* în 
schimb, un „deceniu de aut“, 
marcat de performanțe deose
bite, memorabile, pentru însuși 
fotbalul mondial, prin faptul 
că succesele se bazau pe sis
temul de joc WM, inventat și 
aplicat pentru prima oară la 
Arsenal Londra, de 
Herbert Chapman.

Iată și succesele 
ale echipei Arsenal 
ani:

prima divizie abia în

retrogradează, pentru 
în 1919/1920. De atunci

tare. O singură consolare i-a 
mai rămas: în cele 70 de e- 
diții ale primei ligi din An
glia, doar trei echipe au reu
șit să intre în posesia titlului 
de cite 7 ori: Arsenal, F.C. 
Liverpool și Manchester Uni
ted.

Acest 
tul clubului, e totuși 
dem — prea 
ce considerăm 
se vor lăsa 
faima trecută a londonezilor, 
al căror nume, deși intrat în 
legendă, nu mai spune lucruri 
deosebite decît bătrînilor și... 
statisticienilor. Totuși...

Totuși 
Arsenal 
zească...

A, la Stuttgart 
XXI A, XX B—C 
Joc pregătire lo-

XXII A, XXI B—C
— U.R.S.S. (ju-

necare,

Arsenal 
formație

neuitatul
deosebite 
în acești

In liga A în „Cupa Angliei4

1927 finalistă
1930 — cîștigătoare
1931 campioană —-
1932 locul 2 finalistă
1933 campioană —
1934 campioană —
1935 campioană —■
1936 cîștigătoare
1937 locul 3 —
1938 campioană —

de istoria clubului se 
în mare măsură, Și vic- 
naționalei Angliei obți-

Tot 
leagă, 
tăria 
nută la Londra la 14 noiembrie 
1934, cu scorul de 3—2, în fața 
italienilor, proaspeții campioni 
ai lumii. La acest succes, a- 
preciat ca una dintre cele 
mai răsunătoare performanțe, 
din toate timpurile, ale insula
rilor, 
șapte 
Moss, 
Ping, 
tin.

Timpurile au trecut, însă, și 
peste WM, dar și peste Ar
senal. După război, Arsenal a 
reușit numai în mică măsură 
să-și reediteze performanțele 
trecutului. Ce-i drept, a avut 
succese, a cîștigat campiona
tul primei ligi, în 1948 și 1953, 
a ocupat locul 3 în clasament 
In 1952 și 1959, a cucerit cupa 
în 1950 și a fost finalistă în 
1952, dar față de gloria de 
altădată, rezultatele generale

au contribuit și cei 
jucători de la Arsenal: 

Male, Hapgood, Cop- 
Bowden, Drake și Bas-

erau, totuși, sub așteptări.
In ultimii 10 ani, Arsenal 

Londra s-a pierdut în ceața a- 
nonimatului. Rezultatul ei cel 
mai bun îl constituie locul 4. 
în prima ligă, obținut anul 
trecut. în „Cupa europeană a 
tîrgurilor" a mai participat în 
1964 (7—1 și 2—3 cu BK Co
penhaga, 1—1 și 1—3 cu F.C. 
Liege). Ca și Dinamo Bacău, 
londonezii se află la prima lor 
prezență în „sferturile" unei 
competiții continentale (după 
3—0 și 0—1 cu Glentoran din 
Irlanda de Nord, 0—0 și 3—0 
cu Sporting Lisabona, 0—0 și 
1—0 cu F.C. Rouen).

în prezent, Arsenal Se află 
în a doua jumătate a clasa
mentului primei ligi engleze. 
Comportarea sa este, în con
tinuare, contradictorie. Echipa 
nu se ridică la nivelul tradi
țiilor. în ultimii 25 de ani n-a 
reușit să furnizeze „ll“-lui na
țional al Albionului nici un 
jucător. Trecutul o apasă prea

RAPID
Mîine Giulești

atu, pentru prezen- 
cre- 

puțin. Iată de 
că băcăuanii nu 
impresionați de

nu trebuie uitat că 
este o echipă engle-

12.111 :
(juniori)

15.111 :
18.111 :

Dinamo
22.111 :
25.111 :

Milan (juniori), în cadrul tur
neului internațional de la 
Cannes (se încheie la 30.III)

29.111 : XIX A, XIX B—C 
5.IV : XX A, XIX B—C

Polonia — România (juniori), 
preliminarii Turneul U.E.F.A.

8.IV : R. F. a Germaniei — 
România

12.IV :
15.IV :

tul A
19.IV :

România
niori), preliminarii Turneul 
U.E.F.A.

22.IV :
tul A

23 IV :
(juniori), 
neul U.E.F.A.

26.IV : XXII B—C
29.IV : Joc pregătire lotul 

A (tratative cu Benfica)
3.V : 16-imile Cupei Româ

niei, XXIII B—C
6.V : România — Iugosla

via A, la București
10.V: 8-imile Cupei Româ- 
îiei (tur), XXIV B—C

Joc pregătire lo-

România — Polonia 
preliminarii Tur-

16. V : începe Turneul 
U.E.F.A., în Scoția (pînă la 
25. V)

17. V : 8-imile Cupei Româ
niei (retur), XXV B—C

24.V : 4-imiIe Cupei Româ
niei (tur), XXVI B—C

27. V : 4-imile Cupei Româ
niei (retur)

31.V : Semifinalele Cupei 
României (tur), XXVII B—C

2.VI : România — Anglia, 
C.M., la Guadalajara

6. VI: România — Ceho
slovacia, la Guadalajara, 
C.M.
începe Cupa Balcanică (tine
ret), în Bulgaria (pînă la 
16. VI)

7. VI: Semifinalele Cupei 
României (retur), XXVIII 
B—C

10.VI: România — Brazi
lia, la Guadalajara, C.M.

14. VI: XXIX B—C
21.VI: XXIII A, XXXB—C
28. VI : XXIV A
l.VII
5. VII
8. VII

12. VII
15. VII
16. VII

european 
goslavia

19. VII
26. VII

mâniei,

: XXV A
A

XXVII A
XXVIII A
XXIX A
începe campionatul 
studențesc, în

: XXVI

lu

Liderul campionatului divi
ziei A, Rapid, va susține 
mîine ultima partidă de ve
rificare înaintea reluării ac
tivității competiționale ofi
ciale, evoluînd în compania 
fotbaliștilor de la U.T.A. 
După cum sîntem informați, 
în ambele formații vor juca 
și membrii lotului național. 
Deci, în echipa giuleșteană

vor apare, printre 
ducanu, Lupescu, 
mitru și Neagu, iar la ară
deni — Domide. Partida se 
va desfășura pe stadionul 
Giulești, cu începere de la 
ora 15,45. în deschidere, de 
la ora 14,30, se vor întîlni 
două echipe de copii ale clu
bului Rapid.

alții, Ră-
Dan, Du-

Frederic MOISES 
Rupea

: XXX A
: Finala Cupei 
la București

Ro-

REPROGRAMAREA 
UNOR MECIURI 
Partida S. N. Oltenița— 

I. T. Constanța, din campio
natul diviziei C, nedisputat 
în etapa a Xl-a, a fost re- 
programată de către Comisia 
centrală de competiții și dis
ciplină pentru data de 8 
martie 1970, la ora 11.

Meciul Politehnica Iași— 
Fulgerul Dofohoi, din campi
onatul național al juniorilor 
și școlarilor, nedisputat în 
tur din cauză că echipa Ful
gerul Dorohoi s-a prezentat 
cu întîrziere la teren, a fost 
reprogramat pentru data de 
22 martie, ora 13.

MECIURI AMICALE
Oțelul Galați - Progresul Brăila

5-1 (2-0)
Gălățenii au dominat majo

ritatea timpului și au cîști
gat la un 
Golurile au
Segărceanu (min.

43, 50), Morohoi (min.
81), respectiv Pătrașcu 
87).
ȘTEFANESCU, coresp.

Minerul Baia Mare — C. I. L
Sighetul Marmației 3-0 (1-0)

scor
fost

concludent, 
marcate de
15), Ioniță

(min. 
78 și 
(min.

v.

Progresul București — Dunărea
Giurgiu 1-0 (0-0)

în cel de
al cuplajului de pe stadionul 
Progresul, echipa de fotbal 
Progresul București a întîl- 
nit, într-un meci amical, pe 
Dunărea Giurgiu. Bucurește- 
nii, mai insistență în atac, au 
reușit să fructifice în min. 
69 una din multele ocazii: 
a înscris D. Georgescu, prin- 
tr-o splendidă lovitură cu 
capul la o centrare a lui 
Pavlovici. A arbitrat bine 
M. Popescu

FLORIN SANDU

al doilea meci

CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA POPICE
> Ploieștenii — Învingători la Tg. Mureș • Laromet București 
a realizat scorul etapei ® Meciuri pasionante la Arad și Cluj

FEMININ

RAPID BUCUREȘTI-ME- 
TROM BRAȘOV 2430—2341 
p.d. Antrenorul bravoșean 
Gh. Keșteman a cerut echi
pei sale, aflată în cursa pen
tru evitarea retrogradării, un 
scor de peste 2300 p.d. Oas
petele l-au realizat, dar n-au 
putut rezista pînă la urmă 
în fața feroviarelor, care 
fără nume sonore, formează 
o echipă omogenă, capa
bilă de rezultate superioare. 
Stela Gheciov (R) 432 și 
Elena Clim (M) 438, în re
venire de formă, au reali
zat cele mat mari rezul
tate din echipele lor. 
(Tr. I.)

LAROMET BUCUREȘTI 
—C.S.M. REȘIȚA 2592— 
2467 p.d. în formă exce
lentă, toate jucătoarele 
echipei campio&me au de
pășit granița celor 400 p.d., 
realizînd scorul etapei. în 
mod deosebit s-au remarcat 
Elena Trandafir—487, Ioa
na Tuțuianu—449 de la 
gazde și, respectiv, Ildiko 
Zsizsik—452. (D. DIACO-
NESCU—coresp.). *
VOINȚA TG. MUREȘ—HI
DROMECANICA BRAȘOV 
2450—2377 p.d. Ecaterina 
Damo (431), Minodora Che- 
țan (429) și Ana Albert 
(418) au fost principalele 
autoare ale victoriei. De la 
oaspete, Use Schmidt (432) 
a fost cea mai sigură jucă
toare. (I. PAUȘ—coresp. 
p: .noipal).

VOINȚA BUCUREȘTI—

PETROLUL PLOIEȘTI 2481 
—2124 p.d. Superioare din 
toate punctele de vedere, 
bucureștencele au cîștigat 
fără drept de apel. Corne
lia Grecescu (450), Valeria 
Dumitrescu (423), Magdalena 
Petre (422) și Cornelia Pe- 
trușca (415) și-au întrecut 
detașat adversarele (El. 
SANDU).

VOINȚA CLUJ—VOINȚA 
CONSTANȚA 2231—2246 p.d. 
Meci viu disputat pînă la ul
tima pereche, victoria con- 
stănțencelor datorîndu-se 
unui plus de omogenitate. 
(AUREL P AL ADE—coresp.).

U.T.A.—GLORIA BUCU
REȘTI 2248—2244 p.d. Meci 
palpitant, cîștigat de gazde 
datorită bunei comportări a 
Voichitei Babutiu, care a rea
lizat 411 p.d.’ (GH. NICQ-
LAIȚA—coresp.).

GLORIA BUCUREȘTI— 
LAROMET BUCUREȘTI 
(restanță) 2285—2168 p.d.

MASCULIN

VOINȚA BUCUREȘTI— 
FLACĂRA CÎMPINA 5096— 
5148 p.d. Fără a străluci, oas
peții au întrecut o echipă ce 
a resimțit absența lui C. 
Voicu (bolnav). Cei mai 
buni : P. Purje—895, C. Du
mitru—896 de la Flacăra, 
respectiv Gh. Leculescu—900 
și P. Boțogan—872. (P.
PEANA—coresp.).

RAPID BUCUREȘTI—RA
FINĂRIA TELEAJEN 5450— 
5232 p.d. Victorie clară, la 
care și-au adus un aport con

siderabil A, Vrînceanu—976, 
V. Măntoiu—933 și C. Tudor 
—919. De la învinși am reți 
nut comportarea lui Minea 
Silvestru—907 p.d. (O. GU 
TU.).

VOINȚA TG. MUREȘ— 
PETROLUL PLOIEȘTI 5242— 
5326 p.d. Campionii și-au o- 
norat cartea de vizită, între- 
cînd o echipă greu de învins 
pe teren propriu. O frumoa
să .impresie au lăsat specta>- 
torilor C. Vînătoru—958 și 

T. Nițulescu—906 (P. IOAN 
—coresp.).

VOINȚA CLUJ—C.F.R. TI
MIȘOARA 4829—4768 p.d. 
Joc de slabă factură tehnică, 
în care nici un popicar n-a 
putut depăși cifra de 850 p.d. 
(P. URSU—coresp.).

OLIMPIA REȘIȚA—CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 
5061—4957 p.d. Fără M-icoroiu 
și Rădulescu în formație, 
Olimpia a cîștigat la o di
ferență apreciabilă în fața 
unei formații care se chinuie 
să scape de retrogradare. î. 
Băiaș (O) a obținut cel mai 
mare rezultat: 910. (D. PLA- 
VIȚIU—coresp.).

C.S.M. REȘIȚA—GAZ ME
TAN MEDIAȘ 5424—5030 p.d. 
Cunoscînd particularitățile a- 
renei, localnicii au făcut scor 
cu popicar’! din Mediaș. I. 
TismănarU—958, Gh. Ciocîr- 
lain—955 și E. Uță—918 au 
fost principalii realizatori ai 
succesului. (I. PLĂVIȚIU— 
coresp.).

Golurile învingătorilor au 
fost marcate de Bohoni (min. 
43), Trifu (min. 63 — din 11 
m) și Radu (min. 85). (T. TO- 
HATAN — coresp, principal).

înscris : Nistor (min. 7), Sico 
(min. 30), Caniaro (min. 58. 
din 11 m), și Ciutac (min. 
69), respectiv Ciocan I pentru 
Bistrița. (I. PAUȘ — coresp. 
principal).

Politehnica Timisoara — Jiul

Metrom Brașov — Gaz Metan 
Mediaș 1-1 (0-1)

Joc de factură slabă 
tuși, corespunzător din 
de vedere al pregătirii 
Au marcat : Furnică (min. 80) 
pentru gazde, respectiv Dodu 
II (min. 38) (E. BOGDAN — 
coresp).

Și, to- 
punct 
fizice.

A.S. Armata Tg. Mureș — Gloria
Bistrița 4-1 (2-0)

Ar-Echipa locală A.S. 
mata a primit replica forma
ției de divizia C, Gloria Bis
trița. După un joc bun. cu 
multe faze de fotbal, mure
șenii, bine pregătiți, au ciș- 
tigat cu scorul de 4—1. Au

/i

1-0 (0-0)
formații au ofe- 

bun
Cele două 

rit o partidă de un 
nivel tehnic. în prima repriză 
timișorenii au avut o sene 
de ocazii de a deschide sco
rul, dar au ratat de fiecare 
dată, Punctul victorios a fost 
realizat în min. 66 la sfîrși- 
tul unei 
finalizată 
ții nu au 
deze cu 
deficitari 
ția balonului. Jiul a întrebu
ințat formația : Stan — Tal- 
pai, Georgescu, Georgevici, 
Popescu (Moroiu), Popa, Ma
rinescu, Peronescu (Stama- 
nichi), Cotormani, I. Constan
tin, Naidin. A arbitrat co
rect I. Boroș — Timișoara.

I. STAN — coresp.

acțiuni frumoase 
de Surdan. Oaspe- 
reușit să se acomo- 
terenul greoi, fiind 
la capitolul circula

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele :

Adresa

(CMFOmi
1. CE

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

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

D

Z CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

Tragerile Mărțișorului Pronoexpres și Loto
După cum am mal anunțat, tra

gerile Pronoexpres și Loto ale 
Mărțișorului prezintă o bogată 
listă de premii în frunte cu auto
turismele DACIA 1300, DACIA 
1100, MOSKVICI 408, SKODA 1000 
M.B. și TRABANT 601, care se 
acordă în număr NELIMITAT.

Foarte importante stnt și 
excursiile peste hotare. Astfel, 
Pronoexpresul oferă călătorii în 
Japonia (cu vizitarea EXPO ’70), 
în ITALIA cu vizitarea orașelor 
Borna — Neapole — Amalfi — 
Sorrento — Capri și In Cehoslo
vacia pe ruta Praga — Karlovy- 
vary, iar LOTO acordă excursii 
în Finlanda și U.R.S.S., precum 
și Turul Poloniei pînă la Gdansk.

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la concursul 
Pronoexpres al Mărțișorului din 4 
martie 1970.

Joi 5 martie 1970 este ULTIMA 
ZI în care mai puteți participa 
la tragerea Loto a Mărțișorului.

Menționăm că la ambele tra

geri puteți participa cu numai 
30 lei cu șanse mari de cîștig.

• Tragerea concursului Pro
noexpres al Mărțișorului va avea 
loc miercuri 4 martie 1970, la 
București. în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din strada Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 18.45. 
Ea va fi radiodifuzată după care 
va urma un film artistic Intrarea 
liberă.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 9 

DIN 25 FEBRUARIE 1970 :
Extragerea I : Categ. I : 1 vari
antă a 100 000 lei ; a Il-a : 196.7 
a 976 lei; a IlI-a : 4.503,7 a
32 lei.
Extragerea a Il-a : Categ. A : 
2,7 variante a 47.252 lei ; Categ. 
B : 227,3 a 561 lei ; Categ. C : 
4.201,5 a 30 lei.

Premiul de 100.000 lei a fost 
obținut de participantul ARDE
LEAN ȘTEFAN din Arad.

AZI, ULTIMA ZI LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES AL MĂRȚIȘORULUI

I T R I
Reîntoarce

rea • Antrenor

• Prima săritură

Brumei încă nu învățase 
cum trebuie și îl și implora 
să-i îngăduie primul antrenament, 
trecut de atunci mai bine de un 
dar eu nici acum nu pot uita fața lui 
Brumei : chinuită, cu durerea întipă
rită pe ea, cu buzele întinse, cu dinții 
strînși. îl văd, parcă mereu, mișeîndu-se 
încet, ca un melc, Incercînd să simu
leze alergarea. Apoi, Valeri și-a 
seama că este privit, compătimit, 
printr-o minune, masca durerii <

să meargă 
pe Ilizarov 

A
an

dat 
Și 

_____  ______ _ _____  ____ _ s-a 
șters de pe chipul lui. parcă ar fi vrut să spună : „Dar nu mă 
doare nici un pic ; nu mi-e greu ; antrenamentul a fost tot
deauna o bucurie”.

Paradoxal, el nu încerca să se mintă și nici nu căuta să-1 
înșele pe alții. Pentru Brumei, acest antrenament, la care visase 
trei ani înclieiați, era sinonim cu întoarcerea la viață...

Incet-încet, piciorul s-a obișnuit să lucreze, durerea a dispărut. 
Brumei, fără să se grăbească, mărea numărul discurilor de oțel 
așezate la halteră. Sectorul pentru sărituri rămînea, deocamdată, 
un fruct oprit, Valeri privea, din cînd în cînd, cu coada ochiului, 
la ștachetă, peste care săreau alții.

Dar, într-o bună zi nu s-a mai putut abține. In sala pustie a 
Stadionului tinerilor pionieri rămăseseră doi oameni : el și Igor 
Kașkarov. Igor spuse în glumă :

— Nu sari ?
— Ce înălțime e ?
— Un metru șaptezeci șl cinci... Stai, unde fugi, am glumit ’.
Dar Brumei era de-acum in aer, deasupra ștachetei. A fost o 

săritură caraghioasă : aproape fără elan, doar doi pași, făcută 
numai din entuziasm. Dar a trecut ’ S-a bucurat ca un copil 
și pe loc s-a jurat că nu se va mai apropia de ștachetă pînă 
cînd n-o să o urce la cel puțin 2 metri. Primul tel fusese sta
bilit.

De la bun început Brumei a lucrat cu un nou antrenor — cu 
Iuri Nikolaevici Cistiakov. Era un uriaș încărunțit înainte de 
vreme, care părăsise de foarte puțin timp sectorul de sărituri și 
care nu de mult fusese în echipa reprezentativă a țării. La tim
pul lot, Brumei și Cistiakov se întrecuseră în competiții. In 
1961, Iuri a abandonat sportul, devenind antrenor. în cîțiva ani. 
el a făcut dintr-un tînăr crud și flegmatic, cum era pe atunci 
Valentin Gavrilov, un campion al Europei, medaliat cu bronz 
la J.O.

Știu că părerile lui Brumei și Cistiakov despre săritura în 
înălțime, despre metodica antrenamentului, nu sînt tocmai a- 
propiate. Și la urma urmei, ce mai putea să-1 învețe pe cam
pion Cistiakov ? Valeri mi-a explicat :

— Am nevoie de un antrenor care să mă sfătuiască, de un an- 
trenor-prieten. E foarte greu să mergi de unul singur, iar eu 
și Iuri sîntem buni amici. Se întimplă, desigur, să ne contrazi
cem, dar întotdeauna găsim un punct de vedere comun.

în marile 1961, Brumei a simțit că poate sări doi metri.

• Spectacol în Niciodată, probabil, nu au fost atîția 
spectatori într-o sală de atletism î Zia
riști, fotoreporteri, sportivi, antrenori, 
oaspeți străini, toți au venit să vadă 
cum sare din nou omul șters pentru 
totdeauna de pe lista sportivilor activi. 
Valentin Gavrilov și Valeri Skvorțov, 
care încercaseră (dar nu reușiseră) să-1 
înlocuiască pe Brumei în echipa na
țională, se aflau și ei în sală. Era de 
față și zîmbitorul John Costello, un să
ritor american (in acele zile la Mos

cova avea loc lin concurs internațional de atletism). Bob White, 
A maserul selecționatei S.U.A., n-a putut să se abțină să nu pipăie 

piciorul bolnav al lui Brumei : „O.K., spuse Bob, cu un asemenea 
picior se poate sări foarte bine“.

™ Valeți se pregăti de săritură. Era teribil să te uiți la pan- 
toful lui : un pantof cîrpit și răscirpit, gata-gata să se rupă.

9 — Valerka, l-am întrebat, ce-i cu zdreanță asta ?“
M-a luat de o parte :

•
 — Am să-ți spun un secret : cu acest pahtof am sărit 2,28 me

tri, cu șase ani în urmă, după ce stabilisem încă ttei recorduri 
cu el.

A — Ce dracu, crezi în semne ! 
w — Toți sîntem puțin superstițioși...
A A sărit 2 metri ! Nu din prima încercare, dar a

sală • Primul
start • Gînduri

îndrăznețe

un pantof cîrpit și răscîrpit, gata-gata să se rupă, 
za, l-am întrebat, ce-i cu zdreanță asta ?“

sărit 2,28 rhe-

_ A sărit 2 metri ! Nu din prima încercare, dar a sărit. Zgomot. 
W felicitări, camere de luat vederi care se declanșau necontenit. In 

acest timp discutam cu Cistiakov.

• — N-a fost o săritură adevărată, mi-a spus Iuri. Ișl ia elanul
doar de lă patru pași, viteza nu e prea mare. Și nici tehnica nu 
este cea de altădată. Dar voia atît de mult să sară, îneît nu 

a m-a lăsat inima să-1 refuz.
w In vară, Brumei a participat la primele întreceri oficiale. A 

avut adversari serioși, pe Valeri Skvorțov și Lev Tiviko, amîn-
$ doi din selecționata U.R.S.S., ambii, de altfel, elevi al fostului 

antrenor al lui Brumei, Vladimir Diacikov.

• Valeri a sărit 2,0b metri și a respirat ușurat („Eh. băieți, se 
pare că v-am ajuns...”). Skvorțov, uluit (de altfel, el nu s-a prea 
lăudat cu nervi tari), a început să rateze încercare după incer- 

A care. Cu chiu cu vai, dintr-a treia, a trecut 2.06 metri, iar apoi, 
2,09. Brumei a împărțit locurile 2—3 cu Tivikov,

— Gata, a spus Cistiakov, de-acum încolo nici o întrecere. E 
prea devreme, trebuie să punem, mai întîi, baza.

Trebuia să se antreneze cu maximum de intensitate toată iar- 
• na, pentru ca în sezonul 1970 să se poată întoarce in echipa re

prezentativă.
Era foarte greu să

Q drăzneț.
crezi în realismul unui asemenea plan în-

• O iarna odată șehiopălase... 
doctorul Ilizarov,

grea_ • Forță, vi-
teză, ritm • Fără

cruțare

Brumei a uitat că 
Piciorul, vindecat de 
suporta orice. Tineri sănătoși părăseau 
sala împletieindu-sc de oboseală, iar 
Brumei rămînea încă un ceas, un ceas și 
jumătate. Șase zile pe săptămînă, cite 
4—5 ore !

— Cu cîțiva ani în urmă, cînd dobo- 
ram recordurile, mă pregăteam cu o a- 
semenea intensitate îneît se părea că 
dacă mai i’ac ceva am Să crap, spuse 
Brumei. Se pare totuși că e posibil

șl mal mult !...
Se antrena ca un posedat. Erau zile cînd la o singură ședință 

ridica 11—12 tone de metal. în cei mai buni ani ai săi, această 
cifră nu depășea 7 tone. Făcea genuflexiuni cu haltera, alerga

• șl sărea cu ea. Înainte, făcea genuflexiuni cu o greutate de 175 
kg, iar acum reușea același lucru cu o bară de 180 kg. Fostul 
bolnav începea să-și revină.

Pentru a nu-și obosi prea mult sistemul nervos, Brumei își 
w transforma adesea antrenamentul în joacă. O dată a vrut să se 

întreacă cu Galina Buharina, sprinteră în echipa reprezentativă: 
9 cine aleargă mai repede distanța de 60 de metri.

— îți dau handicap ? glumi Galea,
— Să încercăm de la egal.

w Ș-a dat startul și Valeri a sosit primul, întreeînd-o cu doi pași 
pe Galina. I-a acordat revanșa și a învins-o din nou. Timpul : 7,3 

A sec. echivala cam cu 11,5 s pe 100 de metri. E adevărat, înainte 
Valeri alerga 100 de metri în 10,6 secunde, dar și cu această vi- 
teză se poate sări foarte bine. Gavrilov, de altfel, aleargă chiar

• mat Încet.
Nu de mult, Brumei s-a întrecut din nou, de data aceasta cu

• Igor Ter-Ovanesian : cine va sări mai mult într-un fel de cvadru- 
plusalt. Igor este campion Ia săritura în lungime șl a cîștigat, 
dar numai cu vreo 4o de centimetri. Era uimitor cît de repede

A Ișl revenea în formă Valeri Brumei !
w A devenit mai svelt, a dat jos — într-un timp scurt — kilogra- 
_ mele pe care le acumulase în anii de viață sedentară, a revenit 
W la greutatea sa de concurs. Mergea pe schiuri și înota în bazin, 

efectua mii de exerciții cu haltere. Dar niciodată, în toată iar- 
A na, nu a sărit în înălțime.
w — De-abia la sfîrșitul lui ianuarie, nu mai devreme, a spus 

Cistiakov. Durerea, spitalul, viața l-au învățat pe Valeri să fie 
răbdător.

De multe ori, Brumei își aducea băiețelul la antrenamente.

• Sașa are 6 ani, este un copil isteț, neastîmpărat. Valeri e mulțu
mit de fiul său :

— Flăcăul trebuie să crească ca un adevărat bărbat, ca un 
A spartan — își formula el părerile despre educația copiilor. Sașa 

îi ține din scurt pe toți puștii din curte și de la grădiniță. Cîndîi ține din scurt pe toți puștii din curte și de la grădiniță, 
plînge, îl pedepsesc.

ț Brumei junior se antrena împreună cu tatăl : alerga prin sală, rX.o- C_ „t C_ a-------- ..-- --- --------cțcsărea în lungime și în înălțime. A încercat să se apropie 
halteră, dar a fost gonit fără milă de aici.

9 — Cum merge piciorul, Valeri ? — l-am întrebat din cînd în
cînd.

•
 — Firește, nu poate fl ca nou, mi-a spus Brumei. Deocamdată,

mă împiedică să revin la vechea mea tehnică de săritură. Dar 
sînt ferm convins că cel mult peste un an piciorul va fi com- 

£ plet vindecat, Va fi ca acela de acum șase ani. Mai mult mă ne
liniștește stîhgul. genunchiul, vechiul accident.

— — Dar nu-i nici o nenorocire, zîmbea Brumei. Dacă-ți aduci
“J"'“ x-' ----- am sărit ignorînd genunchiul bolnav.
—

aminte, tot anul 19G4 
Așa că...

A Se antrena fără să

• Ultimele dia
loguri a In față

marile înălțimi
• Brumei visează

O la Olimpiadă

se cruțe !

La ce visează Valeri Brumei ?
— Sînt gata să sar acum 2.12—2,15 

metri, mi-a spus Brumei, fiind apro
bat de iuri Cistiakov. O asemenea să
ritură e de ajuns ca să nu te corn- 
promiți la orice mare concurs. Tre
buie chiar în acest an să mă întorc 
în echipa națională, să intru între pri
mii trei săritori al țării.

— Și apoi ? Vei ataca iarăși recor
durile ?

— Nu promit. O, de-am avea măcar
A un singur sector de sărituri cu tartan...

— Planuri de viitor ?

•
 —• Am fost foarte supărat cînd Gavrilov șl Skvorțov au pier

dut in fața celor doi americani la Olimpiadă. Cu mine și Robert 
Savlakadze nu s-ar fi întîmplat niciodată așa ceva. Gavrilov e 

A un băiat capabil, poate sări mai mult decît toți. Dar _e timid, 
w nu îndrăznește să se gîndească la lucruri mari. Astăzi, ca să 

învingi, trebuie să fii îndrăzneț. Iată ce
W vea 30 de afli, o vîrstă perfectă pentru 

Olimpice. Șl voi participa. Nu crezi ?
£ — Cred, sînt fetm convins, Valeri 1

cred eu : in 1972 voi a- 
a participa la Jocurile

(Va tirma)
Aleksei SREBNIIKI

• •••••• ••«•••«•



BRUMEL A FOST OPERAT!
îngrijorările privind noul accident al lui 

Valeri Brumei s-au risipit. Recordmanul 
mondial a suferit o intervenție chirurgicală 
la genunchiul său sting, bolnav încă de pe 
vremea cînd 
rul drept — 
admirabil.

După cum 
B. N. Lvov, 
rului „I 
putea participa, probabil, la campionatele 
europene pe teren acoperit de la Viena.

Dar, atletul continuă cu perseverență ur
cușul spre vîrful piramidei de unde s-a 
prăbușit într-un mod atît de tragic.

era „regele săritorilor". Picio- 
acela fracturat — se comportă

ne-a informat ieri prin telefon, 
redactorul de atletism al zia- 

,SOVETSKI SPORT", Brumei nu va

HOCHEISTII CEHOSLOVACI 
ÎNVINGĂTOR! LA STOCKHOLM

La Stockholm, selecționata de ho
chei pe gheață a Suediei a fost în
trecută de cea a Cehoslovaciei cu 
3—0 (0—0, 2—0, 1—0), prin punctele 
înscrise ele Hrbaty (2) și Nedomanski.

ATTJF KIJFI ENS - DfEJfSTRA campioană mondială de patinaj viteză
NEW YORK. 2 (Ager- 

pres). — La Milwaukee 
(Wisconsin) au luat 
sfirșit campionatele mon
diale feminine de pati
naj viteză. Titlul i-a re
venit sportivei olandeze 
Attje Kuelens—Deejstra,

rare a totalizat 122.303 p. 
Medalia de argint a fost 
cucerită de Stien Kaiser 
(Olanda) — 192,780 p, 
iar cea de bronz de Si
grid Sundby (Norvegia)— 
193.473 p.

Proba de 3 000 m i-a

revenit olandezei Ans 
Schut în 4:56,2, iar cea 
de 1 000 m sportivelor 
Ludmila Titova (URSS), 
Attje Kuelens (Olanda! 
gi Sigrid Sundby (Nor
vegia), care au realizat 
același timp — 1:32,6.

Jubileul
lui

Ivo Daneu »

■ț;:

■j

România susține o partidă dificilă in compania Suediei
200 de meciuri

(Urmare din pag. 1)

DIN CULISELE
CAMPIONATULUI

MONDIAL DE HANDBAL
• Inginerul Cristian Gațu este 

nu numai un excelent jucător 
de handbal, ci și un formidabil 
(termenul nu este de loc exage
rat).,. prooroc. încă de la ple
carea din București el ne măr
turisea în avion 
pronosticuri : echipa se 
că în sferturi de finală, 
va întîlni Suedia, după care se 
califică în semifinale unde va 
întîlni Danemarca, iar apoi va 
evolua în finală. Pînă acum pro
nosticurile lui Cristinel s-au do
vedit excelente. Să sperăm că 
și pentru rest el a ghicit exact...

• In echipa Elveției evoluează 
un tinăr și simpatic ‘jucător, Bla
ser, care poartă ochelari, fiind 
din acest punct de vedere un 
caz unic. Sîmbătă, la meciul cu 
Franța, după o ciocnire cu Mi
chel Richard el și-a pierdut o- 
chelaril și prietenește, Michel 
Richard împreună cu ceilalți ju
cători au căutat — în timp ce 
meciul era întrerupt 
fără de care Blaser nu ar 
putut continua jocul.
• Echipa Franței numără 

componența sa două perechi 
frați, ambele mult simpatizate 
public. în meciul cu R.F.G.. Ari
ciră Sellenet a ratat o aruncare 
de la 7 metri, după care — su
părat — fratele său, portarul 
Bernard Sellenet, l-a apostrofat 
de loc... frățește. Minute întregi 
publicul a dezaprobat acest gest 
nesportiv pentru care antrenorul 
Pinturault a fost nevoit să-l 
schimbe pe Bernard.ț Cornel Oțetea, căpitanul e- 
chipei noastre reprezentative, ne 
spunea la terminarea meciului cu 
R.F.G., că „orice înfrîngere are 
și partea ei bună", socotind că 
după galopul de sănătate din In- 
tîlnirca cu Elveția (22—7) J ’ 
rece de la Amiens a 
timp.
• Astăzi, 3 martie, 

Valentin Samungi are 
tivele să fie bucuros : 
împlinește un an. Să 
mărțișorul ce 1-1 va oferi va 
victoria în meciul cu Suedia.

joc remarcabilă, așa cum se 
prezintă selecționata R.D. Ger
mane.

De altfel, este sigur că a- 
ceste calcule și le-a făcut și 
antrenorul vest-german Wer
ner Vick care pentru jocul cu 
România a renunțat la porta
rul titular Bode și la reduta
bilii Lubking, Schmidt și Miil- 

Era evident pentru toatăIer.

a-
ca 

vi- 
nu
în

următoarele 
caliti- 
unde

ochelarii
fi

în 
de 
de

dușul 
venit la

inginerul 
toate mo- 
fetița 

sperăm
sa 
că 
fi

care a înscris 
puncte ale e- 
ultima partidă 

suedezii au

lumea că selecționata R.F.G. 
viza locul secund, realizînd in 
același timp o economie de 
efort la nivelul celor mai buni 
componenți ai lotului. După 
meci, cu un „zîmbet puțin a- 
mar“, căruntul Werner Vick 
mi-a spus în treacăt : „De ce 
mi-a fost frică n-am scăpat". 
Foarte sugestivă în această di
recție a fost reacția diferită 
a handbaliștilor din R.F.G. : în 
timp ce echipa de rezerve a- 
flată pe teren se bucura pen-

tru această victorie, la banca 
de schimb titularii priveau în
cruntați ecranele pe care se 
anunța rezultatul meciului U- 
niunea Sovietică—Suedia (care 
d intr-o eroare a noastră a fost 
publicat 11—10 și nu 12—11, 
cit s-a înregistrat real).

Aici se afirmă sus și tare 
că echipa română a făcut 
celeași calcule. Se poate 
handbaliștii români să fi 
zat și ei locul secund, dar 
este totuși de conceput,
ciuda oricăror calcule de cla
sament, ca ei să se comporte 
de maniera în care au făcut-o 
în repriza secundă a meciu
lui cu R.F.G., atrăgindu-și pe 
bună dreptate dezaprobarea 
publicului.

Cîteva cuvinte despre ad
versarul nostru de astăzi, e- 
chipa Suediei. După o victorie 
modestă (8—6 în fața Norve
giei) handbaliștii pregătiți de 
celebrul Roland Mattson — 
fost portar — au realizat o 
victorie surprinzătoare în fața 
selecționatei R.D.G. (scor: 11- 
9). In această partidă o im
presie excelentă au lăsat : por
tarul Frank Strom care a
cîteva șuturi de la semicerc ale 
lui Senger și Rost și un „7 
m“ al lui Zimmermann, pre
cum și tînărul Andersson

<2 m—100 kg 1)
5 din cele 11 
chipei sale. în 
din preliminarii, 
pierdut în fața echipei Uniunii 
Sovietce (11—12) după un joc 
extrem de echilibrat în care 
Andersson a fost bine anihi
lat și în care, în schimb, cei
lalți componenți ai lotului (în 
mod deosebit rapida extremă 
Persson și excelentul condu
cător de joc Eriksson) au 
compensat lipsa de eficacitate 
a acestui „Uriaș" al handba
lului.

Să sperăm că echipa noas
tră, care a întîlnit pînă acum 
Suedia de cinci ori, cîștlgind 
de 3 ori, făcînd un meci nul 
și pierzind o dată (ultima in- 
tilnire dintre aceste două e- 
chipe a avut loc în noiembrie 
1969 la Timișoara și s-a soldat 
cu scorul de 19—15 în favoa
rea noastră) va ști să contra
careze jocul „de așteptare” fă
cut de suedezi și să-și impună 
superioritatea cîștigind și ca- 
lificîndu-se astfel în semifi
nală.

în reprezentativa Iugoslaviei
Evenimentul s-a petrecut la 

începutul acestei luni, cu pri
lejul unei partide amicale din
tre reprezentativele Iugoslaviei 
și Argentinei. în aplauzele ce
lor peste 3 000 de spectatori 
din Sarajevo, Ivo Daneu a ie
șit pe teren purtind pentru a 
200-a oară tricoul albastru cu 
stema națională.

Jucător complet, dotat cu o 
tehnică excepțională și o re
marcabilă intuiție a jocului, 
căpitanul „5”-ului iugoslav re
prezintă și astăzi (la 33 de 
ani), o mare personalitate a 
baschetului mondial. Din 1956, 
cind a debutat în selecționata 
țării, de-a lungul anilor, Da
neu și-a condus cu măiestrie 
coechipierii in zeci și zeci de 
competiții de cea mai mare 
amploare, care au confirmat 
valoarea incontestabilă a bas
chetului iugoslav.

La sfîrșitul unei frumoase 
festivități organizate de fe
derația de specialitate din țara 
prietenă, ca omagiu adus unei 
strălucite cariere, Ivo Daneu 
declara ziariștilor :

„In colecția pe care o am, 
strălucesc 6 medalii de argint ; 
trei obținute la campionatele

r
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„Cupa prieteniei"; Bunea și Bălan în „sferturi
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europene, alte două la campio
natele mondiale și una primită 
Ia ultima ediție a J.O. Nici 
una de aur însă... In sehimb, 
la campionatul mondial de la 
Montevideo mi s-a atribuit 
titlul de cel mai bun jucător ; 
echipa noastră, însă, la egalita-

4

te de puncte cu cea a U.R.S.S., 
nu a ocupat decît locul II. 
Cine știe, poate anul acesta la 
Ljubljana voi putea realiza acest 
mult dorit event pentru a-mi 
putea încheia cariera sporti
vă. .

MEXIC —SUEDIA 0-1

STELE NOI
ÎN N At AȚI A AUSTRALIANĂ
• Karen Moras pe urmele lui Dawn Fraser

BUDAPESTA. 2 (prin tele
fon). Proba individuală de spa
dă din cadrul „Cupei priete
niei" a revenit, după baraj, 
scrimerului sovietic Lubowski 
(4 victorii). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Wardzinski 
(Polonia), Milkowski (Polonia), 
Johe (R. D. Germană) și Pard- 
jewski (Polonia).

Tinerii spadasini români au 
ajuns pină în sferturi de fina
lă, prin Bunea și Bălan. Ambii

KAREN MORAS A DETRONA T-O
PE DEBBIE MEYER LA 800 m

SYDNEY, 2 (Agerpres). — 
Tînăra înotătoare australiană 
Karen Moras, în vîrstă de 
16 ani, a corectat recordul 
mondial în proba de 800 m 
liber cu timpul de 9 :09,1 
în cadru) 
Australiei de 
chiul record 
și aparținea 
bbie Meyer
Moras a terminat 
toare și în proba de 400 m

liber cu timpul de 4:26,3. 
In proba masculină de 100 
m liber Wenden a fost cro
nometrat cu timpul de 54,0.

au evoluat satisfăcător, pierzînd 
calificarea la limită de tușe. 
De remarcat că în ultimul asalt 
Bălan s-a accidentat (entorsă 
la piciorul drept).

Ceilalți trei spadasini din 
lotul român au rămas în pri
mul tur. Este vorba de Cără
midă, Butuman și Ștefănescu. 
Dintre toți, cel mai aproape de 
valoarea sa a fost Ștefănescu. 
care are și meritul de a fi in
trat în concurs încă neresta
bilit după o stare febrilă.

Marți, în ultima zi a tur
neului, se vor desfășura pro
bele de spadă și floretă fete, 
ambele pe echipe. România va 
alinia, probabil, următoarei» 
formații. La spadă — Bunea, 
Bălan, Cărămidă și Butuman, 
iar la floretă fete — Eva Len- 
ghel, Ana Halchin, Margareta 
Bartoș și Ana Pricop. Un bun 
prilej, mai ales pentru tinerele 
noastre floretiste, de a se rea
bilita după evoluția neconvin
gătoare din concursul indivi
dual.

Peste 35 000 de spectatori 
au urmărit la Puebla meciul 
dintre echipele Mexicului și 
Suediei. Fotbaliștii suedezi 
au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0). Unicul punct 
a fost marcat în minutiîl 72 
de Erikson, care a primit o 
pasă de la Svensson.

ÎN PRELIMINARIILE
TURNEULUI U.E.F.A.

In preliminariile turneului 
U.E.F.A., echipa R. F. a Ger
maniei a învins cu scorul 
de 1—0 (0—0) echipa Ceho
slovaciei, la

„CAZUL
Plsen.

SPIEGLER"
După cum 

geamă a agenției 
PRESSE",

anunță o tele- 
„FRANCE 

Mordechai Spie-

gler, căpitanul reprezenta
tivei israeliene de fotbal a 
semnat un contract de pro
fesionist cu clubul francez 
Nantes, fără să fi avut avi
zul federației sale de specia
litate. Spiegler a declarat că 
se va alătura formației din 
Nantes după încheierea C.M. 
din Mexic.

Președintele federației is
raeliene de fotbal, Zvi Brim, 
a declarat că jucătorul va 
fi chemat în fața acestui or
ganism .,pentru a da expli
cații". Unii oficiali au 
ca împotriva lui să fie 
măsuri disciplinare.

• Cine va învinge cele 16 minute ?
ce campionii și re- 
continentului nos-

un

cerut, 
luate

Schnellinger și 
au făcut parte 
ani din echipa 
în finala de la

lui Schon este aceea 
nu acționează ferm 
întinerirea reprezen
tării.
care

DILEMA
LUI SCHON

Doi dintre autorii controverselor din fotbalul 
vest-german: Cerd Mtlller (stingă) — fotbalis
tul anului — și Helmut Schon — (dreapta) — 
antrenorul naționalei

campionatelor 
la Sydney. Ve- 
era de 9 :10,4 
sportivei De- 

(S.U.A.). Karen 
învingă-

Infrîngerea naționalei 
vest-germane de fotbal 
cu 2—0 de către repre

zentativa Spaniei, Ia Sevilla, 
continuă să alimenteze o vie 
polemică în cercurile de spe
cialitate din R.F.G., punîndu-1 
pe antrenorul Helmut Schon 
în fața unei dileme dificile. 

Principala obiecție ce i se 
aduce 
că el 
pentru 
tativei 
Haller, 
acum patru 
care a jucat
Wembley, nu s-au evidențiat 
de loc. Același lucru poate 
fi spus despre stoperul Willi 
Schultz și faimosul „bom
bardier" Uwe Seeler.

In privința acestuia din ur
mă este acum public conflic
tul său cu Gerd Miiller, ce
lălalt vîrf de atac al echi-

CAMPIONATE
SPANIA. — După 

de duminică, în fruntea cla
samentului continuă să se 
afle echipa Atletico Bilbao 
cu 33 p, urmată de Atletico 
Madrid 31 p și Real Madrid 
29 p. Cîteva din rezultatele 
mai importante înregistrate 
în etapa de duminică: Sa- 
badell-Real Madrid 3—0 ; At
letico Madrid-Barcelona 1 
Atletico

—1 ;
-1.
PORTUGALIA. — Sporting 

Lisabona (34 p) continuă să 
conducă detașat in campio
natul Portugaliei. In etapa 
de duminică, Sporting a ter
minat la egalitate (1—1) cu 
Benfica Lisabona care ocupă 
locul trei în clasament cu 
26 p după Setubal — 28 p. 
Alte rezultate : Porto-Setubal 
0—3 ; Academica—Leixoes 
5—1 ; Belenenses—C.U.F. 1—3.

BELGIA. — In etapa de 
duminică, Standard a dispus 
eu 3—0 de Beveren și con
tinuă să conducă în clasa
ment cu 39 p. Pe locul al 
doilea se află F.C. Bruges 
cu 34 p și la Gantoise cu 
33 p. Bruges a dispus cu 3—1 
de Charleroi, iar la Ganto’se 
a terminat la egalitate (1—1) 
cu Saint Trond.

etapa

•1,
Bilbao-Pontevedra 

Valencia-Saragassa

In timp 
cordmanii 
tru s-au refugiat în piscinele 
acoperite, la antipod, înotă
torii australieni se bucură 
din plin de soarele .unui ano
timp de vară extrem de căl
duros. Apropierea- campio
natelor naționale (începutul 
iui martie) a produs o efer
vescență ce se concretizează 
aproape săpțămînal cu
lanț de remarcabile perfor
manțe.

întreaga atenție se îndreap
tă acum spre „noul val", în
suflețit de dorința de a se 
ridica la nivelul marilor 
campioni din S.U.A. Nu se 
mai vorbește de Mike Wen
den, încoronat ca rege al 
sprintului la Olimpiada me
xicană și care caută noi sa
tisfacții în practica surfing- 
ului ; nici de Yan O-’Brien, 
mult prea repede descurajat 
de succesele brasiștilor so
vietici, care, l-au deposedat 
de recordurile mondiale, sau 
Lynette McClements, reîn
toarsă definitiv într-un birou 
de dactilografe din Sydney. 
Astăzi, cronicile de speciali
tate se ocupă exclusiv de 
Karen Moras, adversara cea 
mai de temut a lui Debbie 
Meyer, de surorile Virginia 
(12 ani) și Diana (15 ani) 
Rickard, de talentul ieșit dm 
comun al lui Graham Win
deatt — un craulisti cum 
australienii n-au mai avut de 
la Jon Konrads și Murray 
Rose.

întrebat de un reporter al 
lui „The International Swim- 

\mer“ care apare la Mel
bourne despre perspectivele 
natației australiene la vii
toarele J.O., Don Talbott a 
ieșit din îndelunga sa 
expectativă, făcînd cîteva de
clarații interesante :

„în Mexic am răpit ame
ricanilor titlurile la care 
— poate — rîvneau cel mai 
mult. Stupefiați la început, 
antrenorii lor au pus după

aceea totul pe seama întîm- 
plării. Ei bine, ia Miinchen 
le voi demonstra contrariul, 
oferindu-le și alte surprize.

O studiez de cîteva luni 
pe Karen Moras — oare ars 
o soră mai mică, Narella, 
nu mai puțin talentată — și 
pot să vă declar că de ia 
Dawn Fraser nu am mai în- 
tîlnit o ființă atît de ambiți
oasă. Se antrenează, zilnic, 
cite 5—6 ore, parcurgînd ze
ci de lungimi, cot la cot cu 
băieții. A ajuns deocamdată 
la 4:31,7 (400 m liber) și 
9:14,2 (800 m). Pînă ia re
cordurile lumii a mai rămas 
un singur pas.

Graham Windeatt (15 ani) 
va fi în mod cert primul om 

. ce va coborî sub 16 minute 
la 1500 m. Progresul său este 
uimitor : 17 :13,8 în 1968, la 
13 ani — 16:42,2 în 1969.

Ultimele concursuri mi-au 
atras atenția și asupra altor 
mari talente. La Melbourne, 
surorile Rickard pregătite 
de tatăl lor, un fost campion, 
de cricket al Australiei i 
Virginia înoată 400 m în 
4:49,4, iar Diana a reușit 
69,5—100 m spate, 69,4—100 
m delfin și 5 :21,9—400 m 
mixt. La Brisbane — Susan 
Smith (13 ani) cu 1 :18,9 la 
100 m bras și 2:46,6 la 200 
m bras, sau Don Findlay (15 
ani) cu 4 : 49,9 la 400 m mixt 
Fot fi considerați recordmani 
ai lumii la categoriile lor 
de vîrstă. Tabloul performe
rilor din această vară austra
lă este, însă, departe de o 
formă finită. Aștept cu ne
răbdare campionatele 
nale, cind voi putea 
cu suficientă precizie 
contăm la Miinchen."

națio- 
afirma 
pe ce

A.V.

RICHEY ÎNVINGĂTOR
LA MACON

Năstase — Tiriac invinst

Sir Stanley Rous este mai culant: intr-o finală dramatică

pei. Miiller, centrul înaintaș 
de la Bayern Miinchen, a dat 
un adevărat... avertisment 
antrenorului, somîndu-1 să a- 

®kigă între el și Seeler. „Ori 
ori eu1“ Acesta a fost 

punctul pe i, pus de noua 
Vedetă vest-germană. Schon 
a răspuns că el nu se va 
lăsa influențat de nici un fel 
de presiuni ce se exercită 
asupra lui de, către unii ju
cători și că climatul din ca
drul echipei se va îmbună
tăți rapid.

în ceea ce îî privește pe 
Haller și Schnellinger — 
care joacă în campionatul 
italian — lor ii se reproșea
ză că joacă prea „italienește", 
și nu se mai integrează sti
lului naționalei, fapt care ar 
putea influența asupra tacti
cii echipei. Ziarul de mare 
tiraj „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU“ scrie că Schnellin
ger „nu a putut da siguranța 
necesară apărării, ceea ce ar 
fi fost de așteptat de la un 
jucător ca el, care a făcut de 
40 de ori parte din echipa re
prezentativă, inclusiv Ia trei 
campionate mondiale". Haller

conform ace
ea „evoluează 

reacționează prea 
pare a nu mai fi 
execute loviturile 
care numai el le

este învinuit, 
luiași ziar, 
prea greoi, 
încet și că 
în stare să 
maestre pe
știa înainte". După cum scrie 
cronicarul aceluiași ziar, da
torită faptului că nu îi poa
te urmări îndeaproape pe cei 
doi jucători care locuiesc a- 
cum în Italia, „Schon se 
simte ca un pilot de avion 
care trebuie să aterizeze 
avînd ochii acoperiți".

Antrenorul este confruntat 
și cu un alt gen de proble
me. Din cauza timpului ne
favorabil, aproximativ 30 de 
cartide din campionatul 
R.F.G. au fost amînate și, 
după părerea experților, pri
ma competiție a țării nu va 
putea lua sfirșit înainte de 
întîia decadă a lunii mai, 
deci cu cel puțin două săp- 
tămîni după încheierea pri
mei divizii britanice (unii 
specialiști vest-germani iau 
deseori ca termen de compa
rație situația din fotbalul en
glez). Nu va fi cumva un 
program prea încărcat ? A-

ceasta se va putea confirma 
abia la 13 mai. cînd națio
nala vest-germană va susți- . 
ne cu Iugoslavia ultimul meci 
de verificare, în care va a- 
părea formația probabilă. 
Unii îi reproșează lui Schon 
că, în aceeași perioadă, 
„ll“-le britanic va putea fi 
definitivat în cadrul a opt 
meciuri pregătitoare cu ca
racter de antrenament și ve
rificare.

In sfirșit, în timp ce echi
pa Angliei va avea la dispo
ziție patru săptămîni de a- 
climatizare în Mexic, cea a 
R.F.G. va sosi doar cu două 
săptămîni înaintea deschide
rii oficiale a turneului final. 
Dar în această privință, 
Schon este categoric: orice 
avantaj pe care jucătorii 
R.F.G. l-ar putea pierde ne- 
prezentîndu-se mai devreme 
în Mexic va fi cu prisosință 
compensat de cadrul familiar 
în care reprezentativa vest- 
germană se va putea pregăti, 
în continuare, acasă. Iar a- 
tunci cînd vor sosi în Me
xic, echipierii R.F.G. — 
pentru aceasta se îngrijește

de pe acum antrenorul Hei 
mut Schon — vor fi adăpos
tiți într-o localitate rurală 
foarte retrasă, pentru a-și 
putea desăvîrși în liniște ul
tima parte a 
pregătitor.

Este interesant
că pregătirile ....
Schon sînt urmărite cu mul
tă atenție și în Anglia, cu 
toate că, după cum se știe, 
britanicii evoluează în altă 
grupă a turneului final. Ex
plicația este foarte simplă. 
Experții britanici consideră 
că în compania Bulgariei, Pe
rului și Marocului, reprezen
tativa vest-germană nu poate 
scăpa calificarea în etapa ur
mătoare și — în acest caz 
— ea va fi una din adversa
rele celor două echipe ce vor 
promova din grupa a treia, 
din care face parte, alături 
de Brazilia, Cehoslovacia, Ro
mânia, și formația Marii Bri
tanii.

Sîntem, firește, la ora „cal
culelor hirtiei".

programului

de remarcat 
elevilor lui

U. VALUREANU

Țipatul i 1. „Intui axa ti a*, atr. Brexuiaou or. 23—25, București

numărul finalistelor C.M, trebuie majorat la 24!
Nu de mult, am anunțat că dr. M. Andrejevici, membru al 

comitetului executiv F.I.F.A., președintele comisiei de arbitri 
F.I.F.A. și vicepreședinte al federației iugoslave, a primit în
sărcinarea să elaboreze un proiect de modificări al sistemului 
de desfășurare a campionatului mondial. Exprimindu-și păre
rile proprii, dr. M. Andrejevici a arătat, cum am scris, că 
este pentru acordarea unui punctaj suplimentar (*/2 Punct, pc 
lingă cel clasic) de fiecare gol marcat în meciurile din preli
minarii, și pentru majorarea la 20 a echipelor finaliste, repar
tizate în patru grupe a 5.

Iată, însă, că și președintele F.I.F.A., sir Stanley Rous — 
după cum relatează ziarul „Sport" din Ziirich — s-a decla
rat partizanul unei modificări a turneului final C.M. într-un 
interviu acordat hebdomadarului „France Football" din Paris, 
președintele F.I.F.A. este de părere că dată fiind 
fotbalului în lume, se impune mărirea numărului 
la... 24 și împărțirea lor, la turneul final, fie în 4 
fie în 6 grupe a 4. După sir Stanley Rous, această 
ar trebui să intre în vigoare chiar cu ediția 1974 
natului mondial. O hotărîre definitivă se va lua 
comitetului executiv F.I.F.A., pe a cărui ordine de zi 
înscris acest punct. Ședința va avea loc la Ciudad de Mexico, 
cu prilejul campionatului mondial. Interesant este de reținut 
că sir Stanley Rous vede astfel repartizarea celor 24 de 
echipe : 10 din Europa, cite 3 din Africa și Asia, 4 din Ame
rica de Sud și 2 din America de Nord-Centrală, plus campi
oana mondială „en titre" și țara organizatoare.

extinderea 
de echipe 

grupe a 6. 
modificare 
a campio- 
la ședința 

i este

MACON, 2 (Agerpres). —
Turneul internațional de te
nis de la
I-a revenit 
rican Cliff 
învins în 
3—6, 8—6

Macon (Georgia) 
jucătorului ame- 
Richey, care l-a 
finală cu 8—3,

pe Arthur ■ Ashe 
(S.U.A.). Proba de dublu a 
fost cîștigată de perechea 
Bob Carmichael — Terry Ad
dison, învingătoare cu 14—16, 
6—4, 8—6 în fața jucătorilor 
români IJie Năstase — Ion 
Tiriac

CUBANEZUL MONTES
9,9 PE 100 ni PLAT!

In cadrul Jocurilor Ame
rică Centrale și Caraibilor, 
care au loc la Ciudad de 
Panama, sprinterul cubanez 
Pablo 
proba, 
de 9,9, ueue egniraza ncvvruux 
lumii. Performanța sa nu va 
putea f 
deoarece 
mai mult 
cundă.

Montes a realizat în 
de 100 m plat timpul 
care egalează recordul

fi însă omologată, 
vîntul a bătut cu 
de 2 m pe se-
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Cîteva rezultate atletice de va
loare : la Helsinki. suedezul 
Isaksson a cîștigat săritura cu 
prăjina cu 5,28 m (cea mal bună 
performanță europeana de sală); 
la BerlirT, Karin Balzer (R. D. 
Germană) a parcurs 60 mg în 
7,4. iar polonezul Notvosz pe cea 
de 60 yarzi în 6,0 (cea mai bună 
performanța europeană de sală).

veția), Gligoriei (Iugoslavia) 
remizat cu Byrne (S.U.A.) 
Szabo (Ungaria) cu Kawalelc 
(Cehoslovacia), iar Larsen (Dane
marca) a cîștigat la Unzicker 
(R. F. a Germaniei).

In S.U.A,, la Ironwood (Michi
gan), a avut loc . un concurs de 
sărituri cu schiurile în patru 
manșe pe care l-a cîștigat ceho
slovacul Jirl Raska cu 677 p 
(cea mai bună săritură 132 m).

In turneu' de tenis de la Lyon, 
proba ma ulină i-a revenit fran
cezului Goven, învingător în fi
nală cu 6—3, 6—2, 6—1 în fața
cehoslovacului Zednlk, iar cea 
feminină lui Odile Roubin (Fran
ța), care a dispus de compatrioa
ta sa Gali Chanfreau cu 6—2, 
6—2.

baldi) în 113,78. In urma rezul
tatelor înregistrate în acest con
curs, Michele Jacot (Franța) a 
acumulat 180 p în „Cupa Mondia
lă" și nu mai poate pierde locul 
I, indiferent de rezultatele ulti
mei competiții contînd pentru tro
feu, cea de la Voss Bergen (Nor
vegia).

Cursa cicliști Genova — Nisa l-a 
revenit anul acesta Italianului Ar
mani, care a parcurs 207 km în 
5h 12:42, învlngîndu-i la sprintul 
final pe Gimondl (Italia) și Mor
tensen (Danemarca).

In prima rundă a turneului mas
culin de șah de la Lugano (El-

Ingrid Lafforguo (Franța) a cîș
tigat slalomul special de la Grou
se Mountain (Vancouver-Garl-

Dlsputat la Paris, meciul de 
judo Franța — Ungari* a re
venit gazdelor cu U—6.


