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TABTUniLE PATINA- £ 
TORILOR. Fruntașii pa- v 
tinajului artistic din 
țar» noastră se pregă- • 

tesc pentru noi starturi. Iri- 
ceptnd de simbătă, timp de 
trei zile, au Ioc la patinoarul " 
acoperit „23 August.” finalele 
campionatului republican, la A 
categoriile seniori și juniori.

REPORTAJUL NOSTRU DE HOCHEI
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Săptămîna viitoare — între 
12 și 15 martie — sînt progra- W 
mate întrecerile tradiționalului 
concurs internațional re zer- a 
vat patinatorilor și patlnatoa- 
relor sub 12 ani. Și-au con- 
Prmat participarea delegații W 
din Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Finlanda, Franța, Ma 
R.D. Germană, R.F. a Germa- “ 
niei, Iugoslavia, Polonia. 
R.S F.S.R., Suedia, Ungaria Și 
România»

• •

PRIMUL JOC DE SE
LECȚIE AL LOTULUI £ 
NAȚIONAL DE RUG- 
BY. Miercuri, pe 

dionul Tineretului, la 
15,30, are loc primul joc

A selecție a lotului național de a 
rugby, în vederea partidei cu w 

A Italia din luna aprilie. Au 
O fost convocați următorii ju- 

cători : Dinu, Baclu, Drăgu- 
ga lescu, Ciornei, Mlhalașcu, O- _ 
w nuțu, Iorgulescu, M. Gheor- O 

ghe, Șerban, Tuțuianu, Pos- 
4^ tolache, Daraban, Atanasiu, 

Tătucu, Brumă, Prohod, Ve- "

• luda. Ciobănel, Rășcanu, Pop, 
Miclescu, Beianu, Cristea. A 
Spiratos, Fugigi, Mitan, A- w

• chim. Roman, Florescu, Ră- 
dulescu, Ceauș, Roibașu, Ru- £ 
joiu, Nicolescu, Briceag, Ghe- 

0 țu, Beianu, Irimescu, Nica, 
Dragomirescu, Damaschin, Bu- W 

A dică, Suc iu, Braga, Petre, 
Istudor. Durbac, Marinescu și A 
Dăiciulescu

sta- 
ora 
de

Wow!

A r-fc EPREZENTATIVA DE 
VOLEI A ISRAELULUI A 

— i IN TURNEU PRIN • 
V ȚARA NOASTRĂ. As

tăzi sosește în Capitală echi- £ 
A pa reprezentativă masculină 
w de volei a Israelului, care va 

efectua, între 4 și 13 martie, 
• un turneu în țara noastră. Vo

leibaliștii israelieni urmează 
• să susțină cîteva meciuri în 

provincie : cu Petrolul (joi. 
ora 18, la Ploiești), cu Viito- 
rul Bacău și cu Constructorul 
Suceava (două jocuri), după 
care vor reveni în București, 

A unde vor susține două par- 
tide : cu Steaua (sau Rapid), 
pe 10 martie și cu Dinamo, pc 
12 martie.

_‘r ■

o
9 U

• min*!
pionatul republican de 
pe echipe. în Capitală se vor 
disputa două atractive reu- 

v niuni. Simbătă seara. Steaua 
a întîlni în sala Floreasca, 

9 de la orele 17, echipa Meta- 
ul, iar duminică, de la ora 

• 10, Dinamo va primi replica
redutabilei echipe gălățene, 
Oțelul. Gala va avea loc în 

£ sala din șos. Ștefan cel Mare.

TART IN CAMPIONA
TUL REPUBLICAN DE 
BOX PE ECHIPE. La 
sfîrșitul acestei săptă- 

se va da startul în cam- 
box

DE TEMERI SI SPERANȚE
Zice Elveția, zîfnbind sub

țire, ușor ironic. Se joacă ner
vos cu aparatul de fotogra
fiat, și sîntem gata să credem 
că vizita noastră, neanunțată 
și nedorită, l-a deranjat pe 
omul acesta blond, cu păr pu
țin și ochi albaștri care — 
văzut de departe — seamănă 
atît de bine cu un fidel fiu 
al Scandinaviei.

După o clipă, însă, antre
norul canadian reia discuția 
mai bine dispus, mai agresiv :

— Dacă vom retrograda, ne 
vom întoarce în Elveția triști, 
și mi-ar părea rău ca toate 
impresiile de pînă acum — 
ospitalitatea românilor, exce
lenta organizare, pitorescul o- 
rașului — să capete pecetea 
acestei tristeți. Dar, așa-i în 
sport: pînă la urmă tot tre
buie să piardă cineva. Și eu 
mă tem, mă tem cu adevărat 
de locul acela al 7-lea al cla
samentului.

Meciul de fotbal s-a sfirșit 
Elevii lui Pelletier joacă acum 
un fel de rugby, fac trîntă ... 
Strigăte, chiote, aplauze. Toată 
lumea e veselă. Natura și oa
menii deopotrivă...
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ANTRENORUL NOVACEK 
PROMITE SA MEARGĂ 
PINA LA CAPAT...

Oaspeții iugoslavi în vizită la Școala sportivă nr. 2 din 
București

Foto : prof. M. BERBECARB

Interviu cu tov. MILOSAV PRELIC, președintele Uniunii Federațiilor

Sportive din R. S. F. Iugoslavia

Mișcarea sportivă românească
oferă o experiență valoroasă

...Peste cîteva minute, hocheiștii surprinși 
carschi, în fața hotelului

• Trebuie să recunoaștem, de 
la bun început, că reportajul

• de față — care se voia o 
„plimbare" pe la toate echi-

Q pele participante la mondia
lele de hochei — a fost com-

9 promis încă din start, pentru 
~ că, o dată ajunși marți dimi

neața la hotelul Ambasador,
9 „cartierul general" al acestui 
_ mare festival pe gheață, n-am 

intilnit altceva decît priviri
q mirate și ridicări din umeri:

— E cam tirziu... Cu excep-
® ția elvețienilor, toate celelalte
9 delegații și-au exprimat do-

• l în imagine de fotoreporterul nostru Theo Ma-
„Ămbăsador", vor lua drumul Văii Puhovei

rința să vadă Valea Prahovei.
Au plecat de citeva minute...

GASTON PELLETIER : „MA
TEM, MA TEM CU ADEVĂ
RAT !“

... Stadionul „Olimpia", un
deva la capătul autobuzu
lui 35.

Soare primăvăratic, pămînt 
jilav, din care se înalță aburi 
ca intr-o poveste cu iele și vră
jitoare... In fundul terenului, 
lingă un gard de beton care 
separă stadionul de — ne în
șelăm oare ? — o stăreție, ho- 
cheiștii din „Țara cantoane
lor" sînt angajați într-un a-

prig meci de... fotbal! Albii 
și galbenii... Miză mare : 50 
de sticle de Pepsi...

Antrenorul Gaston Pelletier, 
înarmat cu un fluier uriaș de 
arbitru de... hochei, împarte 
dreptatea, nesfiindu-se să iz
bească el însuși, cu sete, in 
mingea plină de noroi.

Ii solicităm citeva cuvinte.
— Citeva cuvinte, citeva cu-

...La amiază, din nou sub 
acoperișul patinoarului, la un 
antrenament al românilor, 
singurii care nu-și găsesc nici 
astăzi vreme de odihnă. Pa
tinoarul este gol, înghețat, ne
primitor, și doar vrăbiile — 
pătrunse cine știe cum dea
supra dreptunghiului de ghea-

După cum s-a anunțat, 
recent ne-a vizitat țara 0 
delegație a Uniunii Fede
rațiilor Sportive din K.S.F. 
Iugoslavia, condusă de to
varășul Milosav Prelic, pre
ședintele Uniunii.

Cu puțin înainte de a

părăsi România, am sOli- 
citat tovarășului Milosav 
Prelic să ne împărtășească
— în cadrul unui tnterviu
— impresiile culese în tim
pul șederii în țara noas
tră.

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. a 2 o)
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UN PUTERNIC MONOPOL AMERICAN
IN LUMEA BOXULUI A FOST SPULBERAT

Citiți amănunte in noul nostru serial 
care va apare începând de mâine 

BENVENUTI 
UN ARTIST AL RINGULUI

PROGRAMUL DE AZI
ORA 9,00 : România — R.F. 

a Germaniei 
ORA 11,30: Japonia — El

veția
ORA 15,00 : Iugoslavia — 

Bulgaria
ORA 17,30 : S.U.A. — Nor

vegia
PE MICUL ECRAN

Ora 15,30 — ultima parte a 
lntllnlril România — R. F. a 
Germaniei (înregistrare) și de 
la ora 16,30 transmisie în di
rect a reprizei a treia din 
partida Iugoslavia — Bulgaria.

vinte... Dar despre ce ? Să nu 
mă întrebați cumva — doam
ne ferește ! — cine retrogra
dează ? !

— Vă temeți, intr-adevăr, 
de o asemenea întrebare ?

— Nu, nu mă tem, dar ca 
să fiu sincer nu știu cine...

Trimisul nostru special, la CM. de handbal, CĂLIN ANTONESCU, transmite

ROMÂNIA ÎN SEMIFINALE
invingind Suedia cu 15—13, handbaliștii români

PARIS 3 (prin telefon). Așa 
după cum așteptam, selec
ționata de handbal a Româ
niei a abordat partida cu 
echipa Suediei, din sferturile 
de finală ale C.M., cu mult 
calm, cu aplomb și cu o 
excelentă idee tactică. Este 
vorba de organizarea unei 
apărări retrase, ceea ce a 
obligat formația suedeză să-și 
pună in valoare forța de șut 
de la distanță. In această 
situație, după o scurtă pe
rioadă de ezitare, sistemul 
tactic român s-a impus, re
prezentativa noastră, reușind 
să se detașeze (min. 19 6—2; 
min. 27 9—5). In repriza se
cundă, insă, echipa română,

„CUPA PRIETENIEI"

LA SCRIMĂ
BUDAPESTA, 3 (prin 

telefon). Proba de floretă 
fete pe echipe din ca
drul „Cupei prieteniei" a 
fost cîștigată de forma
ția Uniunii Sovietice. în 
continuare 
Bulgaria A, R.D. Germa
nă, Ungaria . 
România, Cehoslovacia și 
Cuba.

Aflată în serie cu 
U.R.S.S., Ungaria B și Ce
hoslovacia echipa țării 
noastre a înregistrat ur
mătoarele rezultate : 4—9 
cu floretistele sovietice, 
9—3 cu cele cehoslovace și 
6—10 cu sportivele ma
ghiare.

Proba de spadă pe echi
pe, ultima din cadrul tur
neului, se afla in plină 
desfășurare la ora convor
birii.

după un început promițător, 
și-a permis Ia scorul de 14—9 
(min. 43) un joc prea rela
xat și o foarte spectaculoasă 
circulație a balonului în care

CRISTIAN GAȚU

Danemarca — Cehoslo
vacia 18—16, Iugoslavia — 
Ungaria 11—10, R.D.G. — 
R.F.G. 18—17 (după pre
lungiri), România — Suedia 
15—13 (10-6).

SEMIFINALELE

Se vor disputa joi 5 mar
tie după cum urmează :

LYON : România — Da
nemarca

BORDEAUX: R.D.G. — 
Iugoslavia.

s-au clasat

B, Polonia,

Moldovan (tniine împlinește 
25 de ani!) și Gațu au ex
celat.

Acțiunile lor au fost subli
niate cu salve de aplauze de 
către spectatorii prezenți la 
Palais du Handball. Din pă
cate, insă, ei au căzut in 
propria cursă, uitind poar
ta și, ceea ce este mai grav, 
înscrierea golurilor. Nordi
cii, luptind cu multă ener
gie și foarte metodic, fără 
să-și piardă speranțele, s-au 
apropiat amenințător în fi
nalul meciului de poziția în
vingătorilor. In ultimul mi
nut, Andersson a redus han
dicapul la 14—13 și apoi e- 
chipa a trecut Ia apărarea om 
Ia om pe tot terenul, ceea 
ce a ușurat mult sarcina ju-

— Mai întîi, tovarășe 
Prelic, am dori să ne pre
cizați in ce context înca
drați vizita 
România de 
sportivă pe 
cețl.

— Am venit 
pe o săptămînă 
invitația Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
întoreînd astfel vizita pe care 
o delegație sportivă româneas-

efectuată în 
către delegatifi 
care o condu-

pentru aproa- 
In România, Ia

D
DR. G. A. ILIZAROV

„Săritorul cosmic" continuă cu o rară 
bărbăție lupta împotriva nedreptăților 
destinului. Va învinge ? Va fi învins ? 
Aceasta nu contează. Principalul este 
că Brumei are putere să lupte.

că, în frunte cu președintele 
C.N.E.F.S., Anghel Alexe, a 
făcut-o în anul 1968 tn Iu
goslavia. Acest schimb de vi
zite, pe care îl putem consi
dera — cred — ca foarte util

Interviu realizat de 
C. FIRANESCU

Gh. GLISICI

(Continuare in pag. a 4-a)

i DOCTORUL
e multă 
așa, deși 
medicină și „ _ __
drapelul lui Esculap și Hi
ppocrate. Profesiunea iniția
lă și meseria pe care o

vreme i se spune 
nu e doctor în 

n-a slujit sub

I

I
I
I

REZULTATELE DIN SFER
TURILE DE FINALA

nia, poate chiar Elveția.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

cătorilor români — superiori 
pe plan tehnic — care au 
mai înscris un gol prin Go-

(In pagina a 3-a — o prezen
tare a metodei doctorului Ilizarov, 
care i-a îngăduit recordmanului 
mondial să revină în fața stache-

vor intilni Danemarca

ran stabilind, astfel, scorul 
final la 15—13 (10—6).

Au jucat formațiile: RO
MANIA : Penu (a apărat ex
celent), Chicidt (2), Gruia (5), 
Guneș (1), Gațu (3), Moldo
van (2), Oțelea (I), Goran 
(1), Lieu, Nica, Samungi. 
SUEDIA: Strom (Thomasson), 
Koch, D. Eriksson, Johansson, 
L. Eriksson (1), Kurt Goran, 
Scgerstad (1), Karlsson (1), 
Danell Andersson (6), Pers
son (4).

°rSa V’ aî P?r‘IciPa,’i concursul speranțelor olimpice au fost blatloniștii so-
Iuris viSris îahî. Plecă^ spre Poia,,a Brașov la st!n8a » dreapta) :
n.k .’A'nos. Beums, Gheorghe Baranov (x), campion mondial, Iurii Stip-
neK, Alexei Bogdanov, Victor Nicolaev (antrenor). 1

Foto: N DRAGOȘ

săptămîna concursurilor pentru tineret
olimpice ale biatlonului • 
• „Naționalele" săritorilor

I

practică, nu coincid. Absolvent al fa
cultății de drept, „doctorul" e, de a- 
proape patru decenii, antrenor de at
letism. De fapt cele două profesiuni, 
cea de pe diplomă și cea din viață, 
în acest caz nu numai că nu se “ex
clud, dar sînt foarte apropiate. Afir
măm aceasta, gîndindu-ne la puritatea 
atletismului, la faptul că e cel mai 
„drept" dintre sporturi și că justețea 
victoriei în atletism, datorita secun
delor și centimetrilor, e foarte greu de 
contestat. „Doctorul" a înțeles aceasta 
și, conform acestui principiu, a servit 
atletismul cu aceeași puritate profe
sională cu care, desigur, ar fi servit 
și balanța dreptului.

în tinerețe, sportiv multilateral și 
temeinic îndrăgostit de mișcare și de 
natură, de mare și de munte, „doc
torul a transmis aceste pasiuni și 
celor pe care ani de zile i-a modelat, 
îndrumîndu-i pe drumul spinos și difi
cil al performantei. Sînt prea multi 
acei care îi datorează în parte, tit
lurile cucerite, recordurile stabilite, as
pirațiile împlinite, pentru ca să-i mai 
amintim. E lucru cert că destinele atle
tismului clujean, din ultimii palruzeci 
de ani, se confundă aproape cu pro- 
priu-i destin. Ceea ce vrem să remar
căm e faptul că, datorită seriozității 
și curajului, modestiei și conștiinciozi
tății sau poate uneori dalorită și nece
sității sau forței împrejurărilor, „doc
torul" a devenit un antrenor complet, 
universal am zice, antrenînd deopo- 

de
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de 
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trivâ sprinteri și săritori, alergători 
garduri și decatloniști. Trebuie să 
cunoaștem că In zilele noastre 
oprigă și strictă specializare nu e 
lucru ușor.

A reușit acest lucru învă(înd 
fără și de peste hotare, de unde 
toreîndu-se a adus, de fiecare dată, 
pe lîngă amintirea locurilor văzute, și 
un exercifiu nou, necunoscut. Desigur, 
l-au ajutat și cărțile de specialitate 
sau de pură literatură, al căror adept 
convins este. Sau poate că l-au inspi
rat și aleile Parcului sportiv din Cluj, 
pe care le străbate în pas alergător, 
constant și statornic, an de an, ano
timp de anotimp, zi de zi.

Acolo, în Parcul ai cărui copaci s-au 
maturizat o dată cu el, „doctorul”, 
ca un veritabil alchimist modern, caută 
și șlefuiește cu migală, din metale di
verse, aliajul prefios al performanței.

fn pragul a șase decenii de viață, 
proaspătul antrenor emerit Ionel Ar- 
năutu, căruia i se spune DOCTORUL, 
continuă să creadă cu convingere și 
tărie în piatra filozofală a veșnicei 
tinereți.

I
I din 

In- I• Concursul internațional „Prietenia" pentru speranțele 
Alpinii și fondiștii școlilor sportive la startul finalelor 

juniori

lată „PRIETENIA", la care 
vor lua parte speranțele 
olimpice ale U.R.S.S., Ceho
slovaciei, R.D. Germane, Po
loniei, Bulgariei și României. 
Probele concursului vor a- 
vea loc vineri (15 km) și 
duminică (ștafeta 3x7,5 km), 
pe pîrtia din Poiana Brașo
vului.

De menționat că fiecare 
țară va participa cu cite 
două echipe, alcătuite din 
biatloniști născuți în 1950 
(și mai mici) și în 1951 (și 
mai mici).

CONCURSUL 
CAN

Deși am intrat în luna 
martie, schiul își desfășoară 
activitatea --------
cu aceeași _ _
pînă acum. Săptămîna 
ceasta, de pildă, sînt pro
gramate UN CONCURS 
INTERNAȚIONAL SI DOUA 
COMPETIȚII REPUBLICANE, 

întrecerea internațională 
este cea de biatlon intitu-

competifională 
intensitate ca

a-

„NAȚIONALELE" DE SCHI-PROBE 
ALPINE Șl BIATLON, AMÎNATE

Programate inițial să se 
desfășoare la sfîrșitul aces
tei săptămîni, în Bucegi, 
campionatele naționale de 
schi — probe alpine pen
tru seniori — au fost ami
nate pentru săptămîna vi
itoare (12—15 martie) și

vor avea loc pc pîrtiile 
Postăvarului. De asemenea, 
„naționalele" de biatlon 
pentru seniori se vor dis
puta săptămîna viitoare 
(13—15 martie) la Poiana 
Brașov.

REPUBLI-
AL ȘCOLILOR 

SPORTIVE
Poiana, dar la 
pe pistele Pos

se va desfășura.

Tot la 
altitudine, 
tăvarului, 
de joi pînă simbătă, con
cursul republican al șco
lilor sportive, la probe al
pine și fond, finind seama

I
că aceste unități sînt prin- I 
cipalele pepiniere ale I 
schiului de performanță, . 
competiția are o semnifi- I 
cație deosebită în ceea ce I 
privește perspectivele a- 
cestui sport. Vor fi pre
zenți tineri schiori din 
Brașov, Sinaia, Predeal, 
Cîmpulung Moldovenesc, 
Keșița, Piatra Neamț, Si
biu, Vatra Dornei, Petro
șani și din alte centre 
montane.

CAMPIONATUL DE SĂ
RITURI AL JUNIORILOR

în sfirșit, duminică va 
avea loc, pe trambulina 
mijlocie din Poiana Bra
șov. campionatul național
de sărituri rezervate Ju- I 
niorilor.

Se poate spune, deci, 
că aceasta este săptămîna I 
„speranțelor* schiului ro- | 
mânesc. “

I
I
I
I
I

I 
I
I
I
I
I
I
I 
I

Dorin ALMAȘAN
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In acest an, iubitorii de 
hochei din România au 
avut ocazia să facă cu

noștință, la Gala|i, cu echi
pele din grupa C a campio
natului mondial, iar acum, 
tn București se dispută jocu
rile grupei B. Am fost foarte 
bucuros cînd redacfia ziaru
lui SPORT din Bratislava m-a 
trimis la București. Sînt îndră
gostit de acest oraș frumos, 
în care am mulți prieteni buni. 
Hotelul Ambasador este exce
lent, te poți odihni în condi
ții optime. în ce privește or
ganizarea campionatului, pe 
mine, ca ziarist, m-a intere
sat să văd felul cum au reu
șit gazdele să ne pună la 
dispoziție mijloacele necesare 
exercitării profesiei noastre. 
Centrul de presă „merge ca 
un ceas", primim liste deta
liate cu tot ce ne interesează, 
atît înainte, cît și după meci. 
Avem la dispoziție telefoane,

telex, putem să ne transmi
tem cît se poate de operativ 
materialele către ziarele noas
tre. Deci, organizarea —O.K. I 

Patinoarul este foarte fru
mos, spectatorul poate avea 
o bună viziune a jocului, in
diferent în ce parte a halei 
s-ar afla. Atmosfera este săr
bătorească. Gheata este foar
te bună (după spusele jucă
torilor și antrenorilor) și sînt 
foarte mulțumit că la pregă
tirea acesteia a lucrat și com
patriotul meu, dl. Slovak din 
Opava. Nu-mi place, totuși, 
faptul că în sală se fumea
ză : după 2—3 ore poți tăia 
fumul cu cuțitul, lucru care 
dăunează sănătății sportivilor.

Echipa nr. 1 este, fără în
doială, cea a S.U.A., care va 
participa la grupa A în 1971. 
M-au impresionat Gambucci, 
Konik și Lilyholm. Echipe so
lide au prezentat, de aseme
nea, R.F.G. și Norvegia, iar 
japonezii m-au uimit prin iu
țeala lor.

Cît despre echipa dv. ea 
mi-a plăcut îndeosebi în re
priza a doua a meciului cu 
(aponezii. A jucat inteligent, 
dar ce păcat că în ultima 
repriză au părăsit-o atît con
diția fizico, cît și, mai ales, 
cea psihică. Ca individualități 
am remarcat pe Dumitraș, 
I. Szabo, Calamor și pe că
pitanul echipei, D. Varga. 
Păcat că o parte a publicu
lui i-a fluierat în momentele 
critice, deși, după părerea 
mea, băieții nu au meritat 
asta — ei au dat tot ce-au 
putut. Sportul e sport, poți 
și pierde...

Campionatul grupei B la 
hochei pe gheață este, neîn
doielnic, un mare succes spor
tiv și organizatoric.

Ondrej TRUBACiK 
redactor la „Sport1* — 

Bratislava

ACTUALITĂȚI 
INTERNATIONALE 

LA POPICE
• Dubla întîlnire de popi

ce dintre reprezentativele Ro
mâniei și Ungariei va avea 
loc intre 28—29 martie, pe 
arena cu 4 piste a fabricii de 
zahăr din Giurgiu. Ca arbitru 
principal va funcționa austria
cul Frantz Watzinger.

• Echipa masculină Petro
lul Ploiești a fost înscrisă în 
C.C.E. la popice, urmând să 
joace in prima din cele trei 
grupe, alături de campioa
nele Ungariei și Iugoslaviei.

• Arbitrul Petre Tudoran 
(Ploiești) a fost delegat de 
F.I.P. să conducă meciul din
tre Ungaria și Cehoslovacia, 
programat între 1—3 mai la 
Budapesta.

0 „ZI LIBERĂ" FRĂMÎNTATĂ
DE TEMERI Șl SPERANȚE

(Urmare din pag. l-a)
ță — ne aduc, cu ciripitul lo> 
mesajul soarelui de afară.

Antrenamentul s-a încheiat 
de cîteva minute. Pe gheață 
n-au mai rămas decît Biro și 
Crișan, in timp ce Făgăraș și 
Pană — cei doi accidentați 
ai echipei — stau de vorbă 
lingă noi, în ușa cabinei.

latărl, în sfîrșit, pe cel cău 
tat: antrenorul principal al 
reprezentativei României, ce
hoslovacul Novacek... înalt. 
Spătos. Ochi deschiși. Zîmbet 
bun.

— Spuneți-ne, îl întrebăm, 
sînteți mulțumit de echipă ?

Ne privește curios, ochii își 
închid parcă culoarea.

— Nu. Nici de apărare, pe 
netrabilă, nici de atac, ine
ficace. Si mai e ceva : băieții 
nu fac pe gheață ceea ce li 
se indică ! La antrenamente 
repetăm, pînă la exasperare, 
șutul din încheietură, în 
timpul meciului, însă, toată 
lumea trage numai golf.

— Așadar, jucătorii nu vă 
ascultă, nu respectă indicații
le ... Ce ne puteți spune. însă, 
in privința patinajului, a con
diției fizice ? Mulți specialiști 
afirmă că patinăm la fel de 
încet pe cit obosim de repe
de ... Dumneavoastră ce pă
rere aveți ? La nivelul la care 
echipa joacă la ora aceasta, 
merită ea să rămînă in gru
pa B ?

— Indiscutabil! De altfel, 
avem încă șanse 'de a rămîne 
în această grupă, și, cred eu, 
o vom face. In ciuda multor 
neajunsuri...

— Neajunsuri ? ! Vreți să 
fiți mai explicit ?

— In primul rind, lipsa u- 
nor meciuri de acomodare cu

Cei doi antrenori ai reprezentativei de hochei a României, 
Novacek și Tiron, intr-un dialog cu redactorul ziarului nostru.

patinoarul, pe care noi am ju
cat prima oară cu numai cîte
va zile înaintea campionatu
lui, apoi, răceala unui public 
care nu știe să încurajeze de- 
cît atunci cînd se marcă go
luri, în sfîrșit, o slabă pregă
tire psihologică a jucătorilor 
care se demobilizează nepermis 
de repede.

— Cu toate acestea — am 
înțeles bine ? — nu vom re
trograda ... Aceasta este opinia 
dumneavoastră.

— Normal. Teoretic, mai 
putem face încă patru puncte!

— Teoretic. Dar practic ?
— Ei, asta cine să știe... 

Eu, însă, sper!

— O ultimă întrebare, pe 
care v-am ruga s-o tratați așa 
cum ea este pusă, fără rău
tate : cum veți reacționa in 
clipa în care echipa va fi ire
mediabil sortită retrogradării?

— ? !
— Veți demisiona sau nu ?
— In nici un caz. Dacă fe

derația mi-o va cere, voi mer
ge pînă la capăt.

Pe gheață n-a mai rămas 
nimeni. Antrenorul Novacek 
vorbește tare, și cuvintele lui 
se învîrtejesc prin aer : „Voi 
merge pînă la capăt, voi mer
ge ..."

Unde să fie, oare, acest 
capăt ?

După 20 de meciuri

GRUPA B IN CIFRE
Din cele 28 de meciuri, 

care au figurat initial pe 
programul campionatului 
mondial de hochei — grupa 
B. pînă luni seara s-au des
fășurat 20. Așadar, mai a- 
vem de urmărit 8 partide, 
lipsite de importantă pentru 
desemnarea echipei care va 
iuca la anul în grupa A 
(S.U.A. s-a desprins net în 
cîștigătoare), în schimb de
cisive pentru celelalte locuri 
ale clasamentului și în spe
cial cu referire la cele două 
codase care vor trebui să su
porte exilul în ,.C“. Din pă
cate, în această luptă dispe
rată a salvării de retrogra
dare se află și formația ro
mână. Dar, care este situa
ția în zona periferică a ierar
hiei B ? Ultimul loc este o- 
cupat ferm de reprezentativa 
Bulgariei cu 0 puncte si un 
golaveraj negativ de 46 go
luri. Bulgaria mai are de 
jucat cu Iugoslavia si Româ
nia, aflate în cursă directă 
pentru evitarea locului 7. 
Formația română are, la ora 
actuală, 2 puncte (din me
ciul cîștigat cu Iugoslavia) și 
trebuie să susțină întîlniri cu 
R.F. a Germaniei și Bulga
ria, iar Iugoslavia se va în
trece cu Bulgaria și Japonia. 
In apropierea zonei pericu
loase se mai află si Elveția 
(4 p)... Nu ne rămîne decît 
să așteptăm rezultatele ulti
melor două zile de întreceri, 
cu speranța că „minunea “ 
mai poate apare chiar și în 
acest ceas, al 12-lea, în ceea 
ce privește menținerea tea- 
mului nostru în rîndurile e- 
șalonului secund al hocheiu
lui. Pînă atunci, amintim 
clasamentul •

înscrise si 9 Pase din care s-a 
marcat) ; 2. Gambucci (SUA) 
12 p (74-5), 3. Kurokawa
(Japonia) 11 p (9+2), 4.
Stordahl (SUA) 10 p (54-5), 
5—6. Patrick (SUA) 9 p 
(5+4) și Hikigi (Japonia) 9p 
(44-5), 7—9. Hoshino (Japo
nia) 8 p (6+2), Olsen (Nor
vegia) 8 p (4+4), Christian
sen (SUA) 8 p (3+5), 10—12. 
Kdpf (RFG) 7 p (64-1), 
Brooks (SUA) 7 p (3+4 din 
3 jocuri). Konik (SUA) 7 p 
(34-4). Toți acești hocheiști 
au evoluat în 5 jocuri. Pri
mul dintre români este Al. 
Calamar, pe locul 26, cu 4 
puncte (4+0).

PENALIZAȚI : 1. Florescu 
(România) 16 min, (din care 
10 min. pedeapsă personală), 
2. Christiansen (SUA) 10 
min, 3.—10. Lesev (Bulgaria), 
Furrer (Elveția), Gojano- 
vici (Iugoslavia), Iliev (Bul
garia), Polianski (Bulgaria), 
Martinsen (Norvegia), Iwa- 
moto (Japonia) și Stordahl 
(SUA) cîte 6 p.

ELIMINĂRI PE ECHIPE :
R. F. a Germaniei 42 min.,
S. U.A. 32 min., Japonia 26 
min., Iugoslavia 24 min., 
Norvegia și Elveția cîte 22 
min., Bulgaria 18 min., Ro
mânia 10 min.

SUPERIORITATE NUME
RICA : R.F.G. s-a aflat în a- 
vantaj de 21 de ori, înscri
ind de 3 ori; Elveția de 20 
de ori — 5 goluri : România 
de 13 ori — 4 goluri ; Iugo
slavia de 13 ori — 2 goluri. 
Numai formația Bulgariei, a- 
flată într-o astfel de superio
ritate, a primit 2 goluri.

INFERIORITATE NUME
RICA : Reprezentativa SUA 
a jucat de 16 ori în inferio
ritate, dar nu numai că n-ă 
primit nici un gol, ba dim
potrivă a înscris unul. Nor
vegia, de 13 ori, într-o ast
fel de situație, a marcat un 
gol, dar a și primit 4. Tot 
cîte 4 goluri au mai primit 
Bulgaria (14), (Iugoslavia 
(12) $i Japonia (15).

„CUPA ORAȘELOR" LA PATINAJ VITEZĂ
Desfășurată tn or

ganizarea comisiei 
de specialitate din 
Cluj, „Cupa orașe
lor" la patinaj vi
teză a reunit spor
tivi din Sibiu, Tg. 
Mureș și Cluj. In

program au figurat cite trei pro
be pentru fiecare categorie de 
participant!. lată cîștigătorli in 
clasamentele generale : senioare 
— Eva Fokt (Tg. Mureș) 200,100 P; 
seniori — K. Komjatszegi (Cluj)

RETROSPECTIVĂ LA „INTERNAȚIONALE"—
PRELUDIU LA „EUROPENE"

• CORNELIA POPESCU A EGALAT RECORDUL MONDIAL AL STILULUI FOSBURY
• 7 PROBE CU REZULTATE EGALE SAU SUPERIOARE ULTIMEI EDIȚII A C.E.
• CIOCHINA-CORBU — EMOȚIONANTUL DIALOG AL PROBEI DE TRIPLU
• TINERII ATENTEAZĂ LA LINIȘTEA VETERANILOR

Cu siguranță, cel mai dificil 
lucru pe care-1 intîmpinăm acum, 
făcînd retrospectiva „Internațio
nalelor" de sală ale României, este 
selectarea celui mai semnificativ 
lucru — celui mal valoros Rezul
tat — pe care să-l marcăm deose
bit oferindu-1 întlietatea în co
mentariu. Pentru că, consultind 
lista recordurilor, simți că fiecare 
dintre autorii lor lși revendică 
rolul de primă vioară în orches
tra excelentelor rezultate reușite.

Șl. intr-adevăr, este greu cînd...
. . .Cornelia Popescu — această 

tenace urmăritoare a recordului 
mondial în sală, al săritoarei J. 
Gusenbauer (Austria) — mai a- 
dăuga 2 cm performanței el de 
la „naționale", realizind un apre

ciat 1.83, rezultat ce egalează re
cordul mondial al stilului Fos
bury, stabilit cu două săptămîni 
în urmă de către junioara cana
diană Debbie Brill ;

.. cînd cuplul Ciochină — Corbu 
aflat într-o pasionantă cursă de 
urmărire — răstoarnă, pe rînd. 
recorduri (16.53 Ciochină, 16,54 și 
apoi 16,62 Corbu șl, de ce nu l-am 
marca, acel 16,82, depășit și mă
surat neoficial, al lui Ciochină) 
și-1 învinge categoric pe maghiarul 
Zoltaji Cslffra, cel care, cu o săp-

tămînă în urmă, la Moscova, a în
vins toată elita sovietică a probei, 
în frunte cu recordmanul mon
dial, A. Dudkin ;

.. .cînd clujeanul Vaslle Săru- 
can — reintrat în arenă după o 
afecțiune virotlcă care l-a blocat 
un timp — dărîmă, intr-un ultim 
efort, recordul probei — 7,68 (care 
era șl recordul republican), lnsta- 
lindu-se în fruntea săritorilor, 
cu un aplaudat 7,79 m ;

.. .cînd Nicolae Perța, cu ma
turitatea, siguranța șl relaxarea 
sa în concurs, mai smulge o ze
cime de secundă recordului 
său, al patrulea în acest sezon, 
afltndu-se acum tot la aceeași 
distanță (infima zecime de se
cundă) de recordmanul mondial 
al probei la 50 mg, americanul 
L. Coleman (6,4).

.. .cînd tinerii Mihal Negomlrea- 
nu (2,05 la Înălțime, clasat înain- 

' tea experimcntaților săritori ceho
slovaci I. Alexa și Z. Kuzela), Er
vin Sebestyen (6,6 In serii la 
50 mg) ș! Alina Popescu (6,22 la 
lungime — nou record de junioare 
I) îi pun pe gînduri pe toți ve
teranii probelor ;

.. .cînd la 50 mg fete, iau startul 
valoroasele atlete insulare Mary 
Peters șl Christine Perera (crono

metrate cu 7,0 respectiv 7,1), lat 
la proba similară a băieților so
vieticul Al. Demus (6,5) ;
.. .cînd, ...
Derutantă, seria acestor „cînd..." 

ne oferă, Implicit, o mare satis
facție, ea relevtndu-ne atît înaltul 
potențial valoric al multora din
tre atlețil noștri (demonstrat acum, 
în ultimul concurs oficial dinain
tea campionatelor europene de la 
Vlena), cît și calitatea superioară 
șl utilitatea acestei ultime ediții 
a „Cupei de cristal". De altfel, 
„Internaționalele’ de sală ale Ro
mâniei (în cadrul cărora, la 7 din 
cele 12 probe, s-au obținut rezul
tate egale sau chiar mal bune 
decît cele înregistrate la ediția 
„europenelor" de la Belgrad) au 
constituit — după mărturisirile 
mal multor specialiști români și 
străini — un excelent prilej de 
verificare a formei sportivilor și 
de confruntare a forțelor, o avan
premieră a C.E. din Austria. Iar 
testul a fost cu atît mal conclu
dent, cu cît el a fost realizat ir» 
ambianța unei participări valo
roase, a unul arbitraj autoritar șl 
tn condiții de organizare exce
lente.

Nuțo MUSCELEANU

CUPA U.A.S.R.
UN SUCCES Al SCHIULUI UNIVERSITAR

Timp de trei zile, la Pre
deal, s-au desfășurat intrece- 
rile din cadrul „Cupei 
U.A.S.R." Trebuie arătat, de 
la început, că ELE S-AU 
BUCURAT DE UN SUCCES 
INCONTESTABIL IN RÎNDUL 
STUDENȚILOR. Fapt dovedit 
nu numai de numărul mare 
de participanți la faza de 
masă (9 600), ci și de Pre
zența la startul finalelor a re
prezentanților tuturor centre
lor universitare din țară. Deși 
unele nu dispun de condiții 
naturale pentru Practicarea 
schiului (Constanța, Galați, 
Iași, Craiova etc.), au reușit 
totuși să cîștige prețioase tro
fee.

La fond, spre exemplu, ti
tlurile au revenit Elenei Mîq- 
drilă și lui Sorin Manta din 
Iași, centru care poate fi evi
dențiat de asemenea și pen
tru numărul mare de studenți 
angrenați în competiție.

Prezentînd o echipă omo
genă, cu cîteva individualități 
— mai cu seamă in probele 
alpine (Wilhelm Neustater, 
Ursula Orendi, Eda Strailtpert, 
Monica Seurtu, Nicolae Cristo- 
loveanu) — echipa centrului 
universitar București a dovedit 
o superioritate incontestabilă. 
Chiar dacă ea nu a cîștigat 
decît un singur titlu individu
al — Ia slalom uriaș — la 
toate celelalte Probe bueureș- 
tenii au avut minimum 2 con- 
curenți în primele 6 locuri. 
Ppntru modul' cum au fost 
îndrumați și pregătiți, o men
țiune specială se cuvine și 
asistentului universitar Dumi
tru Hazaparu de la I.P.G.G., 
a cărui activitate în domeniul 
schiului a fost apreciată — și 
nu numai cu acest prilej — 
ca deosebit de rodnică.

Brașovenii au reușit să ob
țină două titluri : la alpine — 
fete, prin Mariana Andreescu,

șl unul la slalom uriaș băieți, 
prin Ștefan Bort nici La prima 
vedere, situația este bună, to
tuși insuficientă, dacă ne gîn- 
dim că, deși dispun de con
diții de pregătire superioare 
celorlalte centre, ei n-au avut, 
în afara concurenților amintiți, 
nici un alt reprezentant prin
tre fruntași. Dintre celelalte 
centre universitare, pentru re
zultatele obținute, cu o „bilă 
albă” mai pot fi notați stu
denții de la Timișoara și Cluj, 
în schimb, sibienilor trebuie 
să le acordăm mai multe „bile 
negre". Ei au fost prezenți la 
finală, cu un singur concu
rent. Nu din vina studenților, 
ci din a... foilor de drum, în- 
mînate eu întîrziere. Credem 
că pentru aceasta cineva tre
buie sancționat !

Organizarea, sub toate as
pectele ei, a fost ireproșabilă. 
Toți sportivii au beneficiat de 
condiții de cazare, antrenamen

te, concurs și arbitraj — an» 
spune — ideale. O singură cla
uză din regulament a stîrnit pro
testele unor conducători teh
nici ai echipelor. La FOND 
SE CERE PARTICIPAREA l'E 
SCHIURI POPULARE. Dar a- 
tît in magazine, cit Și in ma
gaziile majorității cluburilor , 
acestea nu mai există. Este Y 
cazul — după părerea noastră 
— ca șl la această probă să 
se permită concurarea Pe schi
uri de competiție. Mai ales 
că la probele alpine nu există 
o asemenea interdicție. Legat 
de organizare, interesantă ni 
se pare și propunerea centru
lui universitar Brașov de a 
găzdui ediția a III-a.

„Cupa U.A.S.R." constituie, 
fără îndoială, o manifestare 
de largă popularizare a schiu
lui în rîndul studenților, ac
țiune ce se cere realizată pe 
viitor cu aceeași atenție.

loan VALENTIN

P. IVÂNESCU Șl DANIELA MUNTEANU CAMPIONI DE JUNIORI
LA COBORIRE Șl

POIANA BRAȘOV, 3 (prin tele
fon). Cu proba de coborîre desfă
șurată azi (n.r. : Ieri) pe pirtla 
Lupului, au luat sfîrșit campiona
tele naționale de schi-probe alpi
ne — rezervate juniorilor. La bă
ieți. categoria I, prin victoria in 
această probă Paul Ivăneseu a 
cîștigat. de fapt, două titluri : la 
eoborfre și la combinata alpină. 
La fete, Daniela Munteanu a reu
șit o performanță destul de rar 
întîlnltă, cucerind toate cele pa
tru titluri puse în joc.

Clasamente : coborire. juniori 
mari : 1. P. Ivăneseu (Dinamo 
Bv.) 1:48,4 ; 2. Al Bogdan (C. S. 
Sinaia) 1:49,9 ; 3. M. Bălan (A.S.A. 
Bv.) 1:54,9 ; 4. P. Soiu (Dinamo) 
1:56,1 ; 5. I. Troitsch (Dinamo) 
1:56,9 ; junioare mari : 1. Daniela 
Munteanu (A.S.A.) 58,9 ; 2. Maria 
Supeală (Șc. sp. Sinaia) 66,3 ; 3. 
Ioana Bîrsan (Creația Bv.) 68,8 ;

COMBINATA ALPINA
4. Mariana Trestian (Șc. sp. Re
șița) 69,5 ; 5. Minodora Zerman 
(Șc. sp. Predeal) 70,3 ; juniori 
mici : 1 N. Stinghie (Creația) 58,7;
2. M. Dancășiu (Șc. sp. Bv.) 59,8 ;
3. S. Adăscăliței (St. roșu Bv.)
60.1 ; 4. M. Purchi (Șc. sp. Sinaia) 
60,7 ; 5. I. Clmpeanu (,,U“ Cluj) 
61,0 ; Junioare mici : 1. Eva Merzel 
(C.S.M. Baia Mare) 58,1 ; 2. Car
men Enache (Caraimanul Bușteni)
60.1 ; 3. Nela Simion (Șc. sp. Pre
deal) 63,4 ; 4. Marla Roșculeț (Șe. 
sp. Predeal) 65.8 ; 5. Agneta Ta- 
kovskl (Odorhel) 66.2 ; combinata 
alpină (numai pentru juniori șl 
junioare mari) : juniori : 1. p. 
Ivăneseu 20,62 p ; 2. M. Bălan 
74.48 p ; 3. I. Troitsch 99,72 p ; ju
nioare : 1. Daniela Munteanu 0 p ; 
2. Mariana Trestian 177,70 p ; 3. 
Ioana Birsan 213,22 p.

M. B.

„CUM APRECIAȚI
Așadar, în curînd 
se va da startul în 
campionatul repu
blican de box pe 
echipe^ O veche 
competiție, 4 prezen
tată într-o haină

Tivadaru) 42 p ; 3. Tg. Mureș (C. 
Gali) 41 p.

In cadrul unei tentative, Sanda 
Frum a realizat pe distanta de 
200 m (13—14 ani) un nou record 
republican : 24,8 (v.r. — 24,9).

nouă. Veșmîntul 
In care a fost îmbrăcată mult 
discutata întrecere are — spe
răm — menirea să acopere plă
gile vechilor ei evoluții. Care 
erau acestea ?

1. S.U.A. 5 5 0 0 49— 6 10
2. R.F.G. 5 4 0 1 26—11 8
3. Norvegia 5 3 2 0 24—16 8
4. Japonia 5 2 1 2 26—24 5
5. Elveția 5 2 0 3 17—16 4
6. Iugoslavia 5 113 16—21 3
7. România 5 10 4 13—31 2
8. Bulgaria 5 0 0 5 9—55 0

• Din numeroasele statis
tici elaborate cu prilejul 
C.M. reținem cîteva care ni 
se par semnificative:

REALIZATORI : 1. Lily-
holm (S.UA.) 16 p (7 goluri

138,666 p ; junioare I — Roxana 
Salade (Cluj) 188,916 p; juniori 
I — L. Koros (Tg. Mureș) 160,433 
P ; junioare II — Clara Mike 
(Cluj) 187,575 p ! juniori n — St. 
Simion (Cluj) 162,016 p ; copii I 
(13—14 ani), fete — Sanda Frum 
(Sibiu) 184,397 p ; băieți — Mircea 
Vrtnceanu (Sibiu) 170,844 p ; copil

îl
t

II (11—12 ani), fete — Carmen 
Dragoman (Sibiu) 198,224 p ; bă
ieți — Carol Toth (Cluj) 185,975 p, 
Echipe : 1. Cluj (antrenor Z. 
Szekely) 53 p ; 2. Sibiu (prof. P.

ETAPĂ ÎN CADRUL 
DIVIZIEI A DE VOLEI

I In cadrul cam
pionatului divi-

I ziei A de volei, 
feminin, au fost 

. programate, azi, 
■J partidele etapei

a XlV-a : Universitatea Ti
mișoara—Rapid, Medicina— 
C.S.M. Sibiu (sala Floreasca, 
de la ora 17), Progresul—Fa
rul (sala Progresul, de la ora 
14), Ceahlăul P. Neamț — 
I.E.F.S., Voința M. Ciuc—Di
namo.

In general, în trecut. întrecerea 
nu-și atingea scopul, deoarece e- 
chlpele campioane erau ușor de 
anticipat : Steaua sau Dinamo. 
Pe de altă parte, disproporțiile 
valoriae dintre adversari duceau 
de cele mai multe ori la victorii 
„înainte de limită", la echipe 
„decimate", cara însă, angajate 
în întrecere — vrînd-nevrînd — 
continuau cursa, fără nici o pers
pectivă, completîndu-și formațiile 
cu juniori sau începători... Boxul 
nu cîștiga — după părerea una
nimă — nici pe ring, nici la... 
casă. Spectatorii nu aveau ce ve
dea, nici măcar atunci cînd dlna- 
movlștii șl principalii lor challan- 
geri, boxerii de la Steaua evoluau 
în ring. De fapt, ei se „antrenau" 
în public, în compania unor ne- 
cunoscuți, ajunși în „careul ma
gic" cu certitudinea înfrîngenl..

Ne aducem aminte de adoles
cenți abia scăpați de tracul an
trenamentelor — de experiență 
vic> vorbă — cate se vedeau, 
brusc, fără voia lor, tn fața 
unor „redute** de talia lui Mo-

CAMPIONATUL DE
nea, Silberman, Clucă sau Covaci, 

rtr.u se n<:I»i?ce« sub patro
najul „lucid" al organizatorilor.

Va cicatriza noua formulă ve
chile răni ?

Iată ce ne-au răspuns o serie 
de specialiști la această întreba
re :

GHEORGHE BOBINARU (an
trenor) : „Găsesc actuala for
mulă mult mai eficientă. Dis
proporțiile valorice soldate de 
multe ori cu scoaterea din luptă 
înainte de limită a unor tineri vor 
fi evitate, in mare măsură, prin 
repartizarea echipelor in două 
divizii — A și B —, prezența in
tr-o grupă sau alta fiind deter
minată de valoarea formațiilor. 
In noua ei formulă, competiția 
este deosebit de utilă pentru 
sportivi, deoarece ii va menține 
mai mult timp intr-o activitate 
intensă. Prevăd, datorită posibi
lității de promovare a echipelor 
din divizia B tn rîndul celor din 
A, o luptă pasionantă".

VASILE TITA (antrenor) : „Deși 
titlul, o știm cu toții, va fi de
cis tot între Steaua și Dlnamo, 
consider binevenită actuala for
mulă a campionatului pe echipe. 
De ce ? Pentru că multe formații 
vor avea posibilitatea să ctștige 
experiență, pentru că vor fi mo
bilizați mat mulți sportivi și 
menținuți ttmp îndelungat intr-o 
activitate intensă. Chiar dacă 
unii vor pierde mereu, nu se 
mai Ivește problema k.o.-urilor 
DEMORALIZANTE tn primul rind.

BOX PE ECHIPE?"
tnchizlnd pentru o vreme dru
mul boxerilor spre noi meciuri. 
Diferențele mart de valoare »'< 
dispărut. Din Infrtngerl se înva
ță foarte mult. Și NU E UȘOR 
SA-Ț1 ÎNVEȚI ELEVII SA ȘI 
PIARDA. Să nu rămîneți cu im
presia că... m-am împăcat cu 
acest gînd. Fiind în serie eu 
Dlnamo București, cred că A S.A. 
Tg. Muneș poate aspira la locul 
2 în grupă"

VICTOR SCHIOPU (arbitru) : 
„Este, fără îndoială un campio
nat util. Chiar și pentru noi, 
arbitrii. Conductnd un număr 
mal mare de meciuri, mulți ar
bitri își vor face un de mult aș
teptat rodaj. Șl sub aspect orga
nizatoric sau propagandistic, a- 
ceastă întrecere își justifică pre
zența în calendarul competițional 
al federației noastre. Una este o 
gală aruncată cu... nu știu ce echi
pă, alta este ca, de pildă, gălățenii 
să-și vadă boxerii favoriți evo- 
luînd In compania dlnamovlșli- 
lor bucureștenl, sau cei de ia 
Brăila să-și urmărească conce
tățenii disputlndu-șl întîletat.ea 
cu o echipă în care se află un 
Ciucă, Silberman sau Chivăr... 
Șl cine reușește să se afirme 
într-o asemenea companie, devi
ne, vă asigur, mare de tot !“

★
Am dori ca în ziua finalei să 

regăsim în concluzii realizarea 
speranțelor de azi.

Gheorghe ILIUȚA

In ultimul timp, presa spor
tivă abordează mai insistent 
tema majoră a educației fizice și 
a sportului de masă sub multi

plele aspecte pe care le compor
tă această importantă activitate, 
componentă indispensabilă a vie
ții moderne.

Din păcate, propaganda în fa
voarea educației fizice și spor
tului de masă are încă un carac
ter formal, oficios, neatractiv și 
neconvingător, pledoariile fiind 
îndreptate — de regulă — spre 
îndemnuri inofensive, cu pre
dilecție pentru organizarea de 
competiții. Competiționalismul ex
cesiv a dus, după părerea mea, 
de-a lungul anilor la deformarea 
raportului dintre noțiunile EDU
CAȚIE FIZICA ȘI SPORT și, ca 
urmare, la ignorarea în activita
tea practică a unor forme sim
ple șl la îndemîna oricui, cu e- 
fecte salutare pentru sănătate și 
dezvoltarea fizică.

Se vorbește și se scrie destul 
de mult despre bugetul de timp 
al elevului sau al adultului, des
pre locul educației fizice în so
cietate, despre semnificațiile etice 
și estetice ale întrecerii sportive, 
însă caracterul adeseori arid și 
doct al limbajului folosit face ea 
acest mod de propagandă să fie 
lipsit de consistență, de acele ar
gumente care pătrund direct în 
minte și în inimă și care trezesc 
îndemnurile necesare învingerii 
inerției... •

Epoca noastră în care, ca ur
mare a revoluției tehnfco-științi- 
fice, se mecanizează și automa
tizează tot mai larg procesele de 
producție, are ca efect (pe lin
gă înalta productivitate din indus-

RUTINA CEA DE TOATE
trie) o diminuare tot mai accen
tuată a efortului fizic. Este evi
dent că în această situație exer
cițiul fizic cotidian, făcut în aer 
curat, ar avea tocmai rolul com
pensator necesar unui sănătos e- 
chilibru biologic.

Pe de altă parte, introducerea 
în masă a televiziunii, pe lîngă 
efectele ei pozitive ca mijloc e- 
ficace de informare, culturalizare 
și destindere, constituie și un 
factor de accentuare a sedenta
rismului, imobilizînd zilnic ore 
întregi, în fața micului ecran, 
tocmai și pe cei care au nevoie 
mai mult decît alții de mișcare 
(copiii și bătrinii). Iată deci încă 
un motiv care obligă la o nouă 
optică în privința rolului compen
sator și tonificator al mișcării. 
El se cere a fi comentat intr-un 
context mai larg și demonstrat cu 
seriozitate de către acei oameni 
care pot explica cu argumente 
științifice relația sedentarism-obe- 
zitate, obezitate-boli cardio-vascu- 
lare și altele.

Rutina unei îndelungate prac
tici ne îndeamnă de regulă spre 
competiție, uitînd de cele mai 
multe ori efectul tonic al mișcă
rii, aflate la îndemîna oricui, al 
exercițiului fizic asupra sănătății, 
uitîndu-se că mulți copii nu știu 
să meargă corect, nu știu să res
pire adine după orele de studiu. 
Nu puțini sînt părinții care nu 
acordă atenție călirii fizice, care 

încarcă programul copiilor cu ac
tivități sedentare suplimentare : 
limbi străine, muzică etc., incon
testabil utile dar toate ducînd și 
mai mult la diminuarea mișcării 
în aer liber, ceea ce evident nu 
poate folosi unei normale dez
voltări fizice și aș spune și psi
hice.

Aceeași constatare este per
fect valabilă și în cazul tineri
lor și vîrstnicilor. Igiena mișcă
rii, a folosirii factorilor naturali 
(aer-soare-apă), a alimentației ra
ționale constituie un imperativ 
al omului modern, care, pe zi ce 
trece, devine tot mai vizibil pri
zonierul propriilor sale desco
periri.

A pleda numai pentru competi
ții sau în primul rînd pentru ele, 
înseamnă a reduce considerabil 
mijloacele pe care le avem la 
îndemînă, înseamnă reducerea 
simțitoare a ariei de cuprindere 
a populației într-o activitate care 
devine tot mai evident o necesi
tate organică.

Doresc să fiu înțeles corect că 
nu pledez pentru simplism. Ple
dez împotriva îngustării și împo
triva tehnicizării excesive a rolu
lui organelor sportive. Pledez 
pentru stabilirea unei proporțio- 
nalități firești în relația educație 
fizică și sport, fiecare dintre ele 
avînd mijloacele și rolul lor bine 
definit.

Fără îndoială, întrecerea spor

tivă, prin natura ei dinamică, e- 
xercită o atracție irezistibilă a- 
supra tinerilor, constituind, după 
cum prea bine se știe, atit un 
mijloc de întărire a sănătății, cît 
și o bază a sportului de perfor
mantă, dar nu trebuie să uităm 
că maturii, în special femeile, 
după o anumită vîrstă, sub apă
sătorul și uneori nejustificatul 
simț al ridicolului, ocolesc între
cerea sportivă (mai ales cei care 
n-au făcut sport) și atunci a- 
cestora (care, de altfel, repre
zintă majoritatea populației) tre
buie să le găsim alte mijloace 
pentru învingerea nocivului imo
bilism.

O scurtă privire retrospectivă 
și critică asupra a ceea ce s-a 
realizat în această direcție im
pune serioase corective, atît în 
privința acțiunii propagandistice, 
cît și în aceea a metodelor noas
tre de muncă. Nu știu, de pildă, 
de ce presa scrisă și cea vor
bită nu dau curs unor vechi ce
rințe cum ar fi abordarea mai 
frecventă la rubrica „sfatul me
dicului" a temelor privind efec
tul exercițiului fizic asupra pre
venirii unor boli, sau vindecării 
altora ; de ce — îndeosebi tele
viziunea — nu organizează in
structive dezbateri pe asemenea 
teme, adresate diverselor cate
gorii de vîrste și profesiuni, pen
tru educarea unor deprinderi 
igienice, care ar putea scădea

ZILELE 
simțitor morbiditatea și ar avea 
efecte salutare pentru economia 
țârii și, în general, pentru so
cietate.

Mai multă inventivitate, origi
nalitate și argumentație convin
gătoare a propagandei pentru pro
movarea largă a mișcării, a exer
cițiului fizic în formele sale cele 
mai accesibile și plăcute cum ar 
fi mersul pe jos, turismul, ciclo
turismul, înotul, în general miș
carea în aer liber, ar reprezenta 
un act de valoare socială cu pro
funde implicații pentru sănătatea 
generațiilor actuale și viitoare.

Am putea aminti cîte ceva și 
despre mult discutata gimnastică 
matinală, pe care foarte mulți, 
deseori cu justificată motivație, o 
găsesc incomodă. Dar oare cîți 
știu că aceeași gimnastică Prac
ticată seara înainte de culcare 
are aceleași efecte și în mod si
gur ar scădea dăunătorul consum 
de tranquilizante și sedative.

Este oare necesar să apelăm la 
exemplele altor țări, cum ar fi 
țările nordice, cu popularele 
excursii pe schi, sau Olanda, unde 
mersul pe bicicletă este o deprin
dere la scara întregii națiuni 
(în secolul automobilismului ! !), 
sau R.D. Germană și R.F. a Ger
maniei, unde excursia face parte 
din deprinderile ce se formează 
încă din grădiniță.

In privința extinderii unor ase
menea forme simple nu poate 

fi invocat nici măcar clasicul ar
gument al bazei materiale.

Acestea sînt teme de reflecție 
nu numai pentru slujitorii pro
pagandei, ci și pentru organele 
teritoriale ale C.N.E.F.S., pentru 
miile de asociații care de-a lun
gul anilor și-au concentrat aten
ția aproape în exclusivitate spre 
organizarea de competiții, men- 
ținînd astfel considerabil redus 
numărul celor ce pot beneficia de 
efectul stenic al mișcării coti
diene.

Esențialul activității noastre 
este, așa cum s-a subliniat și la 
recenta plenară a C.N.E.F.S., să 
promovăm cît mai larg posibil 
MIȘCAREA, EXERCIȚIUL FIZIC, 
în forme variate și simple, și a- 
poi competițiile, care reprezintă 
o formă superioară a activității 
sportive și care se adresează, de 
regulă, tineretului.

Penseverînd în timp pentru 
realizarea acestui program de să
nătate cu toate mijloacele de 
care dispunem, dînd acestor de
prinderi încă insuficient răspin- 
dite cu caracter de masă, efec
tele se vor reflecta favorabil, în 
viitorul apropiat, atît în statisti
cile demografice (în continuă îm
bunătățire, ca efect al unor fac
tori sociali și economici) cît și 
pe planul economiei naționale.

Este o cerință pe care însăși 
viața o reclamă.

Ion BALAȘ

S.UA
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STEAGUL ROȘU ÎN LIBAN,

TREI MECIURI, TREI VICTORII
Echipa Steagul roțu Bra

șov s-a înapoiat luni seara 
din Liban, unde a efectuat 
un scurt turneu de pregătire. 
Fotbaliștii brașoveni au sus
ținut în această perioadă cî- 
teva partide amicale în com
pania unor formații din Bei
rut. Dar, iată ce ne-a decla
rat antrenorul Valentin Stfi- 
nescu despre acest turneu •

„In scurta perioadă de 
ședere la Beirut am susținut 
trei întîlniri amicale. Astfel, 
în ziua de 25 februarie, am 
jucat cu campioana Libanu
lui, Homentmen, pe care am 
întrecut-o cu 6—1 (2—0). Go
lurile au fost marcate de Pes- 
earu (2), Drăgoi (2), Flores- 
cu și Necula. Al doilea meci 
l-am disputat vineri, în noc
turnă, adversară fiind for-

mația Homenmen, reușind 
un nou rezultat favorabil: 
5—0 (2—0), în urma golurilor 
înscrise de Jamaischi (3) și 
Drăgoi (2).

Sîmbătă (tot în nocturnă), 
am întilnit o selecționată a 
cluburilor Homentmen și Ho
menmen terminind victorioși 
cu 4—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Drăgoi, Pescaru, Rusu 
și Necula.

Turneul a fos( folositor de
oarece am putut să ne pre
gătim pe un teren bun — 
în cadrul său reușind să ru
lăm aproape toți componen- 
(ii lotului. Un fapt neplăcut: 
accidentarea lui Florescu și a 
lui Gyiirfi, care, însă vor fi 
refăcuțl participind la jocul 
din prima etapă a campio
natului". (p.v.).

Fără a lua un caracter 
festiv, ședința Comitetului Fe
derației române de fotbal, 
care a avut loc luni dimi
neața, și-a desfășurat lucră
rile într-o atmosferă mai cal
mă, mai optimistă, genera
tă îndeosebi de evenimentul 
calificării echipei naționale la 
turneul final al campionatu
lui mondial din Mexic. Atît 
în Raportul prezentat de 
președintele F.R.F., Mircea 
Angelescu, cît și în luările de 
cuvînt de la tribuna ședinței 
au fost subliniate atît valoa
rea în sine a acestei per
formanțe, cît și consecințele 
pozitive pe care ea le poate 
avea asupra ansamblului ac
tivității fotbalistice din țara 
noastră.

Scoțîndu-se în evidență 
meritele celor ce au reali
zat sau contribuit la acest 
prestigios succes, nu s-a omis 
totodată a se preciza că el 
ș-e produs în contextul unor 
preocupări susținute ale fe
derației pentru vitalizarea 
fotbalului autohton, pentru 
soluționarea problemelor sale 
esențiale. în acest sens, în 
perioada care a trecut de la 
ultima ședință a Comitetu
lui F.R.F., biroul federal a 
întreprins unele acțiuni în
dreptate spre îmbunătățirea 
desfășurării activității com-
petiționale, atragerea unui 
număr toț mai mare de co-

Puel aerian Intre Mazurachis fi Prepurgel. Fază din amicalul Rapid—F.C. Argeș. 
f , i Foto: M FELIX

LA UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
RITM ACCELERAT DE LUCRU

Un afiș lntilnit la un colț 
de drum anunța un nou joc 
de verificare al universitari
lor craioveni.

La stadion se aflau — ve- 
niți cu mult timp înainte — 
dteva sute de spectatori. Pa
siunea pentru fotbal nu se 
dezmințise.

C.F.R. TIMIȘOARA 
Sl-A ÎNCHEIAT 

TURNEUL 
IN UNGARIA

Săptămîna trecută, echipa 
de fotbal C.F.R- Timișoara 
a efectuat un turneu de două 
Jocuri în R. P. Ungară.

în prima partidă timișo
renii au evoluat, în capitala 
țării vecine, în compania for
mației B.V.S.C. Budapesta, 
pierzînd cu 1—0 (0—0).

în cel de al doilea joc, ce
feriștii timișoreni, jucînd în 
compania echipei Cseigled au 
reușit să termine victorioși 
cu 1—0 (1—0).
P. ARCAN-cores©. principal

Azi, pe Dinamo:

DINAMO BUCUREȘTI 
(TINERET)- 

ȘOIMII BUZĂU
5

Azi, pe stadionul Dinamo 
(teren III), se desfășoară par
tida amicală de fotbal dintre 
echipele Dinamo București 
(tineret) și Șoimii Buzău, Me
ciul va începe la ora 15,30.

Pe marginea terenului, cele 
două echipe își fac obișnuitul 
program de încălzire. Ne a- 
propiem de antrenorul Ștefan 
Coidum.

— Vă tntrerupem doar 
pentru... dteva întrebări. 
Cum stați cu antrenamentele?

— A fost o perioadă mai 
grea în timpul sesiunii de e- 
xamene, cînd nu am putut 
face decît un antrenament pe 
săptămînă. Acum, cînd și 
vremea ne permite, vom ac
celera ritmul de lucru

— Ce așteptați de la ju
cători ?

— Nucleul este alcătuit din 
Oblemenco, Neagu, Strîmbea- 
nu, Ivan, Mincă. Acest cvin
tet sper să-mi confirme spe
ranțele. De la Velea, Nicu- 
lescu, Deselnicu aștept depli
na maturizare, iar de la Do- 
nose, un element de perspec
tivă, o evoluție continuu as
cendentă.

— Si de la retur ?
— Confirmarea valorii e- 

chipei și, în cel mai rău caz, 
să ne păstrăm locul ocupat 
la sfîrșitul turului

— Pînă atunci?
— Continuăm cu jocurile 

de verificare
★

L-am lăsat pe antrenor să-și 
continue activitatea. Mai sînt 
cîteva minute și arbitrul va 
chema echipele la centru. Re
porterul trebuie să se gră
bească. La numai cîțlva pași 
„olimpicul" Oblemenco.

— Ce-și dorește Oblemenco 
în retur?

— Să fiu în forma cea mai 
bună.

— Numai atit ?
— Vreau să dovedesc că 

merit să fac parte din echipa 
națională. Mă așteaptă un 
program încărcat în retur; 
meciurile de campionat, cupă, 
din campionatul european

sțudențesc, din „Cupa Bal
canică". în aceste condiții de 
suprasolicitare trebuie să pri
vești cu seriozitate orice an
trenament. Așa că...

Am înțeles. L-am părăsit 
urîndu-i succes.

★
Pe Mincă, aliat în plin e- 

fort al încălzirii, a fost mai 
greu să-1 întrerupem. A ce
dat, totuși, în urma insisten
țelor.

— Ce aștepți de la retur?
— îmi doresc doar forma 

de anul trecut.
înțelegîndu-i laconismul, 

ne-am îndepărtat
★

Ne îndreptăm spre Ivan.
— Ne dai un pronostic 

pentru finalul campionatu
lui ?

— Țintim unul din primele 
trei locuri. Dar asta depinde 
în mare măsură de compor
tarea noastră.

— Planurile tale se opresc 
în pragul echipei de club?

— Știu și eu? La lot sînt 
alții mai buni acum.

— înseamnă asta o renun
țare ?

— Nu, dar jucînd bine în 
echipă voi putea să-mi gă
sesc — poate — și un loc 
în lot. Pînă atunci aștept pri
mele jocuri.

★
Meciul a început. Sutele de 

suporteri își încurajează fa- 
voriții...

Emanuel FANTANEANU

pii și juniori in practicarea 
fotbalului, reglementarea mai 
judicioasă a problemelor eco- 
nomico-financiare, întronarea 
spiritului de deplină sporti
vitate.

Ca realizări meritorii 
ale federației în ultima vre
me au fost apreciate, printre 
altele : asigurarea disputării 
cu regularitate a etapelor de 
campionat, acțiunea largă de 
omologare a terenurilor de 
joc, organizarea cursului de 
perfecționare a arbitrilor, 
consfătuirile cu caracter me
todic pentru antrenorii echi
pelor divizionare și — se
parat — pentru cei de la 
centrele de copii și juniori, 
crearea secției de fotbal în 
cadrul școlii centrale de an
trenori, definitivarea și ti
părirea regulamentului pri
vind organizarea activității 
fotbalistice (document ofi
cial cuprinzător care reuneș
te toate reglementările dis
persate de pînfi acum), ana
liza efectuați in privința fot
balului de masă, care a con
stituit apoi tema unei dez
bateri în Comitetul Executiv 
al CNEFS, soldată cu o ho- 
tărire ce conține măsuri de 
o reală eficiență.

La ședința Comitetului fe
deral s-a recunoscut, însă, 
cu luciditate, că deși efor
turile lăudabile întreprinse în 
ultima perioadă au determi
nat anumite schimbări pozi
tive, în sportul cu balonul 
rotund persistă încă nume
roase deficiențe. Tocmai de 
aceea. în Raportul prezentat 
s-a atras, pe bună dreptate, 
atenția că REUȘITA CALI
FICĂRII ECHIPEI NAȚIO
NALE NU TREBUIE SA NE 
FACA SA UITAM DE EXIS
TENȚA ACESTOR DEFI
CIENȚE, SA ESTOMPEZE 
ACȚIUNEA DE ELIMINARE 
A LOR.

După cum s-a subliniat în 
ședință, cu toate că a cres
cut volumul de muncă, în
deosebi la echipele divizionare 
A, îmbunătățirea calității pro
cesului de pregătire nu a 
ajuns încă la nivelul spre 
care se aspiră de ani de zile.

Pe de altă parte, în pofida 
măsurilor luate la începutul 
actualei ediții de campionat 
de către C.N.E.F.S., F.R.F. 
și consiliile județene, în ciu
da chiar a sancțiunilor din 
ce în ce mai severe dictate 
de comisia de competiții și 
disciplină, asistăm în conti
nuare la manifestări de in
disciplină pe terenurile de 
fotbal. După cum a arătat: 
în euvintul său tovarășul Șt. 
Bocaciu, COMISIA AMINTI
TA A FOST NEVOITA SA 
APLICE ÎN TURUL CAM
PIONATULUI 548 ETAPE DE 
SUSPENDARE LA 288 DE 
JUCĂTORI.

Insuficiența măsurilor 
organizatorice la unele 
meciuri a dat naștere la 
manifestări reprobabile din 
partea anumitor specta
tori, ceea ce a dus la sus
pendarea terenurilor de 
joc fn cazul echipelor

C.F.R, Cluj, „U" Craiova, 
Dinamo Bacău, Politehnica 
Galați, Știința Bacău și 
ale altora.

In cadrul ședinței au fost 
aspru criticate și alte aspecte 
negative din activitatea fot
balistică, cum ar fi: slabul 
interes manifestat de unele 
secții față de echipele de ti
neret și juniori, calitatea ne
corespunzătoare și chiar in
corectitudinea unor arbitraje, 
indulgența multor antrenori 
și conducători față de aba
terile jucătorilor, preocuparea 
insuficientă pentru pregătirea 
de viață a tinerilor fotba
liști, inactivitatea unor co
misii județene etc.

Foarte pe larg a fost dez
bătută la ședința Comitetului 
F.R.F. problemă autonomiei 
economico-financlare a fede
rației, «ar» a Intrat recent 
în vigoare. După cum 8-a 
subliniat șl în Raportul pre
zentai de președintele fede
rației. este fiteșc și necesar 
ca fotbalul Să valorifice din 
plin audiența imensă pe care 
o are la public în vederea 
creșterii neîncetate a contri
buției sale materiale la pro
pria dotare și dezvoltare. în 
acest spirit, dobîndirea auto
nomiei financiare nu repre
zintă doar simpla trecere a 
funcției de execuție a buge
tului din mîinile C.N.E.F.S. în 
cele ale federației, ci trebuie 
să ducă la întărirea răspun
derii F.R.F. față de creșterea 
mijloacelor financiare și o- 
rientarea lor consecventă că
tre acele sectoare care pot 
determina îmbunătățirea sub 
stanțială a activității fotbalis
tice din țara noastră. Res- 
trîngînd subvențiile acordate 
cluburilor și obligîndu-le ast
fel la o mai bună gospodă
rire a mijloacelor financiare, 
ca și la o preocupare mai in
tensă în vederea creșterii ve
niturilor proprii (din înca
sări, cotizații de la membrii 
susținători etc.), federația va 
putea dirija eforturile sale 
materiale spre dezvoltarea 
bazei de masă a fotbalului.

După cum am anunțat, la 
ședința Comitetului F.R.F. 
s-au purtat discuții — pe 
marginea referatului prezen
tat de antrenorul Angelo Ni- 
culescu — și asupra stadiului 
de pregătire al echipei națio
nale.

Apreciind ca pozitiv bilan
țul turneului întreprins de 
tricolori in America de Sud, 
participanții Ia ședință s-au 
declarat, totodată, de acord 
cu planul de pregătire a lo
tului în perioada care a mai 
rămas pină la campionatul 
mondial, plan asupra căruia 
vom mai avea și noi prilejul 
să revenim.

Adăugind la toate cele spu
se pînă acum faptul că dez
baterile ședinței s-au soldat 
în final cu adoptarea unui 
judicios plan de măsuri, pu
tem conchide că am asistat 
la una din cele mai fertile 
ședințe ale Comitetului fede
rației de fotbal.

I. MITROFAN

DOCTORUL

C.F.R. CLUJ VA ADOPTA „BETONUL"!
Gum v-ați pregătit pen

tru retur ? — iată între
barea pe care le-am adre 
sat-o doctorului C. Rădu- 
lescu și antrenorului Puiu 
Hulea.

— Pînă acum sintem foar
te mulțumiți — ne răspunde 
Puiu Hulea. S-a lucrat tare 
de tot. cu ambiție și dăruire. 
Literalmente, am rămas sur
prinși de seriozitatea elevilor 
noștri. Nici o abatere disci
plinară. Ca o concluzie a bi
lanțului pregătirilor amintesc 
două coordonate esențiale: 
pregătire fizică bună și re
structurarea concepției tactice.

— Adică fn ce sens res
tructurare ?

— în condițiile poziției din 
clasament, din dorința de a 
rămine în A, vom încerca 
betonul — răspunde dr. Ra
dulescu. Beton cu marcaj 
sever la om, cu libero

— Cum apreciați valoa
rea lotului de jucători?

— Greu de dat un răspuns.

Ultimele două zile pentru procurarea 
biletelor la tragerea Mărțișorului Loto

CM FOTBAL
1. CE

Â CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele t • •••••.

• • • » • » • » • ••»•«•••

Adresa t •>•••***•••••

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

GRUPA A*,,,,,

GRUPA

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

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

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

Tradiționala tragere LOTO 
a Mărțișorului oferă în acest 
an participanților numeroase 
premii în autoturisme, ex
cursii peste hotare și bani.

Participarea se va face pe 
variante de 2 lei (valabile 
pentru premiile obișnuite în 
numerar de la extragerea I 
și pentru premiile suplimen
tare gratuite și în număr 
NELIMITAT în autoturisme, 
excursii și numerar de la 
extragerea a III-a) ; pe va
riante de 5 lei (valabile 
pentru premiile obișnuite în 
numerar de la extragerile I 
și a II-a și pentru premiile 
suplimentare gratuite și în 
număr NELIMITAT în auto
turisme, excursii și numerar 
de la extragerile a III-a și a 
IV-a) și pe variante de 15 
lei (valabile pentru premiile 
obișnuite în numerar de li 
extragerile I și a II-a, pen
tru premiile suplimentare 
gratuite șl în număr NELI
MITAT, în autoturisme, ex
cursii și numerar de la ex
tragerile a III-a și a IV-a și 
pentru premiile speciale în 
număr NELIMITAT în auto-

turisme, excursii și numerar 
de la extragerea a V-a).

în cele 2 zile care au mai 
rămas, procurați-vă bilete 
pentru tragerea Mărțișorului 
LOTO.

® Tragerea la sorți a 
celor 100 excursii Moscova— 
Leningrad oferite la con
cursul excepțional Pronoex- 
pres din 22 februarie 1970 
(categoria a V-a) va avea 
loc la București în sala Clu
bului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2 cu în
cepere de la ora 17.45 înain
tea tragerii concursului Pro- 
noexpres al Mărțișorului din 
4 martie a.c. Tragerea va fi 
radiodifuzată și urmată de 
un film artistic. Intrarea li
beră.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 9 
DIN 1 MARTIE 1970

Categoria I : (12 rezultate) 
6,90 variante a 10.551 lei ; Ca
tegoria a II-a : (11 rezultate) 
141,10 variante a 619 lei . Cate
goria a III-a : (10 rezultate)
1742,50 variante a 75 lei.

lntr-un fel, sintem mulțumiți, 
dar adevărata mulțumire — 
dacă o vom avea — va putea 
fi cîntărită abia după etapa 
30, cînd vom ști dacă tot 
ceea ce am acumulat în a- 
ceastă iarnă din punct de 
vedere cantitativ s-a răs- 
frint calitativ în randamen
tul echipei și în atingerea 
obiectivului major — rămi- 
nerea în A.

— Ați putea, eventual 
să-mi numiți eșalonul pe 
care intenționați să-l a- 
runcați, duminică 8 mar
tie. în luptă ?

— Mărcuiescu — Soos — 
Coste», Dragomir, Cojocaru. 
Roman — Țegean, Vișan — 
Popa Paul, Soo, Ionescu.

VICTOR MOREA, coresp. 
principal.

ARBITRII
MECIURILOR 

PRIMEI ETAPE 
A RETURULUI
• JIUL-DINAMO BUCU

REȘTI : N. Roinea (Bîrlad), a- 
jutat la linie de I. Radu (Bîr
lad) și O. Turcitu (Galați),
• A.S. ARMATA — C.F.R. 

CLUJ : C. Nițescu (Sibiu), aju
tat de Gh. Popovici (Bucu
rești) și Gr. Bîrsan (Galați),

• CRIȘUL — F.C. ARGEȘ : 
A. Bentu, ajutat de M. Niță 
și M. Cîțu (toți din Bucu
rești),
• FARUL — STEAGUL RO

ȘU : N. Petriceanu, ajutat de 
R. Stîncan și E. Martin (toți 
din București),

• DINAMO BACAU — 
U.T.A. : P. Sotir (Mediaș), a- 
jutat de V. Cioc (Mediaș) și 
T. Andrei (Sibiu),

• STEAUA — PETROLUL: 
A. Alexe (Rm. Vilcea), ajutat 
de I. Ciucâ (Rm. Vîlcea) și I. 
Chilibar (Pitești),
• RAPID — POLITEHNICA 

IAȘI : St. Birâescu, ajutat de 
G. Blau și I. Boroș (toți din 
Timișoara),
• „U" CLUJ - UNIVERSI

TATEA CRAIOVA: V. Dumi
trescu, ajutat de Anton Mu
nich și Toma Vasile (toți din 
București).

„Dragul meu Gavril Abramovici ! îmi pare foarte rău că 
n-am putut să ne intîlnim in timpul ultimei dv. vizite. îmi 
merge bine. Am sărit 2,06 m și In curfnd, fcoate, voi sări mai 
mult. Vă aștept cu nerăbdare la Moscova. Vă sărut. Valeri".

Autorul acestor rinduri este cunoscutul sportiv Valeri Bru
mei. scrisoarea a fost adresată lui Ga\nr!l Hixarov, din 
Kurgan, chirurgul care l-a redat sportului pe recordmanul 
mondial la săritura in Înălțime.

6A ne atnliitim, pe scurt, cum s-au petrecut Itiemrifia. tn 
anul Î365 suferind un greu accident de motocicletă, Brumei 
Și-a rupt piciorul drept. Diagnosticul : „fractură deschisă a 
ambelor oase ale gambei în treimea inferioară". După tra
tament, peroneul s-a sudat relativ repede, in schimb tibia, 
ca urmare a unei osteomiellte și a citorva intervenții chirur
gicale consecutive, a devenit mai scurtă cu mai mulți cen
timetri. Articulația genunchiului și-a pierdut partial mobili
tatea. mușchii piciorului s-au atrofiat din cauza inactivității 
prelungite. Fostul sportiv, puternic și zvelt, devenise un in
firm.

La sfirșitul lui mai 1968, Ilizarov l-a operat pe Valeri. Peste 
patru luni, pacientul a plecat din Kurgan Însănătoșit, fără 
să mai simtă nici durere și iără să șchiopăteze.

Valeri Brumei e unul din cei peste 2 000 de paclenți tratați 
cu succes de doctorul Ilizarov.

Contabilul Hudlakov, în vlrstă de 50 de ani, din Tiumen, 
care purtase cirje 40 do ani, a părăsit nu de mult clinica sa 
ca un „nou născut", după cum se exprima el însuși.

împreună cu el pleca și tînăra Natașa Vlasenko din Kiev'. 
Din anul 1962, ea a încercat mereu să-și corecteze o luxație 
congenitală a șoldului, a suferit și cinci operații, dar fără 
nici un rezultat. La Kurgan, în 7 luni, a fost vindecată.

Astăzi, Kurganul a devenit o Mecca a ortopedie!. Și aceas
tă faimă nu este întîmplătoare.

Cît se zbat chirurgii pentru a reuși să sudeze oasele lungi, 
tubulare î Transplantează pe locul bolnav bucăți de os să
nătos. introduc tije metalice, spițe, bat cuie. Rezultatele slnt 
contradictorii. Deseori, chiar pe locul unei fracturi așa-zise 
obișnuite se formează o pseud-artroză, o falsă articulație. 
Tratamentele și imobilizările îndelungate duc, de obicei, la 
atrofierea extremității bolnave, o fac mai scurtă și trans
formă pacientul într-un infirm.

Cauza deselor insuccese înregistrate în acest domeniu me
dical delicat, se datorează atît fixării incomplete a fragmen
telor de os, cît și tratamentului făcut cu întîrzicre. în rea
litate, nici tradiționalul ghips, nici extensia nu reușesc o îm
binare absolută a osului rupt. Fără să mai amintim de si
tuația grea in care se găsește un bolnav cu fractură de șold, 
spre pildă. Intrebuințîndu-se o aparatură complicată de ex
tensie, cu ghips de cele mai multe ori, bolnavul este imobilizat 
pentru multă vreme, fiind silit să stea într-o singură pozi
ție, pe spate, cu un scripete la picior. Aceasta exercită o In
fluență nefastă asupra psihicului pacientului. De aceea me
dicii au căutat alte căi de tratament.

Spre sfîrșitul anilor ’40, în multe țări s-au făcut încercări 
pentru a se crea un fel de aparat de compresie, care să poa
tă asigura o mai bună sudare a oaselor rupte, A fost foarte 
popular aparatul traumatologului englez John Cliarnley. Dar 
pină la urmă s-a dovedit că el nu depășește o metodă ase
mănătoare, cunoscută încă din anul 1907, inventată de com
patriotul său Hey Groves.

Ca și altele, acest aparat presupunea o imobilizare înde
lungată in ghips și atelă, fiind folosit doar după rezecția ar
ticulației genunchiului.

Ca și mai înainte, în traumatologia și ortopedia mondială 
domneau metodele extensiei și ghipsul, fiecare chirurg în- 
cercînd, după puterile sale, să îmbunătățească doar tehnica 
chirurgicală. In cazuri „speciale" se întrebuințau tot soiul de 
tije, cuie, materiale plastice, spițe etc.

Despre discreditarea acestui fel de intervenții, despre inte
resul tot mai scăzut pentru ele, au scris cu deosebită since
ritate, în anul 1958, ortopezii americani H.A. Sojcld, S. J. 
Blair și E. A. Miliar.

Nou în principiu, aparatul universal, care a primit numele 
inventatorului său, G. Ilizarov, a fost conceput in anul 1951. 
Aparatul exclude cu desăvîrșire principiul extensiei, ghipsul și 
«alte mijloace de imobilizare, scurtind în același timp, timpul 
de vindecare.

Baza aparatului o constituie două inele metalice mobile, 
care se aplică, în. ax, pe extremitățile fracturii. Fiecare inel, 
are cite o pereche de spițe subțiri de oțel, încrucișate tn 
centru. în prealabil, spițele „îmbracă" fragmentele osului 
fracturat, după care le fixează puternic. Apoi, chirurgul U- 
nește inelele prin 3—4 articulații telescopice.

Bolnavul, cu aparatul pe picior, poate imediat după fixa
rea lui să meargă.

Dar să ne întoarcem la cazul lui Valeri Brumei.
* Chiar a doua zi după operație, Valeri s-a sculat din pat ; 
după zece zile mergea prin spital, urca etajele cu o singură 
cîrjă. După incă o săptămînă. pacientul a început un tra
tament ambulatoriu. După 30 de zile de la aplicarea mecanis
mului, a început sudarea osului tibial și pacientului i-a fost 
îngăduit să meargă doar cu sprijinul unui baston. în acel 
timp. îl vedeam vesel, surîzător : împreună cu doctorul 
său el făcea zilnic o lungă plimbare în pădure, la 5 km de 
spital.

După 10 octombrie, asistentul lui Ilizarov, V. Lediaev. a 
Început tncet-încet să îndepărteze spițele. La 15 ale aceleiași 
Juni, a fost scos unul din inele. La 17 octombrie, adică după 
4 luni și 20 de zile, au fost scoase toate părțile aparatului.

In clinica lui Ilizarov se vindecă cu succes anomalii con
genitale ale membrelor, pseud-artroze, fracturi grave și se
chele ale diferitelor traumatisme. In total, chirurgul a ela
borat aproximativ 70 de metode de vindecare cu ajutorul 
aparatului său. Sînt cunoscute destule exemple cînd mem
brele au fost lungite cu 20 de cm sau chiar mai mult.

Noua metodă are un mare viitor. La început, de problemele 
sudării oaselor și alungirii membrelor s-a ocupat, la Kurgan, 
un singur laborator special. începînd din acest an o întreagă 
instituție științifică se dedică acestei munci — Filiala de or
topedie și traumatologie din Leningrad, a Academiei de știin
țe din U.R.S.S., în frunte cu doctorul în științele medicale 
G. A. Ilizarov.

Antonin JUKOV 
comentator A.P.N.

Traducere de Al. SIMOC

FINAL

Timp de o săptămînă, ziarul nostru a avut privilegiul de 
a oferi cititorilor o povestirc-foiJeton despre viața U- 
nuia dintre cei mai desăvirșiți atleți pe care l-a cu
noscut omenirea : VALERI BRUMEL.

In jurul numelui său au fost țesute legende. Bruniel a su
portat teribilul supliciu de a deveni nemuritor, fiind încă 
in viață. Ceea ce este splendid, dar de loc ușor...

De obicei (și excepțiile constituie o... excepție), cronicarii 
care se încumetă să aștearnă pe hîrtie drumurile străbătute 
de campionii arenelor nu reușesc să se sustragă tributului 
greu al fabulației. Eroii lor sînt, în cele mai multe cazuri, 
elemente umane de excepție, personaje abstracte, suprana
turale.

Confratele Aleksei Srebnițki, biograful Iul Brumei, prie
ten intim și statornic — la bine și la rău — al recordmanu
lui, a avut nu numai măiestria, dar și tăria profesională de 
a-1 înfățișa pe cel mai bun săritor al lumii în ipostaza d® 
OM, cu toate virtuțile și toate slăbiciunile care decurg din 
aceasta.

Brumei, după cum știți, se află angajat într-o luptă inegală 
cu destinul.

Brumei a suferit enorm și probabil că mai suferă.
Brumei a învățat, pe drumul Golgotei sale, cît de efemere 

sînt sentimentele parafate, de obicei, cu ceruri perene : re
cunoștința, prietenia, dragostea.

Brumei rămine un simbol. Un simbol al perseverenței, al 
speranței, al disperării, al încrederii...

Folosind o lozincă mult utilizată — și tocmai de aceea de
monetizată — am fi putut spune că acest serial s-a publicat 
cu scopul ca pionierii, de pildă, să învețe din lăria și stoi
cismul cu care un sportiv a reușit să înfrunte o infirmitate.

Eroare ’ Povestirea lui Srebnițki a văzut lumina tiparului 
fiindcă ea reprezintă, după părerea noastră, un exemplu ti
pic pentru specia umană. Faptul că accidentul acela i B-a 
tntîmplat Iui Brumei' este doar o nefericită coincidență.

Iubitorii sportului află că încercările la care viața a hotărit 
să-l supună pe campion nu s-au terminat. Iată că acum două 
zile el s-a aflat din nou printre bisturie și foarfece. încă o 
operație, se adaugă la multe altele, de data aceasta, însă, la 
piciorul său sting, valid.

„Serialul Brumei" ia sfîrșit cu prezentarea marelui vraci 
care l-a readus pe atlet în familia mult zbuciumată a per
formerilor. Am socotit de cuviință să-i acordăm și doctoru
lui un capitol. Socotim Că n-am făcut rău.

Valeriu CHIOSE• •••••••••••••••
CLASAMENTELE LA „A“

7?! SI „CUPA SPORTIIL“
DIVIZIA A

MASCULIN

1. Steaua 13 11 2 1141— 921 24
2. Dinamo 13 11 2 1036— 872 24
3. „U“ Timș. 13 10 3 1004— 946 23
4. „U" Cluj 13 10 3 908— 859 23
5. Rapid 13 6 7 990— 969 19
6. Poli. Buc. 13 6 7 870— 850 19
7. IEFS 13 6 7 873— 888 19
8. ICHF 13 6 7 939-1004 19
9 Comerțul 13 4 9 881— 952 17

10. Poli. Bv. 13 4 9 867—1041 17
11. Poli. GI. 13 3 10 943— 944 16
12. Voința Buc. 13 1 12 847—1013 14

FEMININ

1. Poli. Buc. 10 10 0 803—534 20
2. RapiJ 10 9 1 678—517 19
i. IEFS 10 7 » 626—565 17

„CUPA SPOBTDM

4. Crișul 10 5 5 570-533 13
5. Mureșul 10 5 3 560-531 13
6. Constructorul 10 6 S 495—503 13
7. Voința Bv. 10 4 6 561—m 14
8. ASA Cluj 10 4 6 597—737 14
9 Progresul 10 2 8 533—421 12

10.* „U“ Cluj 10 0 10 «0-713 10

1. Steaua 123 p
2. Dinamo IM p
3. „U“ Cluj 33 p
4. „U” Tmș. 88 p

5. Poli. BUC. 68 p
6. Rapid 64 p
7. IEFS 62 p
8. ICIIF 55 p
9—10. Comerțul 44 p

Poll. GI. 44 p
11. Poli. Bv. 36 p
12. Voința 34 p



Trimisul nostru special, HRISTACHE NAUM, transmite:
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TURNEU FEMINININ CEL MAI MARE
AL ANULUIDE HANDBAL

BERLIN, 3
O iarnă grea,

&ine ar fi crezut ? In primul rînd, bislon nu și-ar fi închipuit că pumnii lui Cassius Clay îl 
vor scoate din luptă, așa cum a făcut el cu alții...

ROMÂNIA DEBUTEAZĂ ASTĂZI

DE LA JOHN SUILIVAN LA JIU FRAZIER
O dată cu K.O.-ul care a pus 

capăt meciului dintre Joe Frazier 
șl Jimmy Ellis, a luat sfîrșit, 
măcar din punct de vedere al 
evidenței oficiale, comedia care 
exista in boxul profesionist, la 
categoria grea, unde atît Frazier 
cit și Ellis se prezentau cu car
tea de vizită de ^campion mon
dial". Asta fără a mal vorbi de 
cel de al treilea campion mon
dial, la toate categoriile, cel ve
ritabil, Cassius Clay, deposedat 
in mod arbitrar, in 1967, de ti
tlul pe care îl cucerise și îl apă
rase cu atîta brio. Lui Clay, 
probabil că nu i se va reda nici
odată coroana furată. Dar, poa
te că, intr-o zi — și nu atunci 
cînd va fi prea tîrziu - 
căpăta măcar dreptul de

va
______ - . a-șl 
măsura forțele cu cel ce ocupă 

tronul de pe care el aacum 
fost Înlăturat. ABIA ATUNCI, 
SE VA PUTEA VORBI DESPRE 
ADEVĂRATUL CAMPION MON
DIAL LA TOATE CATEGORIILE.

Deocamdată, să-i acordăm ono
rurile cuvenite lui Joe Frazier, 
care apare ca a) 24-lea campion 
mondial, pe lista inaugurată cu 
81 de ani In urmă, de John L 
Sullivan.

Născut la 12 ianuarie 1944, 
Frazier șl-a cîștigat întîi exis
tența ca muncitor Ia căile ferate 
șl apoi la abatoarele din Phila
delphia. Incepind să practice bo
xul, el s-a remarcat foarte re
pede, ajungînd în lotul olimpic 
al boxerilor americani, ce se 
pregăteau pentru Tokio. Omul 
nr. 1 din acest Iot — cel pu
țin pentru selecționeri — era 
însă colosul Buster Mathis care, 
cu cele 130 de kilograme' ale 
sale, trebuia să-și spulbere toți 
adversarii. De aceea, vestea că 
acesta s-a accidentat la un an
trenament, a produs o mare 
amărăcine In cercurile pugilistice 
americane. Medalia de aur era 
acum in pericol ! Trimis, în lo
cul lui Mathis, la Tokio, Joe 
Frazier îl suplinește însă cu 
succes, cucerind titlul olimpic. 
Mai tlrzlu. ca profesionist, el nu 
cunoaște Infrîngerea (24 de în
tîlniri, 24 de victorii, dintre care 
21 prin K.O.), printre „victimele" 
sale numărîndu-se Manuel Ka
mos, George Chuvallo, Oscar 
Bonavena, Jerry Quarry și chiar 
„uriașul" Buster Mathis, căruia 
intr-un fel avea să-i mulțumeas
că pentru medalia de aur de la 
Tokio...

Așadar, Joe Frazier este al 
24-lea campion mondial la toate 
categoriile din istoria boxului. 
Cine sînt ceilalți 23 ?

Evidența începe cu JOHN L. 
SULLIVAN, care, la S iulie 1889, 
I-a Învins la puncte, după... 75 
de reprize, pe Jake Kilrain. A 
fost ultimul meci disputat cu 
pumnii goi, de-aci înainte bo
xerii luptînd, ca șl In zilele noa
stre, cu mănuși. La 3 septem
brie 1892, Sullivan pierde titlul, 
fiind învins la puncte, după 21 
de reprize, de J. CORBETT. 
Următorul campion mondial este 
BOB FITZIMONS, care la 1? 
martie 1897 îl Întrece la puncte 
pe Corbett, după 14 reprize. 
Ușor ca greutate — de fapt era 
un mijlociu — Fitzlmons nu 
poate decît să ducă pînă la sfîr
șit meciul disputat la 8 iunie 
1899, cu J. JEFRRIES, plerzînd 
însă Ia puncte, după 11 runduri. 
Jeffries, după ce își va pune 
titlul în joc de 5 ori, se va re
trage din ring, succesorul său, 
la 3 iulie 1905, fiind MARVIN 
HART (victorie prin k.o., în re
priza a 12-a. asupra Iul Jack 
Root). După 7 luni, la 23 fe
bruarie 1906, apare un nou cam
pion mondial, în persoana lui 
TOMMY BURNS, după victoria 
Ia puncte obținută la sfirșltul a 
20 de reprize, asupra Iul Hart. 
La 26 decembrie 1908, JACK 
JOHNSON preia sceptrul, învin- 
gîndu.l pe Burns, la puncte, în 
14 reprize. „Domnia" Iul John
son ține pînă Ia 15 aprilie 1915, 
cînd JESS WILLARD ii pune 
capăt, prlntr-un k.o. în repriza 
a 26-a. Cu Jess Willard, care de-, 
ține titlul ptnă în 1918, se în
cheie perioada din box. socotită 
a pionieratului.

Următoarea perioadă, a super- 
campionllor, este inaugurată de 
JACK DEMPSEY, la 4 iulie 1919, 
Jess Willard fiind făcut k.o. în 
rundul 4. Dempsey deține titlul 
pînă la 23 septembrie 1926, cînd 
este învins la puncte, în 10 re
prize, de GENE TUNNEY. Titlul

rămas apoi vacant este disputat 
la 12 iunie 1930, de MAX SCHME- 
LLING șt Jack Sharkey. Pri
mul învinge prin descalificare, 
în repriza a 4-a. Reîntîlnlrea 
dintre ei (la 21 iunie 1932), dă 
eîștig de cauză lui SHARKEY, 
învingător ia puncte după 15 re
prize. Apoi, la 29 Iunie 1933. 
Sharkey pierde titlul în fața lui 
PRIMO CAKNERA (k.o. în run
dul 6). Următorul campion, ia 
14 iunie 1934, este MAX BAER, 
care îl scoate din luptă pe Car- 
nera, în repriza a 11-a. După un 
an, la 13 iunie 1935. 
învins la puncte, îri 
de JIMMY BRADDOCK.
gătorul acestuia (k.o. în repriza 
a 8-a, la 22 iunie 1937) va
JOE LOUIS, care va deține ti
tlul de campion mondial timp 
de 12 ani. Pentru titlul declarat 
apoi vacant, EZZARD CHARLES 
Întrece la puncte, după 15 re
prize, pe Joe Walcott (22 iunie 
1940). Dar JOE WALCOTT se 
revanșează, la 18 Iulie 
în repriza a 7-a. Pe 
pionilor apare. apoi 
MARCIANO (victorie 
în repriza a 13-a,

Baer este
15 reprize 

învin-

fi

1951 : k.o. 
lista cam- 

ROCKY 
prin k.o.,

asupra

Walcott. 23 septembrie 1952). La 
27 aprilie 1956, Marciano pără
sește ringul, neînvins, titlul in- 
trînd în mîinile lui FLOY PAT
TERSON care, la 26 noiembrie 
1956, îl învinge prin k.o., în re
priza a 5-a, 
La 26 iunie 
de titlul în
JOHANSON 
3-a), pentru 
iunie ' 
5-a).

Evenimentele ulterioare sînt
binecunoscute. La 25 septembrie 
1962, SONNY LISTON îl face
k.o. pe Floyd Patterson, în pri
ma repriză (în meciul revanșă 
se înregistrează același rezultat). 
Supremația acestuia durează 
însă mult mai puțin decît s-ar 
fi crezut, la 25 februarie 1964 
Liston fiind făcut k.o. în re
priza a 7-a, de către CASSIUS 
CLAY. (Dîndu-i revanșa, Clay 
La învins din nou pe Liston, de 
data aceasta prin k.o. în 
priza I).

Și acum, JOE FRAZIER, 
tru cît timp ? Poate numai 

întîlnirea

pe Archie Moore. 
1959 Patterson pier- 
fața lui INGEMAR 

a 
20 
a

(k.o. în repriza 
a-1 recîștlga la 

1960 (k.o. In repriza

re-

pen- 
pînă 

cu Cassius Clay...

(prin telefon). 
„ ____  o__ , cu zăpadă vis
colită și ger aspru, a întimpi- 
nat în capitala R. D. Germane 
pe handbalistele din echipa 
reprezentativă a țării noastre, 
care au sosit aici pentru a 
participa la un important tur
neu internațional. Formația ro
mână a ajuns luni după-amia- 
ză pe aeroportul berlinez 
Schonefeld, după o călătorie 
aeriană de aproape 7 ore (in 
loc de două ore și 15 min !), 
turboreactorul TAROM-ului 
fiind obligat să facă o escală 
prelungită la Praga, pentru că 
pistele de aterizare ale Scho- 
nefeldului n-au putut, fi des
chise multă vreme din cauza 
timpului nefavorabil.

După o noapte petrecută la 
Berlin, echipa a plecat cu un 
autocar la Neubrandenburg, o 
localitate situată la 150 km, la 
jumătatea drumului spre Ros
tock. aproape de Marea Balti
că. Un traseu pitoresc printr-o 
regiune de lacuri și păduri, dar 
un nou drum obositor, pentru 
că, din aceleași motive, in loc 
de două ore, călătoria a durat 
cinci. S-a ajuns însă 
în orășelul care va 
ma serie a acestui 
amploare organizat 
ția de specialitate 
Germană. Aici se 
reprezentativele naționale ale 
Danemarcei, Poloniei, Româ
niei și R. D. Germane. Cea
laltă serie este programată Ia 
Potsdam și cuprinde selecțio
natele Iugoslaviei, Cehoslova
ciei, Bulgariei și formația se
cundă a R. D. Germane, care 
a înlocuit — în ultimul mo
ment — reprezentativa U.R.S.S.

cu bine 
găzdui pri- 
turneu de 
de federa- 
din R. D. 
vor intilni

toată această lipsă, 
spune că la Neubran- 

Potsdam s-a a- 
handbalului fe- 

își dispută un 
mondial neoficial, 

prima serie, cea 
facem și noi parte, 
mai puternică, avind 
câ după clasamentul 

1969 — R. D. Germa-

Cu 
poate 
denburg și la 
dunat floarea 
minin care 
campionat

Desigur, 
din care 
este mult 
în vedere 
sezonului 
nă se află pe primul loc, Ro
mânia pe al doilea și Dane
marca pe al patrulea ; toate 
trei emițind pretenții justifica
te la cea mai înaltă treaptă a 
podiumului. In serii se va juca 
sistem turneu, timp de trei 
zile. Apoi, după o zi de pau
ză (simbătă) urmează finalele 
care vor avea Ioc duminică la 
Berlin în „Werner Seelenbinder 
Halle".

La ora la care telefonez, 
handbalistele românce au și e- 
fcctuat un antrenament de a- 
comodare. Lotul reprezentati
vei României este alcătuit din 
15 jucătoare : Irina Naghi Cli- 
movschi, Lucreția Anca, Elisa- 
beta Simo (portari), Aneta 
Schramko, Maria Magyari, Ele
na Dobirceanu, Rozalia Sos, 
Iulia Nedelcu, Cristina Metzen- 
rath. Aurelia Costandache, Si
mona Arghir, Constantina Ilie, 
Petruța Băicoianu, Tereza 
Szekely și Magda Micloș (ju
cătoare de cîmp). Antrenor : 
prof. Valeriu Gogîltan. Din 
programul competiției desprin
dem : miercuri, de la ora 21.15 
(ora României),
Danemarca ; joi, 
21.15, România 
vineri, de la ora 
nia — R. D. Germană.

România — 
de la ora 

— Polonia ; 
21.15, Româ-

Jack BERARiU

Prima dintre cele 16 competitoare ale Campionatului mondial cunoscută chiar înaintea preliminariilor: Mexic, echipa țării 
gazdă
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Ancheta internaționala a ziarului «sportul»
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Imagine de pe pista de gheață de la Wisconsin i proaspăta 
campioană mondială a patinatoarelor de viteză, olandeza 
Attje Kuelens-Deejstra, încadrată de celelalte două meda
liate — Stien Kaiser (Olanda) și Sigrid Sundby (Norvegia).

Telefoto A. P. AGERPRES

Mișcarea sportivă românească
oferă o experiență valoroasă

(Urmare din pag, 1)

1. Este necesară acli
matizarea ? Ce măsuri 
luați pentru a o realiza 
in cele 
diții ?

mai bune con-

vederea parti- 
la turneul final,

MEXIC

2. In 
ciipării 
veți întrerupe campio
natul ?

3. Ați prevăzut un 
plan special de pregă
tire pentru jucătorii din 
lot?

1 Altitudini 
închipui1 Altitudinea — își poate 
închipui pe bună drep
tate cititorul din Ro

mânia — ar trebui să nu 
mai constituie o problemă 
pentru fotbaliștii mexicani.

La Panama

ATLETII CUBANEZI SE REMARCĂ
La Ciudad de Panama au 

continuat întrecerile jocuri
lor sportive ale Americii 
Centrale și Caraibilor. Iată 
principalele rezultate la at
letism : 100 m —■ Montes
(Cuba) 10,2 ; 400 m garduri 
— Juan Garcia (Cuba) 50,6; 
3 000 m obstacole — Hector

Villanueva (Mexic) 8 : 52,6 
(pe locul doi s-a clasat fra
tele său Antonio Villanueva 
cu 8 :53,2). Disc — Canizares 
(Cuba) 56,04 m. în semifina
lele probei de 100 m plat fe
mei cubaneza Miguelina Co- 
bian a obținut timpul de 
11,2.

N APALKOV L-A ÎNVINS
DIN NOU PE WIRKOLA
HELSINKI, 3 (Agerpres). 

Cunoscutul săritor cu schiu- 
rile Gări Napalkov (U.R.S.S.), 
dublu campion mondial, a 
terminat învingător in con
cursul internațional de la 
Lahti (Finlanda). El a tota
lizat 210,8 puncte (cele mai 
bune sărituri au măsurat 
75,5 și 78,5 m), fiind urmat 
în clasament de Bjorn Wir- 
kola (Norvegia) — 205,1
puncte, Koba Țakadze 
(U.R.S.S.) — 200,6 puncte și 
Rudolf Hoehnl (Cehoslovacia) 
— 198,5 puncte, 
culină de 50 km 
ciștigată de 
Teuvo Hatunen,
in 2b 47 :19, iar in proba 
feminini de 10 km fond pe

primul loc s-a clasat Helena 
Takalo (Finlanda) cu timpul 
de 34 :29.

întreceri pentru

Proba mas- 
fond a fost 
finlandezul 

cronometrat

„CUPA KURIKKALA"
In stațiunea La Clusaz 

(Franța), au continuat întrece
rile tradiționalei competiții 
internaționale de schi (probe 
nordice) pentru „Cupa Kurik- 
kala“. Proba masculină de șta
fetă 4x10 km a revenit echi
pei Italiei (Lombard, Nones, 
Blanc, Kinstner) cu timpul de 
lh 54 :54,2. Pe locurile urmă
toare s-au clasat R. F. a Ger
maniei — lh 55 :55,6 și Ceho
slovacia — lh 57 :03,9.

• NU-I DE-AJUNS SĂ 
NEA (CAZUL TOLUCA) 
DESPRE CAMPIONAT • 

XAGONAL •

FII OBIȘNUIT
• NIMIC, 

CE A ARATAT TURNEUL HE- 
RETNTOARCEREA

CU ALTITUDI- 
DEOCAMDATA,

LUI TRELLES

în mod 
aflate la 
și chiar 

mult mai sus (cînd trebuie să 
susțină, de exemplu, un meci 
cu formația din Toluca). ~ 
aproape de Toluca! în anul 
olimpiadei mexicane — 
lumea sportului era frămîn- 
tată de neliniștile și îndoie
lile medicilor sau ale biolo
gilor în legătură cu compor
tarea concurenților olimpici 
în condițiile 
care 
xico 
mult 
luca.
ceastă echipă coboară într-un 
irezistibil picaj asupra titlu
lui de campioană a Mexicu
lui, că pe teren propriu este 
cvasi-imbatabilă ș.a.m.d. To
luca își domina adversarii în 
fieful său alpin (2680 m. alt.) 
nu atît prin valoarea jucăto
rilor, cît prin efectele altitu
dinii care grevau serios asu
pra potențialului de joc al 
oaspeților. Iureșul fotbaliști
lor din Toluca nu a durat, 
însă, prea mult, așa îneît au 
trebuit să se mulțumească cu 
un rol secund în campionat. 
Exact cum s-a întîmplat și 
în campionatul din 1969 pe 
care — paradoxal — l-a cîș
tigat echipa de la cea mai 
joasă altitudine, Guadalajara.

Altitudinea continuă să ră- 
mînă o problemă... cu multe 
necunoscute așa că medicii 
sau biologii mai au de desci
frat din tainele ei.

Revenind la pregătirea fot
baliștilor mexicani pentru 
turneul final al Campiona
tului mondial trebuie să vă 
spun că ei fac un stagiu de 
altitudine la Centro Deporti- 
vo Altitudinal (denumire 
lesne de înțeles și de ro
mâni), o modernă bază spor
tivă situată pe șoseaua Ci'- 
dad de Mexico — Toluca. 
Aflați la numai cîteva zeci 
de km de capitală, fotbaliștii 
pot veni oricînd pe unul din 
stadioanele orașului ca să 
susțină jocuri de antrena
ment sau meciuri-test în con
formitate cu programul sta-

pentru că ei joacă 
curent pe stadioane 
peste 2 000 metri

Dar.

cînd

altitudinii la 
Ciudad de Me- 
scris destul de 
ll-le din To-

se află
— s-a 
despre

Se spunea atunci că a-

bilit. De 
de la 1 
dio Azteca va fi închis timp 
de 45 zile pentru a i se 
schimba complet gazonul. El 
va fi gata la 15 mai și va 
putea găzdui în bune condiții 
jocurile grupei în care mexi
canii vor evolua alături de 
fotbaliștii sovietici, de bel
gieni și cei din El Salvador. 2 în privința campionatu

lui care trebuie să în
ceapă nu s-a luat încă 

nici o hotărîre. Se preconiza 
ca echipele care au jucători 
în lot să abordeze competi-

reținut că începînd 
martie, marele Sta-

Tiparul i 1. F. «Informația*, atr. Hrezoianu n*. Î3—25, HucureyU

2 In ;
lui

ANTONIO CARBAJAL, 
fostul portar al echipei me
xicane, deținătorul recordului 
de participări la CM. va 
avea, acum, un rol oficial: 
va aduce cupa Jules Rimet 

pe Stadio Azteca

apelînd la rezerve, ceea 
nu i-a încîntat pe con- 

respec-

ția 
ce 
ducătorii cluburilor 
tive.

3 Pregătirile au început în 
preajma turneului he
xagonal care după cum 

se știe s-a încheiat cu victo
ria formației iugoslave Par
tizan.

Turneul a arătat că echipa 
noastră 
chegare 
să facă 
sărilor 
C.M.
tuși, unele deficiențe în com
partimentul atacului (insufi-

este în curs de în- 
și că are posibilități 
față onorabil adver- 

din turneul final al 
S-au înregistrat, to-

cient de eficace) și în ceea 
ce privește condiția fizică. 
Au lăsat o bună impresie 
îndeosebi: Borja, Pena, Cal
deron și Munguia.

în programul meciurilor- 
test figurează o serie de în- 
tîlniri interesante, care pot 
oferi date utile antrenorului 
principal Raul Cardenas. Ast 
fel, selecționabilii mexicani au 
perfectat două jocuri cu Peru 
(la Lima și - Ciudad de Me
xico), cu Suedia (două par
tide în Mexic), cu Argentina 

, (tot Țn Mexic). Se duc, tot
odată, tratative pentru două 
întîlniri 
slovacia 
xic).

Apoi, 
oficiale 
le privește cu mult realism 
„chiar dacă se zice că min
gea e rotundă și că orice e 
posibil" — cum ’ spune “1, 
pentru că ,,nu trebuie să ne 
facem prea multe iluzii în 
fața unor echipe ca Anglia, 
Italia, R.F. a Germaniei sau 
Brazilia".

Revenirea fostului antrenor 
Ignacio Trelles (concediat a- 
nul trecut) în funcția de con
silier tehnic va atrage — se 
pare — o restructurare a pla
nului de antrenament și tot
odată o revizuire a listei 
celor selecționați. Trelles este 
partizanul reducerii intensi
tății antrenamentelor 
cantonamentelor prea 
considerînd că acestea sînt 
epuizante și dăunătoare din 
punct de vedere psihic.

ambelor părți, se încadrează 
in sfera relațiilor prietenești 
mereu mai strînse și mai fruc
tuoase ce leagă nu numai miș
carea sportivă românească de 
cea iugoslavă, ci și — pe un 
plan mult mai larg — cele 
două țări ale noastre,

— Care au fost princi
palele momente ale vizitei?

— Din programul foarte in
teresant pe care ni l-au 
gurat gazdele noastre și 
ne-a făcut deosebit de 
cută șederea în țara dv. 
de menționat, în primul 
convorbirile purtate cu 
ședințele Anghel Alexe și cu 
ceilalți conducători ai mișcării 
sportive din țara dv. Ni s-a 
oferit, apoi, posibilitatea efec
tuării unor vizite deosebit de 
instructive pentru noi la Cen
trul de cercetări științifice în 
domeniul educației fizice și 
sportului și la Școala sportivă 
nr. 2 din București, la clubul 
Petrolul 
Steagul 
sportiv 
vizitat, 
sportive 
montană Poiana Brașov, unde 
am avut și prilejul să asistăm 
la o foarte reușită competiție, 
tinerească prin excelență, 
niuța de argint".

— Convorbirile la 
v-ați referit au cuprins, 
babil, un cerc larg de 
bleme. Ați putea aminti 
cîteva dintre ele ?

— Tema generală a acestor 
convorbiri a constituit-o, după 
cum este ușor de bănuit, dez
voltarea — ce corespunde do
rințelor ambelor părți — re
lațiilor dintre mișcările noas
tre de educație fizică și sport. 
Discuțiile avute cu gazdele 
noastre au abordat mai multe 
aspecte ale acestor relații și, 
cu satisfacție, putem remarca 
spiritul de deplină înțelegere 
în care au decurs ele. AM 
DAT, ASTFEL, O FORMA 
DEFINITIVĂ CALENDARU
LUI PE ANUL 1970, IMBO- 
GATINDU-L CU NOI ACȚI- 
----- (ÎNTRE CARE FIGU- . .   AMI-

asi- 
care 
plă- 
sînt 

rînd, 
pre-

din Ploiești, la clubul 
roșu și la Consiliul 
județean Brașov. Am 
de asemenea, bazele 
din frumoasa stațiune

„Să-

care 
pro- 
pro-

cu echipa Ceho- 
(de asemenea, în Me-

vor urma meciurile 
pe care Cardenas

și a 
dese,

Pedro RAMIROS

UNI 
REAZÂ ȘI PARTIDA 
CALĂ DE FOTBAL ROMA
NIA—IUGOSLAVIA, CE 
AVEA LOC LA 6 MAI LA 
BUCUREȘTI). In acord 
partea română am stabilit, de 
asemenea, modalitățile pentru 
un schimb mai intens de de
legații sportive din localită
țile situate in zonele de fron
tieră.

în altă ordine 
să subliniez că în 
vorbirilor noastre 
părtășit reciproc 
vedere asupra problemelor ac
tuale și stringente ale spor
tului internațional (îndeosebi 
cele legate de mișcarea olim
pică), constatînd că ele sînt 
fie identice, fie foarte apro
piate.

— Cu ce impresii rămî-
. neți din tot ceea ce ați pu

tut vedea în timpul șederii 
in țara noastră ?

— Fără să exagerez, pot a- 
firma că impresiile cu care 
eu și colegii mei plecăm din 
România sînt excelente. Știam 
și înainte de a veni în țara 
dv. că 
că se 
cabile 
fizice 
văzute 
zitei noastre ne-au 
nat în mod deosebit. Este lim
pede acum pentru noi că per
formanțele înalte realizate de 
sportivii români pe plan inter
național nu sînt intimplătoa- 
re, că ele au Un junaament 
solid. N-aș vrea să fac pe 
profetul, însă am convingerea 
că și în viitor sportul romă- r

VA
CU

de idei, țin 
timpul con- 
ne-atn îm- 

punctele de

aici se lucrează intens, 
depun eforturi remar- 
în domeniul educației 
și sportului, dar cele 
și auzite în timpul vi- 

impresio-

nesc va cuceri noi asemenea 
lauri. Pledează în favoarea a- 
cestei perspective GRIJA CARE 
SE ACORDĂ, PE PLAN NA
TIONAL, TINEREI GENERA
ȚII. EXISTENȚA UNEI CON
CEPȚII CLARE ASUPRA 
SARCINILOR EDUCAȚIEI 
FIZICE, SPRIJINUL PE CARE 
MIȘCAREA SPORTIVA DIN 
TARA DV. ÎL PRIMEȘTE DIN 
PARTEA STATULUI ROMAN 
și care, după cite mi s-a spus, 
este foarte substanțial, buna 
pregătire a cadrelor de antre- • 
nori și tehnicieni, oaza materi
ală de care dispuneți și care 
se dezvoltă continuu, seriozi
tatea cu care se muncește.

Venind în România, noi am 
fost interesați, în primul rînd. 
să cunoaștem modul cum este 
rezolvată la dv. problema e- 
ducației fizice și sportului de 
masă. Din cele ce am putut 
vedea ne-am dat seama că 
aveți o experiență valoroasă, 
atît sub aspect organizatoric, 
cît și din alte puncte de ve
dere. Am fost, îndeosebi, foar
te plăcut impresionați de ceea 
ce se face în mediul Școlar 
pentru răspîndirea educației 
fizice și sportului. In acest 
sens, vizita efectuată la școala 
sportivă nr. 2 din București a 
devenit foarte instructivă pen
tru noi.

O foarte bună impresie a 
făcut asupra noastră și acti
vitatea care Se desfășoară la 
Centrul de cercetări Științifice 
in domeniul educației fizice Șt 
sportului. Am luat cunoștință 
cu viu interes despre preocu
pările colectivului de aici în 
privința sociologiei 
cred că s-ar putea 
fructuos schimb de 
cu cercetătorii de 
care îi preocupă, 
nea. aceste probleme.

în timpul vizitei în orașul 
Brașov am avut posibilitatea 
nă ne dăm seama de legătura 
strînsă care există în țara dv. 
între sport și turism, ca și de 
accentul care se pune pe acti
vitatea voluntară în domeniul 
sportiv. Festivitatea 
re a unor activiști 
la care am avut 
asistăm în timpul 
consiliul 
ne-a dovedit că și 
și Ia noi, există mulți oameni 
a căror pasiune pentru sport 
poate fi valorificată cu exce
lente rezultate.

In concluzie, vizita în Ro
mânia ne-a pus în contact cu 
o experiență pozitivă sub mul
tiple aspecte, pe care ne vom 
strădui să o împărtășim Și să 
o aplicăm și la noi.

sportive și 
realiza un 
experiență 

la noi, pe 
de aseme-

sportiv

de premie- 
nesalariatî. 
prilejul să 

vizitei la 
județean, 

la dv„ ca

aplicăm șl la noi. f
— Ce ați dori, în înche- ( 

ierea discuției noastre, să 
transmiteți sportivilor ro
mâni ?

— Că le doresc succese tot 
mai mari în viitor și că spor
tivii Iugoslaviei îi vor primi 
întotdeauna în mijlocul lor ca 
pe adevărați și sinceri prieteni.

KOLOTOV
(cat. semigrea)

ridică 515 kg
MOSCOVA, 3 (Agerpres). 

— Halterofilul sovietic Vasili 
Kolotov a realizat o exce
lentă performanță la cam
pionatele asociației „Trud“. 
Kolotov a ridicat, in limitele 
categoriei 
la cele 
cu 2,5 
deținut 
trecut,
categoria mijlocie și a fost 

i campion al țării.

semigrea, 515 kg 
trei stiluri întrecînd 
kg recordul unional 
de Jan Taits, Anul 

Kolotov a evoluat la

STANEF A CÎȘTIGAT TROFEUL „RINGUL DE AUR“»
ZAGREB, 3 (prin telefon). 

La concursul internațional tra
dițional „Ringul de aur”, bo
xerii români 
cui prezent, 
voluțiile lor, 
tehnice.

In cadrul 
tînărul bucureștean CONSTAN
TIN STANEF A OBȚINUT IN 
FINALA COMPETIȚIEI O

au cucerit publi- 
dovedind, prin e- 
înalte cunoștințe

categoriei pană,

Cu prilejul unui concurs atletic 
de sală, disputat la Leverkusen, 
vest-germanul Giinther Nickel a 
stabilit cea mai bună performan
ță mondială pe teren acoperit 
în proba de 50 m garduri cu 
timpul de 6.2. In cursa de 50 m 
plat, 
atlet■
Cupa 
vată 
simbătă la Sydney și va opune 
pe australianul Roy Emerson 
spaniolului Andres Gimeno. E- 
merson s-a calificat pentru a- 
ceastă etapă învingînd la Los 
Angeles cu 7—5, 4—6, 7—5, 6—4 
pe Ken Rosewall, în fața a 
10 800 spectatori.

victoria a revenit aceluiar’ 
cu performanța de 5,5.

Challenge de tenis rezer- 
profesioniștilor, continuă

Proba masculină de slalom spe
cial din cadrul concursului de 
schi de la Chamonix a fost ciș- 
tigată de sportivul elvețian An
dreas Sprecher. cronometrat în 
cele două manșe cu timpul to-

>»
FRUMOASA ȘI APLAUDATA 
VICTORIE, IN URMA CĂRE
IA JURIUL I-A DECERNAT 
TROFEUL „RINGUL DE AUR". 
El l-a intilnit pe cunoscutul 
pugilist din Pola, Șarar ZIatko, 
pe care l-a învins, prin k.o., 
in repriza a doua. Și ceilalți 
pugiliști din România au evo
luat la un nivel superior. Ilie 
Dascălu l-a învins, în limitele 
categoriei grea, pe tenacele pu-

gilisț_ iugoslav Vukușici,_ Nico-lae ------
cu,
sat 
de
Treșnevk...
la puncte, în fața cunoscutului 
punchcur Zvonko Vujin, iar cel 
de al doilea a fost învins de 
către Mircovici.

Păpălău și Gabriel Fomet- 
deși au fost învinși, au lă- 
o bună impresie celor 2 000 
spectatori prezenți în sala 

Primul a pierdut

Ivo GORAN

TELEX
tal de 93,01. L-au .urmat fran
cezul Jean Pierre Augert — 96,09 
?! ’

Truett (Anglia) — 26 p, Whlth- 
worth (Australia) — 40,7 p și'Smale 
(Noua Zeelandă) — 43,7 p. Ultima 
regată a fost ciștigată de Whith- 
worth.

Lh

ital.anul Pierlorenzo Clataud 
96,70.

In meci retur pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la baschet mas
culin, formația Italiană Ignis Va
rese a învins cu 75—74 (37—35)
pe Steaua Roșie Belgrad. In pri
mul meci, Italienii cîștigaseră cu 

• 99—66.

, Adelaide (Australia) s-au în
cheiat campionatele mondiale Ia 
clasa ,,F.D.“ („Olandezul Zbură
tor”). Titlul a fost cucerit pentru 
a treia oară consecutiv de vellstul 
englez ■ R. Pattison, care, după 
disputarea a șapte regate, a tota
lizat 21,7 p. El a fost urmat de

NEPELA ÎL CONDUCE PE WOOD !
In sala Tivoli clin Ljubljana au început întrecerile pentru titlu

rile mondiale la patinaj artistic. Tn proba individuală masculinii, 
după primele 3 figuri obligatorii, conduce patinatorul ceho
slovac Andrej Nepela cu 526,3 puncte, urmat de Tim Wood 
(S.U.A.) — 524,7 p, Giinther Zoller (R.D.G) — 504,2 p, Patrick 
Pjra (Franța) — 499,9 p.

■Campionatul de ț 'h al Poloniei a 
fost cîștigat de E. Kostro cu 10'/, 
p, urmat la l‘/2 p de Adamski


