
Redacția și administrația : str. 
Vasile Conta nr. 16, tel. 11.10.05 
interurban 72 și 286. Telex 

sportrom buc 180.

rAnuî XXV—Nr. 834 (6268)

ECHIPA S.U.A. DIN NOU

DERBYUL CRUPEI C... 1971
' A

ROMANIA-BULGARIA 6-2 (2-0, 2-0, 2-2)

Un sprint către puc din 
ultima întîlnire a C.M.: 

România — Bulgaria.

® în
18-12

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

semifinală handbaliștii români au obținut o victorie categorică
(9-6) cu Danemarca Duminică, Ia Paris, Sinaia: România — R.D. Germană

dat să asis- 
de hochei de 
scăzut, ca cel 
„vedeta" gru«

Rar ne-a fost 
tăm la un meci 
un nivel atît de 
programat ieri in „ 
pei B a campionatului lumii I 
Iată în această privință o „fo
tografie" a meciului făcută de 
colectivul de observatori ai 
Colegiului central de antrenori 
din F.R.H. (Eugen Raduch, O- 
prea Barbu și Lucian Ureche): 
Pase bune : România 178, Bul
garia 98 ; Pase greșite-tehnic 
105 și 57, tactic 21 și 9 ; Pre
luări defectuoase 25 și 18.

în această partidă hochelștii 
noștri au înregistrat cel mai 
mare procentaj de pase greșite 
(59 la sută) din întreaga com
petiție !!

în prima repriză dominarea 
teritorială a fost de partea 
formației române, dar golurile 
n-au fost rezultatul acestei su
periorități, ci a două acțiuni 
oarecare. în min. 2,38 Huțanu 
a șutat de pe extremă, nepe- 
riculos. dar fundașul Iontcev 
atinge pucul cu crosa, tntrodu- 
cîndu-1 în poartă. Al doilea 
gol a fost marcat de Varga 
(min. 14,30) cu un șut puter
nic de la linia albastră, 
schimb, s-au ratat atît 
multe ocazii, unele dintre 
neverosimil de dare, că o 
numerare a lor ne-ar lua foarte 
mult spațiu. în repriza secun
dă s-a jucat ceva, oeva mai 
legat, mai gindit, și tricolorii 
eu mai înscris de două ori 
goluri frumoase : Huțanu (min. 
34.05) și Calamar (min. 35,04).

Ultima parte a întîlnirii a 
fost și cea mal animată, da
torită echilibrului 
oglindit in cele 
înscrise de către 
mație : Biro (min. 
Bașa (min.- 51,16),
Bicivarov (min. 45,47) și Po- 
lianski (min. 51,33).

Arbitri : Nakano (Japonia) și 
Baader (R.F.G.). Șuturi pe 
poartă : România 34, Bulgaria 
23. Penalizări : România 0 mi
nute, Bulgaria 4 minute.

★
A urmat festivitatea de în

chidere a campionatului mon
dial de hochei — grupa B, in 
cadrul căreia dl. GUnther Sa- 
betski a tnmînat din partea 
L.I.H.G. „Cupa transmisibilă" — 
căpitanului echipei americane 
Don Ross. Cuvintul de inchi-

de pe teren, 
două puncte 
fiecare for- 

47.50) și 
respectiv

Itima bătaie de gong a 
„orei H" #-a făcut au
zită aseară pe patinoa

rul acoperit, de la Complexul 
sportiv „23 August". Pe aceas
tă temă s-ar putea însăila cel 
puțin 100 de variante ale u- 
nor reportaje lirico-lacrimoge- 
ne și tot atitea ale altora dra- 
matico-acuzatoare 
dintre 
Pentru 
cestei 
căreia 
spațiu 
mine, mai presus de orice, un 
moment solemn, care a pus 
capăt unei lupte sportive din
tre cele mai reușite, găzduite 
de țara noastră.

Intr-adevăr, desfășurarea în
tregii competiții menită să de
semneze pe viitoarea promo
vată în categoria de onoare a 
hocheiului mondial și pe cele 
care vor cobori o treaptă în 
grupa C, a stat sub semnul 
calității nu numai în ceea ce 
privește întrecerea de pe lu
ciul de gheată, dar și în cel 
al organizării, al participării 
publicului, al atenției pe care 
presa autohtonă 
au acordat-o 
de la București, 
de popularitatea 
cestui sport în 
ca și de faptul

și fiecare 
ele și-ar găsi adepți. 
noi, însă, momentul a- 
vibrații de metaforă, 
i-am dedicat zilnic un 
anume în gazetă, ră-

LYON,
Handbaliștii noștri au făcut și 
ultimul pas spre finala celei 
de a 7-a ediții a campionatului 
mondial, Jucind excelent, în
deosebi în repriza secundă, 
reprezentativa noastră a abor
dat partida cu Danemarca 
(clasată pe locul II la ediția 
precedentă) 
chiar cu mai 
în meciul cu 
să-și impună 
rionitatea, la 
șase goluri.

în primele 
partida s-a 
semnul echilibrului de forțe, 
handbaliștii noștri nereușind 
să se desprindă cu mai mult

de un gol diferență. A fost 
perioada de tatonare cînd re
plica danezilor s-a ridicat la 
'înălțimea reputației de care 
se bucură această echipă pe 
plan mondial. Au urmat însă 
cite va manevre tactice exce
lent conduse de Gațu (din nou 
creierul formației noastre'. O- 
țelea, Samungi și Chicid fi
nalizate de tunarul Gruia. Și 
astfel am acumulat un avantaj 
de 3 goluri.

Repriza a doua a constituit 
un galop de sănătate al hand- 
baliștilor noștri care au supus 
la un adevărat tir de artilerie 
poarta danezilor, și numai for
ma excepțională a portarului 
Mortensen i-a salvat de la o

G. Andersen, 
Graversen (2), 
B. Jorgensen, 
(3), Svendsen, 
arbitrat foarte 
novici și M. 
via).

în cealaltă 
Germană —

Duminică,
ora 17.30, va avea loc finala 
dintre România și R. D. Ger
mană. Pentru locurile 3—4 se 
vor întîlni, sîmbătă, tot la 
Paris, formațiile Iugoslaviei și 
Danemarcei.

înfrângere mai severă. în min. 
40 conduceam deja cu o dife
rență apreciabilă, de 6 goluri 
(13—7), și atacurile reprezen
tativei române se succedau tot 
mai rapid și mai periculos. Ca 
urmare, cu 13 minute înainte 
de final aveam un avans de 
8 puncte (17—9). Partida era 
jucată.

Avantajul echipei noastre 
s-a menținut, rezultatul final 
devenind 18—12 (9—6).

Jucătorii noștri au realizat 
cea mai bună partidă din ac
tuala ediție a campionatului 
mondial. O mențiune deosebită 
pentru aportul adus la reușita 
acestei dispute se cuvine lui 
Penu (care a apărat aproape 
fără greșală), Samungi, Gațu, 
Gruia, Chicid și Guneș.

Regretabil că finalul acestei 
frumoase partide a fost umbrit 
de gestul nesportiv al antre
norului danez H. Jenssen, care 
a intervenit brutal — și in 
văzul întregii asistențe — la 
aplanarea unui conflict de pfi 
teren, fiind îndelung dezapro
bat de public.

Au jucat formațiile : RO
MANIA : Penu (din min. 56 
Dincă), Chicid (2), Gruia (8), 
Guneș (3), Samungi (3), Gațu 
(1), Lieu (1), Nica, Oțelea, 
Moldovan, Goran. DANEMAR
CA : Jorgensen (din min. 36 
Mortensen), Andersen (2),

ROIBU

despre 
ultima

cu tact, poate 
mult tact dccît 
Suedia, reușind 
categoric supe- 
o diferență do

5 (prin telefon).

20 de minute 
desfășurat sub

dere a fost rostit de prof. Tu
dor Vasile, vicepreședinte al 
F.R.H.

LA 28 APRILIE

la Poiana Brașov,
In pag. a 3-a:
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Fran-
Româ-

forul nostru de specia
ls! va da avidul său

5 22—31
5 21—38
7 11—67

70—11
34—13
26—23
30—23

țări, 
R.D.

CONCURSUL SPERANȚELOR OLIMPICE i

FRANȚA ROMÂNIA,
TRATATIVE PENTRU UN MECI DE FOTBAL

Federația franceză de fot
bal si-a exprimat dorința de 
a organiza la 28 aprilie, la 
Paris, un meci în. care par
tenerul reprezentativei 
tei să fie selecționata 
nieii.

După cum sîntem

In pag. a 2-a

PANORAMIC

INTERN

infor-

mâți, 
litate 
favorabil, mai ales că trata
tivele pentru jocul cu Ben

efica — pe care tricolorii ur
mam să-l susțină la Lisabona 
în ziua de 29 aprilie — au 
eșuat

Frandsen (3), 
Heidemann (1), 

Lund, Peterssen 
Gaard (1). Au 
bine W. Sima- 

Vlacici (Iugosla-

semifinală : R. D. 
Iugoslavia 17—13. 
la Paris, de la

Selecționata Israelului

Petrolul 3-2, la volei
de vo- 
început 

noastră, e- 
la Ploiești, 

Petrolului.

și-a
Echipa masculină 

lei a Israelului 
turneul în țara 
voluînd aseară, 
în compania
Oaspeții au obținut victoria 
cu 3—2 (—13, 10, 7, -4, 5). 
Au arbitrat corect V. Ran- 
ghel și Șt. Stănescu.

A. 
M.

VLASCEANU și 
SIMA — coresp.

16 MARTIE I
I

1. S.U.A.
2. R.F. a GERMANIEI
3. NORVEGIA
4. IUGOSLAVIA
5. JAPONIA
6. ELVEȚIA
7. ROMANIA
8. BULGARIA

CLASAMENT
o 
o
2
1

7
7
7
7
7 3 1
7 2 0
7 2 0
7 0 0

0
1
2
3 „ _
3 31—34 7

4
4
0

Rapidistul 
Georgescu (dreapta) 
eschivează o mătu
rare a ambelor pi
cioare (okuri ashi- 
barai), cîștigînd în 
final partida. Sîm
bătă și duminică, in 
Capitali. .și in țară, 
sînt programate zo
nele seniorilor ju
doka.
Foto: V. BAGEAC

stăzi ne aplecăm cu pioșenie 
frunțile pe amintirea unei 
zile de care ne despart 25 
de ani. Una din acele zile 
cărora scurgerea timpului nu-i I subțiază conturul, ci — dim

potrivă — i-l transformă în basorelief. 
Există lungi perioade în viața unui
popor cînd fluxul istoriei sale curge

—’-*1 faliile timpului. Dar

Cronici de ROMEO VILARA 
In pag. a 2-a, relatări 
celelalte meciuri din 
zi a campionatului.

Fotografii de Teodor 
și Theo MACARSCHI

L

liniștit, printre faliile timpului. Dar 
existâ și perioade cînd vulcanul isto
riei erupe la scurte intervale, atunci 
cînd o națiune își simtă amenințate 
existența și valorile fundamentale. 
Dacâ la 23 August 1944, poporul ro
mân își împlinise voința sa de izbă- 
vire națională, în următoarele 6 luni 
el a continuat să denunțe și să pre
gătească dinamitarea structurilor unei 
societăți bolnave, aceea care provo
case dezastrul războiului și ne făcuse 
din nedreptate și sărăcie un destin. Au 
fost 6 luni de înfruntare vehementă, 
în care regețiunea uza de praful de 
pușcă împotriva unui popor ce-și în- 

construită de 
ce avea mai 
uman trecutul

I
I
I
I
I
I
I
I
I

și cea străină 
evenimentului 
Ținind seama 
relativă a a- 
țara noastră, 
că întrecerea 

nu reprezenta decit seria se
cundă a C.M., ne-a surprins 
ambianța specifică celor mai 
mari competiții internaționale 
care a înconjurat campionatul 
încheiat aseară. Am simțit 
pulsul autentic al confruntă
rilor de anvergură capabil să 
concentreze asupra sa atenția 
oficială ca și pe cea a opi
niei publice. Un singur amă
nunt ne poate da un etalon 
convingător al situației de 
fapt: prezența la București a 
unor gazetari și tehnicieni din 
unele țări care sînt reprezen
tate in grupa A a C.M. de ho
chei ! Aceasta înseamnă că 
turneul bucureștean a depășit 
aria strictă a interesului, li
mitat la participarea in com
petiție. S-a recunoscut, astfel, 
de la început, gradul de ca
litate sportivă al întrecerii la 
care se aliniau echipe de pe

trei continente și din țări cu 
o solidă tradiție în hochei, 
cum sînt: S.U.A., Elveția, Nor
vegia, ca și ineditul unor par
ticipări din ce în ce mai sem
nificative, cum este cea a Ja
poniei, de pildă, dar și cele 
ale Iugoslaviei și Bulgariei.

Este de așteptat ca expe
riența acumulată, cu acest pri
lej, să fie fructificată cores
punzător și pentru alte mani
festații sportive importante, nu 
neapărat internaționale, ci chiar 
naționale.

Desigur, ultima vibrația 
a „orei H“ a însemnat pentru 
hocheiștii români pecetluirea 
unei situații pe care nici ei 
și nici publicul nostru nu au 
întrevăzut-o măcar: retrogra
darea în grupa C, ipoteză cu 
atît mai surprinzătoare cu cit 
se făcuseră auzite voci care 
prevesteau posibilitatea ocu
pării primului loc sau, în cel 
mai rău caz, a unuia din pri
mele trei. Nimeni nu poate fi 
mulțumit de infirmarea atît 
de netă a calculelor anticipate 
și, în primul rînd, sportivii. 
Cauzele insuccesului și ale 
proporțiilor sale se cer a fi 
analizate și remediate de spe
cialiști, cu

Ambele 
însă timp 
de altfel), 
altceva, și anume refuzul a- 
bandonului, izolarea in anoni
mat. ‘Aceasta, pentru că ho
cheiul rămîne un sport la fel 
de frumos, educativ prin mul
tiplele calități solicitate, o dis
ciplină utilă, cu un lung se
zon, cum este și iarna la noi 
și — mai ales — fiindcă baza 
sa materială s-a consolidat 
de-abia acum și va oferi con
dițiile unor proliferări în cî
teva centre de tradiție (Brașov. 
Miercurea Ciuc) și în altele 
noi (Galați, deocamdată, 
și altele în perspectiva 
mătorilor cîțiva ani).

Acordul grav al „orei H“ să 
însemne, deci, pentru amatorii 
crosei și ai pucului, din Ro
mânia, semnalul stringerii rîn- 
durilor în jurul federației de 
specialitate și nu al unei ne
dorite și stupide dezertări!

Pe curînd, din nou în gru
pa B.'

Emanuel VALERIU

calm.
operațiuni necesiți 
(ca orice vindecare. 
Se impune insă și

un artis 
ai 
ringului

următoarea

Secția prevederi de 
scurtă durată din ca
drul Institutului meteo
rologic, ne-a comunicat 
că stratul de zăpadă 
avea ieri
grosime în zonele mon
tane : Predeal 56 cm, 
Sinaia-Cota 1500 57 cm, 
Vf. Omul 59 cm, Pa
ring 54 cm, Semenic 
62 cm, Cuntu 60 cm, 
Țarcu 46 cm, Băișoara 
55 cm, Vlădeasa 27 cm,

Păltiniș-Sibiu 
Iezer 58 cm, 
Toaca 54 cm,
54 cm, Rarău 61 cm. 
Zăpada este tasată, cu 
crustă de gheață. Pen
tru următoarele zile, se 
prevede vreme în ră
cire ; cerul va fi mai 
mult acoperit și vor că
dea precipitații sub 
formă de lapoviță și 
ninsoare.

Ceahlău- 
Fundata

Biatloniști dm șase 
U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Germană, Polonia, Bulgaria 
Si România, se întrec astăzi 
și duminică, pe pîrtia si poli
gonul din Poiana Brașovului, 
în concursul internațional 
„Prietenia", rezervat speran
țelor olimpice. Prezenta la 
startul probelor a unora din
tre fruntașii mondiali (sovie
ticul Gheorghi Buranov, cam
pion al lumii, polonezul Jan 
Szpunar, clasat pe locul 7 la 
Ostersund ș.a.), valoarea in
trinsecă a competiției (din 
rîndul actualilor juniori vor 
fi selecționați viitorii parti
cipant! la Jocurile Olimpice) 
și interesul pe care îi stâr
nește, în general, o dispută 
de biatlon în rîndul amato
rilor de schi, sînt tot atitea 
argumente care pledează 
pentru un spectacol pe cit

de agreabil, pe atît de plin 
de învățăminte. Desigur, a- 
tenția noastră va fi îndrepta
tă în primul rînd asupra 
sportivilor români, de la care 
așteptăm roadele pregătirilor 
efectuate de-a lungul sezo
nului si, mai precis, o com
portare care să ne dea spe
ranțe în realizarea, într-un 
viitor apropiat, a unor per
formante superioare pe plan 
international. '

Cursa de azi, al cărei start 
se dă la ora 9, se desfășoară 
pe distanta de 15 km, iar 
pe parcursul acestora biatlo- 
nistil vor avea de efectuat 
trei trageri : două în poziția 
culcat, una în poziția în pi
cioare. Precizăm că vor fi al
cătuite două clasamente : u- 
nul pentru concurent ii năs- 
cuti în 1950, celălalt pentru 
cei născufi în 1951.

I
I
I
I
I

NEW YORK, 5 (Agerpres). 
Turneul internațional de te
nis pe teren acoperit de la 
Hampton (Virginia) a con
tinuat cu desfășurarea parti
delor din primul tur al pro
bei de dublu bărbați. Cuplul 
român Ilie Năstase — Ion 
Țiriac a întîlnit perechea 
Spear (Iugoslavia) — Schloss 
(S.U.A.) pe care a învins-o

cu 6—2, 6—3. Alte rezulta
te : Graebner, Richey — Fair
lie, Parun 7—9, 6—1, 6—4 ; 
Franulovici, Kukal — Edlef- 
sen, Gorman 6—4, 6—1 ; Ad
dison, Carmichael — McKin
ley, Gerkin 6—3, 6—2; Os
borne, McManus — Guzman, 
Parrot 6—2, 6—2 ; Plotz, 
Koch — Paul, Lail 6—4, 
7—5.

sușea conștiința politică 
comuniști, din tot ceea 
peren, mai lucid și mai 
său și prezentul.

Era o vreme de luptă 
se accentua marea alianță de clasă 
între muncitorime și truditorii pămîn- 
fului, cînd adevărata intelectualitate, 
întotdeauna întoarsă cu fața spre stin
gă, se angaja pe frontul revoluției, 
cînd tot ce era popor în țara asta se 
concentra în jurul partidului.

La 6 martie 1945, vulcanul istoriei 
noastre a erupt din nou. Atunci am 
trecut, pentru prima oară, pragul de
mocrației, impunînd un guvern de lar
gă concentrare care recunoștea capa
citatea, patriotismul și forța partidului 
comunist. Atunci s-a încheiat bătălia 
pentru premise. Premisa de a deveni 
o națiune liberă, suverană ; premisa 
de a schimba condiția poporului din 
condus în conducător; premisa demo- I 
crației și dreptății socialiste; premise^ | 
edificării unei economii și culturi vi
guroase.

Atunci, la 6 martie 1945, ne aflam 
încă departe de suma și înălțimea rea
lizărilor pe care spiritul de sinteză le 
constată în toate planurile prezentului. 
Eram încă departe de ele, ddr exis
tența lor virtuală începuse atunci și se 
desfășura din orele dramatice ale ace
lor zile.

Din nucleul lor a început drumul.
Drumul străbătut de poporul român 

pînă azi, cînd a devenit făuritor si 
stăpîn peste o societate socialistă mul
tilateral dezvoltată. Cînd întrepătrun
derea dintre țară și partid este de
plină. Cînd se realizează acțiuni de o 
energie fără precedent pentru dezvol- 
tărea accelerată a economiei, pentru 
amplificarea responsabilităților fiecă
ruia dintre noi în fața datoriei comu
ne, pentru întărirea legalității, adînci- 
rea democrației și stimularea inițiativei 
creatoare.

De la distanța la care ne-a purtat 
timpul (nu numai timpul calendaristic, 
cit — mai aies — timpul social) în
toarcem gîndurile noastre cu 25 de ani 
în urmă, omagiind amintirea unui tre
cut în care se zămislea o istorie vi
itoare.

fierbinte cînd
I
I
I
I
I
I
I
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I Romulus BALABAN

La Hampton
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PUGILIȘTI ROMANI CANDIDAȚI LA „PREMIUL OSCAR
La invitația forului de specialitate 

din Iugoslavia, săptămîna viitoare, 6 
pugiliști români vor participa la un 
nou și important turneu internațio
nal, dotat cu „Premiul Oscar”. După 
cum sîntem informați, vor face de
plasarea la Belgrad următorii spor-

.. — -----------
tivi : Constantin Gruiescu (Traian 
Cerchia), Octavian Anderko, Constan
tin Stanef, Ion Mageri, Antoriiu Va
sile și Constantin Melinte. Ei vor fi 
conduși de antrenorul Teodor Nicu- 
lescu.<

Niciodată n-a fost parcă atît 
de strinsă lupta pentru „Cupa 
Mondială" — Trofeul Evian, care 
desemnează in fiecare an pe cel 
mai rezultativ schior din lume. 
Pină la concursurile de închidere 
a stagiunii albe, șanse pentru pri
mul loc păstrează „veteranul" aus
triac Karl Schranz, care este insă 
tatonat in clasament de fostul li
der Patrick Russel (Franța) și 
Gustavo Thoeni (Elveția). Dar 
ultimele concursuri, desfășurate 
dincolo de Ocean, au ridicat în 
clasament și pe un alt reprezen
tant al schiului francez, tinărul 
Alain Penz (în foto), care poate 
avea de spus un cuvînt important 
la finișul marii întreceri.

1
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TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ DE HANDBAL DIN R. D. 
GERMANA
INTERVIURI PARALELE CU BOTVINNIK SI FISCHER DESPRE PRO
BLEMELE ACTUALE ALE ȘAHULUI MONDIAL
ANCHETA „EL MUNDIAL 70" : AUREL C. NEAGU — TRIMISUL' 
SPECIAL AL REVISTEI „FOTBAL" — A NOTAT LA FATA LOCU
LUI ASPECTE DIN PREGĂTIRILE PENTRU C.M ALE FOTBALIȘ
TILOR BRAZILIENI SI PERUVIENI
SENZAȚIE TN LUMEA FOTBALULUI: ARGENTINA’ ÎNVINGE 
BRAZILIA CU 2—0, LA PORTO ALEGRE
ULTIMELE REZULTATE ALE CAMPIONATELOR MONDIALE DE 
PATINAJ ARTISTIC, LA LJUBLJANA
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De astă dată portarul Rigolet a reușit să respingă plicul 
salvînd echipa Elveției de la un gol, ce părea imparabil, în 

meciul cu S.U.A.

A șaptea victorie

S.u. A- ELVEȚIA 12-3 (2-1,6-1,4-1)
hocheiștil elvețieni 

s-au străduit din răsputeri 
să tină piept mai puternici
lor lor adversari de peste O- 
cean, atacurile în trombă ale 
americanilor au măcinat în- 
cetiul cu încetul rezistența 
defensivei helvete si nervii 
temerarului portar Rigolet, 
nevoit — în cele din urmă 
— să scoată de 12 ori pucul 
din plasa propriei porți.

în cea mai mare parte a 
partidei s-a jucat, așa cum 
o arată și scorul, la poarta 
reprezentativei elvețiene care 
a avut numai rareori posi
bilitatea unor contraatacuri. 
Este interesant faptul că, în 
repriza a doua, unul dintre 
jucătorii americani (Brown) 
a fost eliminat pentru 5 mi
nute (rănirea adversarului 
la un bodycheck) si totuși, 
si în acest interval de timp, 
pucul s-a aflat cel mai mult 
în posesia sportivilor din Sta
tele Unite.

Cele 15 puncte au fost în
scrise în ordine de: Patrick 
(min. 6), Gambucci (min. 7,14), 
Wittwer (Elveția, min. 11,38), 
Grand (min. 21,11), Riutta

(min. 21,30), Gambucci (min. 
34,08), Stordahl (min. 34,30), 
Reinhard (Elveția, min. 35,18), 
Brown ■ (min. 36,55), O’Neill 
(min. 37,37), Gambucci (min. 
43,30), Markle (min. 47,30), 
Grand (min. 53,57), Brown

(min. 56,47), Henry 
min. 58,7).

Arbitrii: Baader 
Wolde 
poartă 
- 18. 
pectiv

(R.F.G.) si 
Șuturi pe(Norvegia).

S.U.A. — 52, Elveția 
Penalizări 9 min. res- 
2 minute.

Ultima zi, prima surpriză!

Iugoslavia—Japonia 8-2 (6-1, 2-0, 0-1)

ARIA MIȘCĂRII
(Elveția,

Fără aplauze

Fără dificultăți

R.F. a GERMANIEI—NORVEGIA 3-0 (0-0,3-0,0-0)

ISAO ONO, antrenorul prin
cipal al formației japoneze : 
Să fiu sincer, nu m-am aș
teptat la un asemenea joc 
slab din partea echipei noas
tre. Am Impresia că băieții 
au dormit pe gheață în pri
ma repriză cînd au primit 
șase goluri de la iugoslavi, 
înseamnă că mai avem mul
te lucruri de învățat.

RUDI HITI, jucător 
Slav : Mă obișnuisem 
ideea că vom ocupa 
cinci. Nici prin gînd nu-mi 
trecea că vom putea învinge 
pe niponi, mai ales la o a- 
semenea diferență (șase go
luri). Și așa am mai urcat 
o treaptă în clasament, lo
cul patru cu totul și cu to
tul neașteptat.

MURAY WILLIAMSON, an
trenorul formației S.U.A.: 
Șapte victorii din tot atîtea 
partide și un golaveraj de 
70—11 ! în mod normal ar 
trebui să fiu mulțumit de 
comportarea echipei mele. Și 
totuși... mulți dintre elevii 
mei sînt încă lipsiți de ex
periența jocurilor cu marile 
formații și de aceea cred că 
nu sîntem înarmați suficient 
pentru a face față cu succes 
în grupa A.

GERALD RIGOLET, por
tarul echipei elvețiene : Co
echipierii mei mă acuză că 
aș fi autorul moral al deru
tei din ultima partidă. Poate 
că am primit într-adevăr cî- 
teva goluri care puteau 
parabile, vă rog să mă 
deți însă că americanii 
mișcat ca niște diavoli 
fața porții mele, astfel 
de multe ori nici nu 
știam unde este pucul.

PER OTTO ABRAHAM- 
SEN, conducătorul delegației 
norvegiene : Cînd am 
la București ne-am fi 
țumit cu locul patru 
cinci. împrejurările și 
nia jucătorilor noștri 
instalat pe poziția a 
cu șanse de a rîvni 
la medaliile de argint. Nu 
am jucat rău nici împotriva 
R.F. a Germaniei. Toni Kehle 
a fost imbatabil și el merită 
cu prisosință postul de por
tar în „All Stars București 
11970“.

mul-

iugo- 
cu 

locul

fi 
cre- 
s-au 

în 
că 

mai

venit 
mul- 

sau 
dîrze- 
ne-au 
treia, 
chiar

ERNST TRAUTWEIN, an
trenor al selecționatei R.F.G.: 
Am scăpat de americani în 
grupa B. Acum putem să ne 
gîndim și noi la promovare, 
astfel că pînă la Olimpiada 
albă de la Sapporo să putem 
ajunge în elita hocheiului 
mondial.

întîlnire hotărîtoare pen
tru stabilirea echipei care 
avea să ocupe locul doi în 
clasamentul final. Mai ușor 
decît arată rezultatul alb cu 
care s-au încheiat prima și 
a treia repriză, formația 
vest-germană a obținut o 
victorie clară. îi dădea 
dreptul la aceasta jocul su
perior, mai buna omogeni
tate și echilibrul celor trei 
linii, patinajul mai rapid și 
chiar tehnica.

în cele 60 de minute vest- 
germanii au șutat de 35 de

ori la poarta lui Nilsen, în 
timp ce norvegienii doar de 
27 ori la cea apărată, și 
de astă dată cu mult brio, 
de Kehle (după părerea 
noastră cel mai bun portar 
al competiției).

Penalizări: R. F. a Ger
maniei 4 minute, Norvegia 
5 minute. Punctele au fost 
realizate de Kopf (min 
22,04), Funk (min. 30,54) și 
Kuhn (min. 36,20). Arbitri: 
Valentin (Austria) și Ehren- 
sperger (Elveția)

Iată așadar, și o surpriză 1 
Poate nu atît prin faptul că 
iugoslavii i-au depășit pe ja
ponezi cît, mai ales, prin 
proporțiile scorului, incredi
bile chiar și pentru cei care 
au asistat zi de zi la acest 
campionat mondial. Judecind 
după evoluțiile anterioare 
ale celor două echipe, nimic 
nu lăsa să 
victorie atît 
hocheistilor 
Există 
mințim 
norului 
sosirea 
spus atunci că echipa sa n-a 
avut posibilitatea, înaintea 
ntecării, spre București, să 

se fi reunit mai multe zile 
pentru un stagiu de pregă
tire comună care să-i asigu
re omogenitatea. Și pe par
cursul întrecerii ea a evoluat 
din ce în ce mai bine, semn 
că lipsa omogenității a fost 
rezolvată. Pe de altă parte,

se întrevadă o 
de categorică a 
iugoslavi, dar... 
un dar. Ne a- 

declarația antre-
însă
de
teamului iugoslav la 
în Capitală. El ne-a

niponii au arătat o valoare 
mai scăzută în fiecare din 
partidele desfășurate în 
cursul dimineții. Poate fi și 
aceasta o cauză. Cine știe 1J

Cert este însă un lucru, că 
ieri iugoslavii și-au dominat 
copios partenerii de întrece
re, cărora le-au administrat 
o înfrîngere categorică, indi
ferent din unghiul din care 
este privită partida.

Marcatorii : G o j a n o v i c i 
(min. 4,31 ; 11,53 și 30,22),
Smolej (min. 9,10), Fele (min. 
9,47), Tisler (min. 10,14), 
Hiti (min. 12,19), Renaud 
(min. 38,09) pentru iugoslavi; 
Iwamoto (min. 3,36) și Ku- 
rokawa (min. 51,53) pentru 
japonezi. învingătorilor le-au 
fost înregistrate 38 de șuturi 
pe poartă, învinșilor numai 
25. Egalitate la. penalizări, 
ambele echipe cîte 4 minute. 
Arbitrii : Gubernu (România) 
si Gagnon (S.U.A.).

BREVIAR
REALIZATORI : Lilyholm

20 p, Gambucci
18 p, Kurokawa

(S.U.A.)
(S.U.A.)
(Japonia) și Patrick (S.U.A.) 
13 p, Christiansen ‘
Stordahl si Grand
cite 9 p, Kopf (R.F.G.) 9 
p, Olsen (Norvegia), și Hiti 
(Iugoslavia), Beravs (Iugo
slavia), O’Neill (S.U.A.) și 
Markle (S.U.A.) cîte 8 p.

(S.U.A.),
(S.U.A.)

EVOLUȚIA ECHIPELOR 
ÎN INFERIORITATE NUME
RICA : S.U.A. (22) 
puncte, Elveția (15) 
punct, R.F.G. (22) 
puncte, Norvegia 
nus 2 puncte, Japonia 
minus 3 puncte, 
(8) minus 3 puncte, Bulga
ria (19) minus 4 puncte și 
Iugoslavia 
puncte.

plus 2 
minus 1 

minus 2 
(14) mi

ei)
România

(15) minus 4

ELIMINARI — ECHIPE : 
Norvegia 28 min, România 30 
min, Iugoslavia 34 min, El
veția 36 min, Bulgaria 40 
min, Japonia 52 min, 
S.U?A, 55, R.F.G. 58 min.
ELIMINĂRI — INDIVIDU

ALE : Florescu (România) 18 
min, Christiansen (S.U.A.) și 
Lesev (Bulgaria) cîte 10 p, 
Henry (Elveția), Furrer (El
veția), Hartelt (R.F.G.) cîte 
8 min, .Modes (R.F.G.), Stor
dahl (S.U.A.), Martinsen (Nor
vegia), Polianski (Bulgaria), 
Iliev (Bulgaria), Gojanovlci 
(Iugoslavia), Ywamoto (Japo
nia), Thanner (R.F.G.), Olsen 
(Norvegia), Ratvaj 
via), Egger (R.F.G.), 
(Japonia), Tanaka 
cîte 6 min.

CEI MAI BUNI JUCĂ
TORI AI CAMPIONATULUI 
desemnați de comisia spe
cială a C.M.: Portar Tony 
Kehle (R. E. a Germaniei),, 
fundaș George Konik 
(S.U.A.), iar atacant Hideaki 
Hikigi (Japonia).

(Iugosla- 
Okajima 

(Japonia)

ECHIPE-EFICACITATEA
LOR ÎN SUPERIORITATE 
NUMERICĂ : România (17 si
tuații) 4 puncte, R.F.G. (24) 
4 puncte, Iugoslavia (18) 3
puncte. Elveția (27) 3 puncte, 
Norvegia (14) 2 puncte, Japo
nia (16) 2 puncte, S.U.A. (8) 
1 punct si Bulgaria (13) mi
nus 1 punct.

CUPA FAIR-PLAY, PE 
ECHIPE : S.U.A, 215 p, Iugo
slavia 196 p, Norvegia 195 
p, România 193 p, Elveția 
186 p, Japonia 179 p, R. F. 
a Germaniei 176 p, Bulgaria 
171 p.

FAIR-PLAY, INDI-
revine hocheistului
Pete Markle, care

mar-

CUPA 
VIDUAL 
american 
a fost printre cei mai efica
ce jucători ai C.M., 
cînd 8 p șl nesuportînd nici 
o penalizare în cele 
ciuri susținute. Cu 
situație, dar cu o 
mai puțin la activ
ceasta ediție, se află și com
patriotul său Austin Ozzey 
O’Neill.

’ 7 me- 
aceeași 
partidă 
în a-

Echipa campionatului — „ALL STARS BUCUREȘTI 1970"

Tony KEHLE
(R.F.G.) 39 voturi

Don ROSS
(S.U.A.) 28 v.

Hideaki KUROKAWA 
(Japonia) 21 v.

ERNST KOPF
(R.F.G.) 12 v.

George KONIK
(S.U.A.) 44 v.

Gary GAMBUCCI
(S.U.A.) 31 v.

Jucătorii acestei formații vedetă au fost 
45 de ziariști acreditați la întreceri.

aleși, pe posturi, de

„PROGRAM COMPETITIONAL
NESATISFĂCĂTOR PENTRU RUTIERI..."
— este de părere secretarul general al F. R. Ciclism, prof. Tr. Dinuț

Oricît de dur 
s-ar dovedi a-
cest sfîrșit de
iarnă, primăvara 
este — totuși — 
aproape. Sporti

vii, în generai, pregătesc cu 
febrilitate debutul în aer 
liber, intensifică antrena
mentele, fac planuri pentru 
evoluția în marile competi
ții ale anului. Rutierii nu fac 
excepție. Chiar cînd termo
metrul arată multe grade 
minus, ei străbat șoselele, 
joacă fotbal în zăpadă pînă la 
brîu, aleargă kilometri nenu- 
mărați pe cărări de pădure. 
Primul lor mare obiectiv 
competițional, „Cursa Păcii1* 
— Praga — Varșovia — Ber
lin, este așa de aproape (la 
începutul lunii mai) lîncît 
nu-și pot permite nici o 
clipă de răgaz. Fără îndo
ială, ședințele de antrena
ment își au rostul lor bine 
determinat, dar pentru ci
cliști — ca și pentru practi- 
canții altor sporturi — evo
luția în întreceri de pregă
tire este cel puțin la fel de 
importantă. Pe această temă,

a concursurilor pregătitoare, 
am avut o discuție cu secre
tarul general al F. R. Ci
clism, prof. TRAIAN DI
NUȚ, pe care o relatăm ci
titorilor noștri.

— Ce competiții sînt pre
văzute înaintea „Cursei Pă
cii11 pentru lotul de 11 ru
tieri condus de prof. Nico- 
lae Voicu ?

— In țară, cicliștii noștri, 
susceptibili de a fi selecțio
nați în echipa pentru cursa 
Praga — Varșovia — Berlin, 
vor avea săptămînă! un con
curs. împreună cu „Cupa 
F.R.C." (programată între 16 
și 19 aprilie), întrecerile în
sumează 860 km. In același 
timp, lotul va participa la 
„Cupa Pleven" (22—23 mar
tie, 220 km), „Cupa Eliberă
rii" (Italia, 26 aprilie, 150 
km) și „Cursa Munților" (or
ganizată de clubul sportiv 
Dinamo între 5 și 8 mai, 4 
etape cu aproximativ 500 
km, la startul căreia se vor 
alinia 5 echipe de peste ho
tare).

— Așadar, 860 km în în
treceri interne și aproxima

tiv 900 km în competiții in
ternaționale. La „Cursa Pă
cii1*, în general, este necesar 
ca rutierii să se prezinte cu 
6—7 000 km rulați, dintre 
care 3 500—4 000 km reali
zați în competiții. Cum vor 
izbuti sporti> ii români s-o 
absolvă cu brio, în condiții 
de pregătire atît de pre
care ?

— Intr-adevăr, PROGRA
MUL COMPETIȚIONAL AL 
RUTIERILOR NOȘTRI ESTE 
NESATISFĂCĂTOR. Vom în
cerca să prelungim șederea 
lor în Italia, astfel îneît nu
mărul kilometrilor parcurși 
în competiții să se mărească. 
Alte posibilități nu avem...

— Este păcat. După mulți 
ani, acum trimitem în „Cursa 
Păcii** o echipă redutabilă, 
cu reale valori, care ar pu
tea realiza performanțe re
marcabile. Insuficienta pre
gătire competițională le va 
anula însă — într-o anumită 
proporție — șansele. Păcat !

H. N.

încrucișări de crose în lupta pentru puc. Fază din meciul
Iugoslavia—Japonia

• ■IM-

Multitudinea problemelor dezbă
tute recent în ședința Comite
tului federal a scos în evidența 
interesul general pentru c* gim
nastica noastră să meargă pe 
un drum ascendent.

Cîteva probleme au avut o 
frecvență mal mare în discuțiile 
purtate și oricît ne-am feri ra 
ieșim din formulările schematice 
— tip ședință — deocamdată nu 
e cu putință să nu le repome- 
nim, deși gravitatea lor nu con
stă în faptul că ar prezenta 
simptomele unei anemii, ale 
unui regres al gimnasticii, ci în 
faptul că ritmul rezolvării pro
blemelor deja cunoscute ca 
frîne și obstacole în calea pro
gresului nu este tn concordanță 
cu ritmul dezvoltării gimnasticii 
pe plan mondial.

ACTIVITATEA DE MASA •. 
S-a discutat mult despre nece
sitatea creării unei adevărate 
mișcări de masă, care să asi
gure șl să cuprindă populariza
rea și dezvoltarea în rîndul co
piilor, tineretului și oamenilor 
muncii a diferitelor forme de 
organizare șl practicare a gimnas
ticii. tn acest context, ,al lărgi
rii bazei de masă a acestui 
sport, s-au purtat discuții pri
vind gimnastica ca parte compo. 
nentă a educației fizice, care 
să satisfacă în primul rind ce
rințele întăririi sănătății, dezvol
tării fizice multilaterale șl dez
voltării și perfecționării deprin
derilor motrice. Statisticile ne 
arată că numărul copiilor este 
în creștere. Deci, în privința 
bazei umane stăm cum nu se 
poate mai bine. Rămîne însă ca 
acești copii să fie atrași spre 
gimnastică fără pretenția de 
a-i face pe toți, șt foarte re
pede, campioni. înființarea unor 
secții, cercuri, grupări (titulatura 
nu contează) de gimnastică, de 
masă, să-i zicem, pe lîngă clu
burile mari sau în alte părți, 
unde să existe un minimum de 
condiții materiale, care să asi
gure o instruire generală, dar 
cu predilecție spre gii..nastica 
sportivă sau modernă, ar re
prezenta o sursă în plus, șl de 
la un nivel mai ridicat, de 
selecție a celor cu aptitudini și 
talent.

BAZA materiala : Știm care 
este și nu mat e cazul să facem 
cercetări științifice pentru a 
descoperi că nu avem săli și 
terenuri numeroase, frumoase și 
bine utilate, care să corespundă 
cerințelor șl pretențiilor pe 
care le avem. La acest capitol 
sîntem descoperiți și nu vom 
putea înțelege, de pildă, de ce 
o școală din Balta Albă, cons
truită acum cițiva ani, nu are 
o sală de sport în schimbul 
giganticului mozaic de pe fron
tispiciul școlii care probabil a 
costat mal mult decît ne închi

puim. Totuși, dnd vrem să-4 
întrecem pe cei care stau pa 
podium sau pe aproape de el 
la marile competiții de gimnas
tic» nu este oare cazul să ne 
punem șl întrebarea de ce uneia 
treburi nu au fost făcute cn 
mai mult simț utilitar șl cu 
mai multă răspundere 1 In afară 
de sălile propriu-zise, baza ma
terială include șl aparatele pa 
care lucrează glmnaștll șl gim
nastele. „Bruma de aparate" de 
care pomenea informarea Comi
tetului federal este pa cale de 
a se transforma In vapori șl 
in curînd vom avea cîteva con
cursuri importante de organizat 
— campionate Internaționale, 
campionate balcanice etc.* la 
care am dori să nu dezmințlm 
buna reputație de care ne bu
curăm în privința organizării și 
ospitalității.

Nu pot încheia acest articol 
fără a nu-mi trăda, pe de o 
parte, bucuria șl, pe de altă 
parte, surprinderea cauzată de 
un eveniment deosebit pentru 
gimnastică, petrecut la încheie
rea ședinței de care am pomenit 
mal sus : acordarea de noi ti
tluri de ^Maestru al sportului" 
la gimnastică sportiv» șl mo
dernă.

Se știe prea bine, acest titlu 
a încununat activitatea remar
cabilă a unor gimnaștl apreci- 
ați (Berta Corobeanu, Francric 
Orendi, Sonia Iovan, Atanasla 
lonescu, Emilia Llță. Elena 
Ceampelea și a altora, la fel de 
prețuiți). Era tare greu, cu ani 
în urmă, să devii maestru al 
sportului ! Erau necesare titluri 
da campioană republicană, con
cursuri internaționale cîștigate, 
locuri fruntașe la campionatele 
mondiale și J. O. (individual 
sau pe echipe) șl tot parcă nu 
era suficient pentru obținerea 
distincției. Darmite fără ele 1 
Să nu mal vorbim.

Azi, lucrurile s-au schimbat.' 
Cîțlva ani (2—3) de gimnastică* 
puțină reclamă talentului, decre
tarea drept mare speranță a 
gimnasticii (sperăm, sperăm, dar 
dacă abandonează gimnastica ce 
ne facem ?), cîteva popasuri 
vremelnice prin lotul de pers
pectivă, obținerea punctafului 
necesar (asta-i vina noastră, a 
arbltrelor) și gata, avem maeș
tri în plus la gimnastică.

Că gl uastica-1 un sport greu 
și că guîinastul ar merita o 
distincție specială numai pentru 
perseverența șl efortul de neîn- 
tîlnit tn alt sport, asta da. Dar 
așa, pe neconfirmate și nerecon
firmate, cu locuri modeste în 
clasamente, dar cu titlul de ma
estru In buzunar, nu prea sîn
tem dispuși să aplaudăm.

Totuși, am șl aplaudat, dar nu 
vrem să spunem pe cine pen
tru a nu se simți jenați cel 
care au primit titlul drept ca
dou. Păcat, în schimb, că nu 
s-a găsit cu cale să fie recom
pensată munca realmente pasio
nată și rodnică a Anei Moțet.
Ea se numără printre acelea
care ar fi meritat cu adevărat
titlul de maestru ai sportului.

Elena LEUȘTEANU

el de-al 36-lea campio- 
I de hochei,Cel de-al 36-Ie 

-nat .mondial 
grupa Br a confirmat aș

teptările. Mă gîndesc, în primul
rînd, la calitatea jocurilor 
desfășurate la București, la 
dinamismul și tensiunea aces
tora, precum și la incertitu
dinile existente, seară de 
seară, pînă la ultimul fluier 
al arbitrului.

S-a confirmat întrutotul și 
pronosticul specialiștilor care 
apreciau că în Palatul de 
gneață „23 August" cuvîntul 
principal îl vor avea hocheiș- 
tii americani, deoarece ei al
cătuiesc o echipă 
să-și impună jocul 
oricărui adversar și 
nă victoria.

Ce putem spune 
celelalte echipe ? F

capabilă 
în fața 
să obți-

Ce putem spune despre
' ’ ’ ’’ Pe lingă

S.U.A., R. F. a Germaniei și 
Norvegia ocupă meritat locu
rile fruntașe în clasament. 
Cel mai mult au surprins 
norvegienii, care încep să 
practice un hochei modern 
„canadian". Și, notați, că ei 
sînt

In a doua grupă intră echi
pele Iugoslaviei și Japoniei. 
Din această grupă ce! mai 
mult 
oarece 
chei ........
Lucru de înțeles, 
vedere faptul că

abia la început.).

promit japonezii, de- 
ei practică un ho- 

foarte, foarte tapid. 
, ‘ , avînd în 

vedere faptul că în cam
pionatul lor participă și ho- 
cheiști canadieni, iar cel mai 
bun jucător nipon prezent la 
București, Iwamoto, a activat 
4 luni în Canada înainte de 
a pleca spre București.

Românii și iugoslavii încă 
nu au trecut peste „durerea" 
schimbării generațiilor. Și în 
echipa iugoslavă, și în cea 
a României sînt destui jucă
tori care au participat la cam-

Iubitorii sportului vor 
uita repede amărăciu
nea pe care le-a prici

nuit-o evoluția ștearsă și 
anonimă a echipei naționale 
de hochei în grupa B a cam
pionatului mondial. Sîmbătă 
începe fotbalul! Se vor acoperi, 
așadar, de colb golurile gratui
te încasate de Dumitraș și ma
rile ocazii ratate de Calamar 
sau frații Szabo, care — dacă 
ar fi fost fructificate — i-ar 
fi îngăduit selecționatei ro
mâne să evite naufragiul. 
Dacă... Ce ne-am fi făcut fără 
acest, salvator, dacă 7

Dar, cum spuneam, începe 
fotbalul și o dată cu el în
cepe prin tradiție primăvara, 
totul renaște, inclusiv speran
țele. Arătam, nu o dată, că 
fotbalul este un împărat prea 
mare spre a putea fi găzduit 
'de palatul minuscul al „Pano
ramicului". Fotbalul își are 
drepturile sale, conferite fără 
să le ceară. Să lăsăm, deci, 
de o parte fotbalul

Campionatul național fe
minin de volei cunoaște 
la actuala ediție un 

ritm și o cadență pe care nu 
le-a mai avut de multă vreme. 
Spectaculoasa ascensiune va
lorică a echipei Universitatea 
Timișoara, consacrarea pe 
plan național a formației Pe
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pionatele mondiale de la Za
greb 1966, Viena 1967 și 
Ljubljana 1969, precum și la 
Olimpiada de la Grenoble 
1968. Dacă doresc un plasa
ment mai bun la „mondiale
le" de anul viitor, aceste 
echipe vor trebui să acțio
neze foarte mult pentru înti
nerirea formațiilor.

Tn grupa a treia intră Bul
garia și Elveția, ultima echi
pă întinerită, dar încă lipsită 
de experiență competițională.

Organizarea campionatului 
mondial de la București s-a 
desfășurat în perfectă ordi
ne. Multe felicitări pentru ac
tivitatea centrului de presă al 
„mondialelor".

în ansamblu, campionatul 
mondial de la București, gru
pa B, a fost un mare specta
col care ne va rămîne în a- 
mintire mult timp.

Dușcm VELIANOVICI
„Sportske Novosti" 

Zagreb

nicilina Iași au avut darul 
să zdruncine ordinea plicti
coasă a unor ierarhii presta
bilite și să redea competiției 
interesul. Adică tocmai ceea 
ce-i lipsea. Etapa programea
ză un derby care merită mai 
mult decît cîteva rînduri: 
Penicilina — Dinamo, la Iași, 
în cazul că moldovencele în
ving, ele vor trece pe primul 
loc în clasament. Dar, oricum

turneul final (pînă nu de mult 
o formalitate) are toate șan
sele să ne ofere o luptă pal
pitantă pentru desemnarea 
echipei campioane.

în divizia masculină — un 
joc atractiv la Bacău ; Viito
rul — Dinamo București. Aici, 
însă se pare că zarurile au 
fost aruncate și Steaua, deși 
nu deține o valoare care să-i 
□ermită luări onorabile de

Din nou despre 
„knock-down"
Se vorbește, în ultimul timp, 

de „umanizarea! boxului, ceea ce 
înseamnă eliminarea din boxul 
amator a elementelor care pot 
genera sau favoriza duritățile ex
cesive. Manifestîndu-ne dezacor
dul față de termenul folosit, „1- 
numanul" manifestîndu-se numai 
în condițiile boxului profesionist, 
considerăm, totuși necesare, unele 
măsuri care să ducă la înlătu
rarea cît mal multor aspecte ce 
nu au tangență cu scopul urmă
rit de „nobila artă".

Unul din punctele „negre" ale 
pugilismului amator îl reprezintă 
situațiile de „knock-down" pe 
care le suportă uneori boxerii 
în timpul desfășurării meciuri
lor, ca urmare a recepțlonării u- 
neia sau mal multor lovituri pu
ternice. „Knock-downul" se ma
nifestă printr-o pierdere tempo
rară a capacității de reacție a 
sportivului, sub diferite forme, 
și necesită intervenția promptă a 
arbitrului care, prin numărarea 
celui în cauză, îi creează pauza 
necesară refacerii.

Suportarea repetată a unor si
tuații de „knock-down" (și cu 
atît mal mult a celor de „knock
out") scade considerabil capacita
tea de rezistență a boxerilor, 
chiar pentru meciuri programate 
la un interval mai mare de timp. 
Cum nici un regulament intern 
sau internațional nu a avut, nu 
are și nu poate avea prevederi 
care să limiteze tăria loviturilor, 
s-a urmărit în permanență ca 
situațiile de „knock-down" să fie 
evitate prin îmbunătățirea șl per
fecționarea mijloacelor de apă
rare șl — pe măsura evoluției 
boxului amator — prin modifi
carea unor reguli de desfășurare 
a Întrecerilor pugilistice.

In urmă cu mai mulți ani, nu
mărul k. d.-urilor în meciurile 
amatoare de box era nelimitat, 
încăpățînarea antrenorilor, care 
nu voiau să recunoască starea de 
inferioritate a elevilor lor nici 
după 5—6 căzături la podea in- 
tr-un meci, se solda cu accidente 
sau, în cel mai bun caz, cu stări 
de epuizare totală pentru boxer. 
Deviza boxului amator, pe a- 
tunci, se integra în acel „ care 
pe care" caracteristic boxului 
profesionist, iar victoria repre
zenta nu o noțiune de succes 
sportiv, ci o biruință cu nuanțe 
de primitivism. Că existau șl în 
acele vremuri excepții, este un 
adevăr, dar privind lucrurile la 
scara întregii activități pugilis-

cuvînt în contextul interna
țional, domină o întrecere 
aflată în conul de umbră 
al mediocrității.

Partida Politehnica Bucu
rești — Rapid, din 
campionatul național 

feminin de baschet, consti
tuie — din două puncte de 
vedere — un joc cheie al 
acestei competiții. în caz că

Politehnica va cîștiga, atunci 
titlul național nu-i mai poate 
scăpa și federația a hotărît, 
în această alternativă, să 
anuleze turneul final care 
ar deveni inutil. Așadar, 
totul depinde, la această oră, 
de Rapid : vom avea sau nu 
vom avea o competiției su
plimentară pentru desemna
rea celei mai bune echipe a 
țării. Noi am dori să avem

tlce internaționale, aceasta era 
realitatea. In plus, regulamentele 
încurajau tristele stări, acordind 
puncte suplimentare celor care 
reușeau să-și ducă adversarii in 
situație de „knock-down". De a- 
ici, se ajungea ca, tn pregătire, 
boxerii să urmărească în exclu
sivitate îmbunătățirea elementu
lui forță, iar în ring să nu caute 
altceva decît lovitura decisivă.

De curînd. a apărut noul re
gulament de box care, prin arti
colele sale, prevede că un boxer 
trebuie oprit de a continua lupta 
după cîteva căzături Ia podea. 
La juniori mici, arbitrul este o- 
bllgat să la această măsură la 
al doilea „knock-down” înregis
trat pe parcursul aceluiași meci. 
Și, mal menționează noul re
gulament, nu se acordă nici un 
punct suplimentar boxerului care 
a reușit să-și ducă adversarul in 
această stare !

Amintind celor care îndrumă 
tineretul spre tainele „nobilei 
arte" că tn boxul amator de as
tăzi, victoria se tinde a fi acor
dată celui care dovedește supe
rioritate tehnică șl tactică, am 
putea pune punct acestui capitol.

Este necesară însă o comple
tare, care — de altfel — a con
stituit punctul de plecare în tra
tarea subiectului. In buletinele 
judecătorilor situațiile de „knock
down" nu se mal inserează în 
nici un fel. Delegații generali au 
obligația să consemneze, nomina
lizat, toate aceste cazuri, în pro
cesele verbale ale reuniunilor, 
iar comisiile medicale să centra
lizeze datele șl — în funcție de 
constatări — să propună fede
rației de specialitate măsuri (pau
ze competlționale pe diferite ter
mene sau chiar interzicerea prac
ticării boxului) pentru cel care 
dovedesc o slabă rezistență.

Capacitatea de efort și — în 
special — cea de rezistență la 
boxeri — vizînd, în ultimă in
stanță. sănătatea lor — trebuie 
urmărită cu multă atenție și 
responsabilitate, de către toți 
factorii care participă la orga
nizarea șl desfășurarea activită
ții celor aproape 6500 de pugi- 
liști pe care îi avem. Cred că o 
impulsionare și activizare a co
misiile» medicale teritoriale, din 
acest punct de vedere, este în 
prezent mal mult decît necesară.

Constantin CHIRIAC

Turneul masculin progra
mează o foarte atractivă 
partidă: Politehnica Bucu
rești — Dinamo. Inginerii au 
cîștigat cu o săptămînă în 
urmă la Steaua și demon
strează un flux de formă care 
trebuie verificat în fața unui 
examinator mai sever. Ori
cum, însă, echipele care vor 
lua parte la turneul final se 
cunosc în principiu i Steaua, 
Dinamo, Universitatea Timi
șoara și Universitatea Cluj.

n final de săptămînă 
agitat și important îl 
au judokanii. La Bucu

rești și Brașov se desfășoară 
zonele campionatului națio
nal de seniori. Ele vor sta
bili, împreună cu aceea dis
putată mai înainte la Arad, 
pe finaliștii așteptați în Capi
tală la 27, 28 și 29 martie. 
Iau parte la întrecere toate 
secțiile de judo din țară.

In sfîrșit — schiul. La 
biatlon, Poiana Brașov 
va găzdui un însem

nat concurs internațional al 
speranțelor olimpice. între- 
bîndu-1 pe redactorul de 
specialitate ce putem aștepta 
de la această întrecere, ei 
ne-a răspuns destul de pla
cid : „Speranțe".

Valeriu CHIOSE
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De mîine - fotbalul reintră în actualitate

Trei dinamoviști și un craiovean in luptă pentru balon. Radu 
Nunweiller va trimite mingea de pufin pe lingă țintă. (Fază 
din meciul amical Dinamo București — Universitatea Craiova) 

Foto s V. BAGEAC

ÎN S F î R S I T,
RETURUL

Este adevărat, anul a- 
cesta, iarna — sezonul (pe 
meleagurile noastre) anti- 
fotbal — a fost mult mai 
dulce pentru marea arma
tă a fidelilor balonului ro
tund din țara noastră. Mo
tivele sînt binecunoscute: 
reușita expediție austra
liană a „cadeților" lui Gil 
Mărdărescu, interesantul 
turneu sud-american al lo
tului aspirant (în iunie) la 
galoane în Mexic și ar mai 
fi, poate, ceva...

...Ar fi (este) pulsația 
de ceas, de „bombă cu 
ceas" (care va exploda pe 
stadionul Azteca la 31 
mai) a acestui Campionat 
Mondial trăit, de pe acum, 
cu o intensitate și o febri
litate crescînde, în Europa, 
America, Asia ... Pe măsu
ra scurgerii zilelor, clasi
ca numărătoare inversă, ' 
percepută la început în 
surdină, are o rezonanță 
din ce în ce mai puternică

și nu ne îndoim că prin 
luna mai se va auzi ca un 
tam-tam...

Pînă atunci, însă, în ța
ră, iubitorii fotbalului și 
fotbaliștii înșiși se vor 
afla „pe baricade" în pa
sionanta bătălie a returu
lui campionatului divi
ziei A.

Returul începe mîine, 
în frumosul oraș de pe 
malul Someșului, colocviul 
studențesc Cluj — Craio
va devansînd cu o zi etapa 
a XVI-a.

Mîine începe lupta pen
tru titlul la care aspiră 
cel puțin jumătate din par
ticipante, dar mai ales Ra
pid, Dinamo Buc., F.C. Ar
geș, Universitatea Craio
va și... Steaua, și tot de 
mîine s-a redeschis lupta 
pentru păstrarea unui loc 
— și la anul — sub soa
rele diviziei A.

Mîine. In sfîrșit, mîine 
începe, oficial, fotbalul.

DERBYUL ETAPEI
Incepînd cu returul diviziei 

A, redacția noastră își pro
pune să trateze pe un spațiu 
mai larg partida (derbyul) 
etapei, apreciată nu exclu
siv prin prisma clasamentu
lui, ci prin raporturi valo
rice, interes, miză, tradiție.

Vom putea oferi, astfel, 
amănunte despre derby, 
vom acorda un spațiu mai 
mare comentariului și croni
cii propriu-zise în dorința

de a furniza cititorilor date 
suplimentare despre un joc 
ce domină agenda săptămî- 
nală a fotbalului nostru In
tern, precum și în speranța 
că echipele care-și dispută 
derbyul vor înțelege să-l 
onoreze atît printr-o com
portare tehnică superioară, 
cit și printr-o ținută corectă 
în teren.

Pentru etapa inaugurală a 
returului, am ales ca derby

meciul „U" CLUJ — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 
care, așa cum am mai anun
țat, se dispută mîine în ora
șul de pe malurile Someșu
lui.

In ceea ce privește pregă
tirile efectuate de aceste 
două formații studențești, 
iată în rîndurile de mai 
jos cîteva relatări ale cores
pondenților noștri din Cluj 
și Craiova.

Un debut la Universitatea Craiova?
CRAIOVA, 5 (prin 

telefon). Asistată de 
numeroși suporteri 
locali, Universitatea 
Craiova și-a înche
iat miercuri pregăti
rile, jucînd la două 
porți cu formația di
vizionară C Steagul 
roșu Plenița. Fotba
liștii craioveni au 
obținut victoria cu 
scorul de 5—0 (1—0), 
prin punctele înscri
se de Ivan (2). 
Oblemenco, Marti- 
novici și Niță.

Din cauza 
nibilităților 
nite în 
(Mincă și 
antrenorul 
Coîdum a
voit — pentru alcă- • 
tuirea „ll“-lui — să 
apeleze la o serie 
de jucători de la 
tineret-rezerve. Ast
fel, ca fundaș cen
tral în locui 
Mincă va 
Țană, în timp 
în linia de atac 
locul lui Bălan 
debuta, se pare, 
lentatul junior Do- 
nose.

Constantin Deliu, 
pînă nu de mult că
pitan de echipă al 
Universității Craio
va, a fost numit, de

indispo- 
surve- 
echipă 

Bălan), 
Ștefan 

fost ne-

lui 
juca 

ce 
în 
va 
ta-

curi nd, antrenor se
cund. în această 
nouă calitate, el 
ne-a acordat prima 
sa declarație : „Deși 
nu vom putea să 
aliniem Ia Cluj cea 
mai bună formulă 
de echipă, privim 
cu optimism jocul 
nostru cu „U“ Cluj. 
Noii introduși în 
formație vor face 
totul pentru a de
monstra că merită 
încrederea conducerii 
tehnice, iar întreaga 
echipă vrea să pă
șească cu dreptul în 
noul sezon fotba
listic".

După toate proba
bilitățile, ■ ,ll“-le 
pentru jocul de 
mîine va fi următo
rul : Oprea — Nicu
lescu, Țană, Bitlan, 
Velea, Strîmbeanu, 
Ivan, Martinovici, 
Niță, Oblemenco, Do- 
nose. Rezerveî Pa
puc, Dașcu, Neagu.

Fotbaliștii craio
veni au plecat spre 
Cluj joi dimineață 
cu autocarul

ȘT. GURGUI —
coresp. principal

CLASAMENTUL

tru măgulitorul „P.S.“ al ul
timei scrisori.

Rubrica de astăzi are — prin excepție — un „sumar" fot
balistic. N-au lipsit, în ultima săptămină, corespondențele tra- 
tînd teme din alte sporturi, dar cele din „sportul rege" soli
cită o anumită urgență căreia dorim să-i răspundem acum, 
cu o zi doar inainte de reluarea campionatului.

DINESCU (Rm. 
răspuns în ca- 

, după un altul 
cu ocazia re- 

pe care ne-ați

Prof. N. : 
Vîlcea) : Un 
drul rubricii, 
dat personal 
centei vizite 
făcut-o la redacție. Acum lu
crurile sînt clare. înțelegem 
că programul de pregătire in
dicat de dv. echipei de fot
bal (cel real și nu cel care 
rezulta dintr-o discuție lip
sită de importante preci- 
ziuni) este bine orientat și 
pbate prilejui o experiență 
interesantă. Cît privește do
rința dv. de a dezbate cîteva 
din aceste probleme de pre
gătire cu lectorul universitar 
N. Godeanu, din Timișoara 
(autorul unor observații cri
tice, întemeiate, față de pri
ma „variantă" a pianului) o 
înregistrăm cu plăcere și... 
așteptăm.

>LIVIU BURUIANĂ — 
r-iși: Am primit și noi pro
punerea prin care sugerați 
LE.A.B.S. organizarea unor 
cuplaje bucureștene și intro
ducerea unor bilete cu serii 
speciale. Sînt însă și alte lu
cruri care se cer rezolvate. 
Vom urmări, la 
la federația de 
posibilitățile de 
propunerii dv.

ILIE 1ANCU
Ce să mai spunem ? Ne re
latați, într-adevăr, un caz 
inedit pe care-1 consemnăm 
la această rubrică pentru că 
astfel de situații trebuie dis
cutate „între noi, sportivii"... 
La jocul amical dintre echi
pele de tineret Dinamo Ba
cău șl Politehnica Iași, por
tarul oaspeților — Cizic — 
nemulțumit de o decizie a 
arbitrului P. Sima i-a... smuls 
acestuia fluierul și l-a aruncat 
în afara terenului ! Să fi dis
părut chiar și acel elemen
tar respect pe care un jucă
tor îl datorează arbitrului ? 
Poate că Irascibilul portar ie
șean ne va răspunde...

N. STOENESCU — Cara
cal : Aveți dreptate. Era mai 
corect să nu folosim cuvîntul 
decalaj în titlul recentei 
noastre anchete in care se

urmărea ideea de a stabili, 
de fapt, diferența de valoare 
dintre echipa națională și 
formațiile de club.

I. POPESCU — Bucureștii 
în cazul juniorului Gheor- 
ghe Tofan nu vă pot da. din 
păcate, alte lămuriri decît 
cele furnizate de federația 
de specialitate reprezentan
tului asociației sportive Elec
tronica.

I.E.A.B.S. și 
specialitate, 
aplicare a

Bacău:

5 (prin 
Reluarea

SEMNE DE ÎNTREBARE LA „U
CLUJ, 

telefon),
campionatului divi
ziei A printr-o par
tidă care se dispută 
la Cluj, cu partici
parea lui „U“, a 
sporit interesul iubi
torilor de fotbal din 
localitate.

în dorința de a 
evolua la un nivel 
superior încă din 
startul sezonului 
fotbalistic, studen
ții clujeni au a- 
cordat o deosebită 
atenție meciului lor 
cu universitarii cra
ioveni, pregătindu-se 
cu asiduitate. După 
meciul susținut du
minică cu C.F.R. 
Cluj (scor 3—1), e- 
levii lui Ștefan Cîr
jan au participat 
luni la un antrena
ment ușor, de recu
perare. A doua zi, 
marți, a fost o șe
dință de pregătire 
normală, cu accent 
pe îmbunătățirea 
condiției fizice și a 
tehnicii individuale- 
Miercuri, 
susținut 
caracter 
care în 
echipei
Joi. studenții clu
jeni și-au îngăduit 
o zi de pauză, ur- 
mînd ca azi. 
să participe

,U- a 
un joc cu 
de verifi- 

compania 
de tineret.

1. Rapid 15 8 4 3 23—14 20
2. Dinamo Buc. 15 9 1 5 30—1» 19
3. Univ. Craiova 15 7 5 3 22—16 19
4. F. C.' Argeș 15 7 4 4 31—20 18
5. Jiul 15 7 2 6 21—22 16
6. U. T. A. 15 7 2 6 22—23 16
7. Steagul roșu 15 8 0 7 23—25 16
8. Dinamo Bacău 15 6 4 5 22—25 16
9. Steaua 15 6 3 6 37—22 15

10. U. Cluj 15 4 7 4 20—17 15
11. Farul 15 7 1 7 20—23 15
12. Petrolul 15 5 4 6 16—18 14
13. Crișul 15 5 2 8 21—30 12
14. C. F. R. 15 4 3 8 13—26 11
15. Politehnica 15 4 2 9 16—20 10
16. A. S. Armata 15 3 2 10 12—29 8

GOLGETERII TURULUI

//

acestor 
intense, 
Ștefan 
unele

decît co- 
săi. De

Ștefan

timul antrenament, 
de intensitate scă
zută, înaintea par
tidei oficiale.

în pofida 
pregătiri 
antrenorul 
Cîrjan are
motive să fie neli
niștit. Mustățea, nu 
de mult unul din 
jucătorii de bază ai 
atacului, n-a fost 
încă complet recu
perat deoarece, din 
cauza entorsei sufe
rită în turul campio
natului, și-a reluat 
antrenamentele ceva 
mai tîrziu 
echipierii 
asemenea.

' Cîrjan nu s-a fixat 
asupra jucătorilor 
care trebuie să alcă
tuiască linia media
nă, avînd de ales 
între trei formule : 
Anca — Neșu, Anca 
— Oprea, Neșu — 
Oprea.

în rest ? în poartă 
va apăra Moldovan, 
apărarea imediată 
va fi alcătuită din 
Crețu, Pexa, Solo
mon' și Cîmpeanu, 
iar linia de atac va 
fi compusă din Uifă- 
leanu, Munteanu, 
Adam și Barbu.

vineri 
la ul-

VICTOR MOREA — 
coresp. principal

PROGRAMUL 
JOCURILOR 

DIN CAPITALĂ
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® Un sat de pescari pe țărmul 
Adriaticei ® Singura bucurie 
a copilăriei: marea • „îmi pa
re bine că semăn cu marna44
® Dacă te logodești cu o fată 

® Nadia —o „maro pasiune44 inventată 
de presa de scandal

& deschidem, deci, romanul vieții lui Benvenutl. S-a 
născut la 26 aprilie 1938, in Isola d’lstria. Tatăl său, 
ca toți cei din familiile Benvenuti, Drioli, Degrassi și 
altele clin acest sat de Ia marginea mării, se ocupa cu 

pescuitul, iar cînd vremea era urită, cinci era cu neputință
să iasă in larg, cultiva palma aceea de pămînt de care vor
beam. Niște oameni nevoiași .’ Cum erau — și sînt încă — 
toți locuitorii din mica localitate istriană ! Nino a avut, așa
dar, o copilărie aspră, lipsită de bucurii, cea mai mare parte 
a timpului dedieînd-o muncii brute și, doar, foarte puțin 
școlii.

„Am venit pe lume — spune el — Intr-o localitate mieu
nată. numită azi Isola d’lstria dar care avea, odinioară, un 
alt nume, pe care nu mi-1 mai amintesc. Locuitorii acestui 
sat au trăit dintotdeauna aproape numai din pescuit și vină- 
toare ca vechii vikingi. Și poate că semănăm puțin cu vi
kingii, cel puțin după înfățișare : aproape toți blonzi, înalți, 
osoși,. cu fețele parcă cioplite în piatră. Acolo m-am năs
cut ! Un sat în care pămîntul oferea puțin, dar numai lu
cruri bune, cum ar fi vinul Refosco, un vin roșu, spumos. 
Altul, asemănător, n-am mai gustat nicăieri. Ca vinul era a- 
proape totul : peștele, pîinea... Peștii erau cel mai simpli 
din cîțl există... Scrumbii și sardele, thon și chefali. Dar toți 
foarte apreciați.

— Te pricepi la pești ! Se vede că tatăl tău era pescar!..,
—■ Da’ de unde ! Mă pricep pentru că am fost un îndră

gostit de mare chiar dacă, pînă acum, cariera m-a ținut de
parte de țărm. îmi place marea și cred că sînt un bun îno
tător. Nici nu-mi amintesc cînd am Învățat. Parcă aș fi 
știut de cînd am venit pe lume. Pe la 5 ani mă aruncam
de pe dig și rfimîneam în apă pînă ce frații mei și amicii
lor mă scoteau afară amenințîndu-mă că, dacă mai intru 
în mare, mă lasă singur. Eu săream, însă, din nou în apă 
și, de fiecare dată, trebuiau să vină frați! mei după mine.

— Frații tăi? Dar cîți aveai?
— Atunci aveam doi — cei care mă ;,pesculau“ : Eliano și

Alflo Dar au mai venit încă doi, un băiat și o fată : Dario 
și Mariella. Ea a rămas singură între noi bărbații, după 
moartea mamei, în 1956. Ce gospodină desăvîrșită era mama! 
7! “ z“ - ___ ...„i •—i _i existat
vreodată pe pămînt ! Nu o spun numai eu, ci toți cîți au cu
noscut-o și au plîns-o cînd a murit. Nu mai eram copil, a- 
tunci, dar aș mai fi avut încă multă nevoie de ea.

— Cu cine semeni mai mult, cu mama sau cu tata ?
— Cu mama. Și-mi pare bine. Nu fiindcă n-aș ține la tata, 

ci pentru că, ea nemaifiind printre noi și semănîndu-i, mi

cei care mă „pesculau1
și Mariella. Ea a rămas* singură între noi bărbații, 

Și cred că a fost cea mai bună femeie din cîte au
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VASILE MOLDOVEANU 
(fără adresă) : Am făcut cu
noscut F.R.F. opiniile dv, dar 
— din cîte știm — proble
mele pe care le abordați (în 
primul rînd mai vechea sanc
țiune dictată împotriva e- 
chipei Rapid) au fost recent 
reanalizate și nu s-au luat 
noi hotărîri. Altfel le-am fi 
anunțat și noi.

Prof. N. TUCRA — Beiuș : 
Dialogul nostru continuă. Ne 
bucură faptul că ne scrieți 
din nou. Fără îndoială — 
o facem cu multă plăcere — 
vom transmite echipei națio
nale și antrenorilor ei su
gestiile dv. Mulțumim pen

M. PONOMARENCO — 
București : Prea multe pro
bleme pentru a vă putea răs
punde în cadrul rubricii. Vă 
invităm la redacție, la o dis
cuție mai largă.

I. STRATULAT — Brașov : 
Ne întrebați de ce n-a fost 
selecționat Gydrfi în lotul 
național, părerea dv. (și a 
altora) fiind aceea că jucă
torul brașovean a dovedit o 
formă bună și o eficacitate 
remarcabilă, obținînd în tu
rul campionatului note mari 
și din partea cronicarilor.

Este poate mai puțin im
portant acum să aflăm (în 
general, nici nu ne propu
nem imixtiuni în atribuțiile 
comisiei de selecție) de 
Gyorfi n-a făcut parte 
lotul care s-a deplasat în 
merica de Sud sau în 
care a efectuat turneele
Israel și Australia. Sîmbătă 
începe returul și timp de 
șapte etape (poate și în alte 
împrejurări) talentatul jucă
tor brașovean are prilejul 
să-l convingă pe antrenorul 
Angelo Niculescu...

12 GOLURI : Tătaru II 
(Steaua) ; 11 GOLURI : Nea- 
gu (Rapid), Voinea (Steaua) ; 
10 GOLURI : Dumitrache 
(Dinamo Buc.) ; 9 GOLURI : 
Oblemenco (Univ. Craiova) ; 
8 GOLURI : D. Ene (Dinamo 
Bacău), Gyorfy (Steagul 
roșu), Nu(u (F. C. Argeș) ; 
7 GOLURI : Dobrin (F. C. 
Argeș), Domide și Lereter 
(U.T.A.) etc.

SITUAȚIA „IN TROFEUL 
PETSCHOWSCHIu

clasamentul (turului) 
mai sportiv public din 

conduce ORADEA : 
urmată de PETROȘANI 

BUCUREȘTI : 8,68,

Â

ce 
din 
A- 
cel 
din

Dan GARLEȘTEANU

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele:

Adresa:

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1. CE _____
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE)?

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

în 
celui 
țară 
9,14, 
8.71, 
BRAȘOV : 8,62 etc.

MECIURI AMICALE
• La Brașov, un public 

meros a urmărit jocul de 
ficare dintre Tractorul și 
greșul București. Deși au 
nat, gazdele n-au reușit 
Impună în fața oaspeților, 
mlnînd la egalitate : 1—1 
Au marcat : Vătav (min. 85) pen
tru Tractorul și Popescu 
68) pentru oaspeți (P. 
TRESCU — coresp.)
• La Lugoj, formația

Vulturii Textila (din div. 
Învins pe divizionara B. Minerul 
Anina, cu scorul de 3—1 " “
De notat și un fapt mal 
plăcut : în min. 80, 
(Minerul) a fost eliminat de pe 
teren pentru injurii la adresa 
arbitrului. (I. LEȘ — coresp.)

nu- 
veri- 
Pro- 

doml- 
să se 

ter- 
„(O-O)- 

(min.
DUMI-

locală 
C) a

(1-1). 
puțin 

Munteanu

Comitetul federal a stabi? 
lit ca toate meciurile ce se 
vor disputa în Capitală și 
vor fi televizate să înceapă 
cu două ore și jumătate îna
intea orei oficiale de dispu
tare a jocurilor, pentru a da 
posibilitate iubitorilor fotba
lului să poată viziona am
bele jocuri.

Programul partidelor pri
mei etape a returului, care 
vor avea loc în București, 
este următorul :

SÎMBĂTA : stadionul Ghen- 
cea, ora 15,30 ; Steaua — Pe
trolul (tineret rezerve).

DUMINICA : stadionul Re
publicii, ora 13 : Steaua — 
Petrolul (divizia A) ; stadio
nul Giulesti, ora 9,30 ; Rapid
— Politehnica Iași (tineret 
-rezerve), ora 15,30 : Rapid
— Politehnica Iași (divi
zia A).

CRIȘUL -
VAGONUL ARAD

3-2 (2-0)
Terenul destul de moale a 

influențat desfășurarea par
tidei în care ambele formații 
si-au creat numeroase ocazii 
de gol. Au înscris Cocis 
(min.llj. Arnoțchi (min. 32) 
și Cefan (min. 88) pentru 
Crișul, respectiv Schweilin- 
ger (min. 60 din 11 m) și 
Donciu (min. 66) pentru Va
gonul.

Crisul: Catona 
reanu 
(Lucaci), 
(Catona 
Dărăban 
noțchi, Kun II, Cociș (Cefan).

Sătmă- 
(Balogh), Sărac 
E. Naghi. Popovici 
II), N. Alexandru, 
(Ceaușu), Casai, Ar

I. GHIȘA — coresp prin
cipal.

LOTO-PRONOSPORT
Rezultatele concursului su

plimentar Pronosport C.M. 
Hochei din 25 februarie 1970: 
I: România — Iugoslavia 
4—3 pron. 1; II: Japonia — 
R.F. a Germaniei 1—2 pron. 
2: III: Elveția — Norvegia
2— 4 pron. 2 ; IV : S.U.A. — 
Iugoslavia 5—1 pron. 1 ; V : 
R.F. a Germaniei — Elveția
3— 1 pron. 1 ; VI: România 
Japonia 4—8 pron. 2; VII: 
R.F. a Germaniei — S.U.A. 
2—5 pron. 2 ; VIII : Norve
gia — Iugoslavia 3—3 pron. 
X : IX : România — Elveția 
1—7 pron. 2 ; X : Elveția — 
Iugoslavia 3—6 pron. 2 ; XI: 
România — S.U.A. 1—9 pron. 
2; XII: Iugoslavia — Japonia 
8—2 pron. 1 ; XIII : Româ
nia — R.F. a Germaniei 2—5 
pron. 2.

<» La tragerile LOTO obiș
nuite din luna martie a.c. 
care se desfășoară dună noua 
formulă, se vor acorda ur
mătoarele premii: autoturis-

me DACIA 1100 ; MOSKVICI 
408, SKODA 1000 M.B, și 
TRABANT 601 ; excursii a 
2 locuri pe COASTA DAL
MAȚIEI cu autocarul (oca. 

19 zile) și excursii în UN
GARIA și CEHOSLOVACIA 
(cea. 15 zile) în afara pre
miilor în numerar de valoa
re variabilă și fixă.

Menționăm că toate premi
ile se acordă în număr NE
LIMITAT.
' Jucati la tragerile săptă- 
mînale LOTO la care puteti 
cîștiga premii si cu 3 nume
re din toate cele 16 extrase 
la ambele extrageri.

• Tragerea Loto a Mărți
șorului de astăzi va avea loc 
la București în sala Clubului 
Finanțe. — Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 18,45. Tragerea va 
fi radiodifuzată și va fi urma
tă de un film artistic. Intra
rea Liberă.

ci pentru că, ea nemaifiind printre noi și

„Cum mai merge treaba, tată ?

O ■

' »’ * V

pare că se află, mereu, lingă mine. Am iubit-o șl Înainte 
după ce s-a stins din viață Poate mai mult după, și-mi

se
Și ...... __________________ ,...............
pare rău că nu-mi găsesc timp, prea des, să-i duc (lori la 
mormint, E inmormintată aici, la Triest... Ne iubea tare 
mult. De fapt, ea iubea toți copiii. înaltă, voinică, ea forma 
cu tata o pereche atit de potrivită cum nu găsești decît în 
filme. Tata are acum 62 de ani, mama ar fi avut 59...

— Cum s-au cunoscut 2
— Prin prietenii lor comuni. S-au plăcut, s-au întîlnlt, iar, 

după un timp, au urmat — cum este obiceiul — vizitele 
in familie. Părinții mamei au murit curînd. Mama abia șl-o 
amintea pe bunica : era mică atunci cînd a rămas orfană. 
Bunicul a trudit apoi din greu, făcînd cărăușie, și, adeseori, 
mama l-a însoțit la drum strunind caii cu iscusință bărbă
tească...

După ce a cunoscut-o pe mama, tata venea la Triest în 
fiecare dimineață ca să aducă pește negustorilor din oraș. 
S-au căsătorit șl s-au stabilit în oraș cu fratele meu mai 
mare, Eliano. După un an, însă, s-au mutat la Isola. Părinții 
tatălui, nu voiau să se împrăștie familia.

Nino a cunoscut-o pe Giuliana Intr-una din numeroa
sele stațiunt balneare de pe țărmul Adriaticei. S-a 
îndrăgostit de ea la prima vedere, deși nu era ceea 
ce se cheamă o frumusețe. Cînd s-a înapoiat de la 

campionatele europene, disputate la Praga în 1957, a hotărit 
să se însoare. N-avea un ban pus deoparte, dar nu a stat 
pe ginduri. „îmi plăcea. îmi place și acum Giuliana, să fim 
înțeleși ! M-a cucerit cu felul ei de a fi, mal dezinteresat în 
timp ce alte fete — nu că mă laud — se dădeau în vînt ca 
să-ml ciștlge prietenia. Nu mai fusesem logodit, în sensul 
Italian al cuvîntulul. Era un lucru care nu se împăca, în pri
mul rînd, cu educația ce o primisem Părinții mei spuneau : 
dacă te logodești cu o fată înseamnă că îi făgăduleștl să-ți 
devină soție. Este ceea ce am șl făcut cu Giuliana".

II întreb pe Nino despre un amănunt de circulație 
trînsă, dar care pe vremea cind cunoștea gloria ca 
amator se comenta destul de mult.

— Este adevărat că boxerii amatori mai buni au primit 
bani de la comitetul olimpic național Italian ca să nu treacă 
la profesionism înainte de Olimpiada de la Roma 2

— Ce băni ? CONI ne-a suportat doar cheltuielile personale 
și ne-a oferit un fel de diurnă cînd făceam cîte-o deplasare 
mai lungă. Nici pomeneală să te Îmbogățești I Atunci cind 
m-am căsătorit cu Giuliana, am contractat un împrumut pe 
termen lung. Era vorba de o sumă mai mare.

Căsnicia lui Nino s-a soldat pînă acum cu trei copil : Ma- 
ria-Cristlna, (,,Macri“), Stefano și, de citeva săptămtni, Giu
liano. Trei copii care au schimbat viața sportivului, făcîndu-1 
mai chibzuit, mai preocupat de viitor. De cel al copiilor Iui, 
In primul rînd. O spune și Nino de fiecare dată cind vor
bește despre familia lui, despre gospodăria pe care a reușit 
s-o înjghebeze.

„Tot ce fac e pentru el. Dacă aș fi singur, nici măcar n-aș 
ține să stau într-o casă prea mare. Ml-ar fl de ajuns o că
măruță, undeva într-un sătuc, fiindcă n-aș vrea să locuiesc 
lntf-un oraș mare. Dar sînt ei, Maria-Cristina, Stefano, iar 
acum Giuliano, și viața mea are un scop : să ofer un viitor 
lipsit de griji Giullanei și să asigur o existență demnă celor 
trei copii cînd se vor face mari. Asta este. Pentru mine, re
pet, bogăția, lîncezeala, huzurul nu reprezintă un ideal,

— Nino, cu citva timp tn urmă, s-a dezlănțuit o adevărată 
furtună în jurul vieții intime. S-a spus că al avut o aventură 
E ceva adevărat 7

— Orice om poate avea ciudățeniile iul. In ceea ce mă pri
vește te asigur că tot ce s-a vînturat în legătură cu așa-zlsa 
aventură a fost pură invenție. Ce să-1 faci, avem destul zia
riști care nu urmăresc decît senzaționalul, să Inventeze scan
daluri sau intrigi.

ă refacem sumar episodul. A explodat ca o bombă cu 
cițiva ani in urmă, alimcntind rubricile de senzație ale 
ziarelor și pe amatorii de birfeală din întreaga Italie. 
„Nino Benvenutl — se spunea — a făcut o mare pa

siune pentru un manechin din Bologna care l-a și însoțit 
la New York cu ocazia primului meci cu Griffith 1 1* Cu o 
plăcere sadică, numele fetei, Nadia Bertorello, a fost împroș
cat cu noroi, de presa de scandal, iar zarva care s-a creat 
în jurul campionului a fost enormă. Ea s-a amplificat și mal 
mult cind fata a adus pe lume un copil care — s-a spus Iarăși 
— nu putea fi decit al iul Nino Benvenuti. Bineînțeles, această 
ipoteză n-a fost niciodată fundamentată și campionul a dez
mințit-o, de altfel, în fața tribunalului, unde a ajuns „cazul" 
său. Aș mai adăuga, cu titlul de curiozitate, că tn acest scan
dal a fost implicat chiar șl antrenorul lui Benvenutl, Ama- 
duzzi. El a fost învinuit că ar fl rupt din pașaportul fetei 
pagir- pe care era imprimată viza americană ca să o tm- 
piedi. j să ajungă in Statele Unite In perioada tn care Ben
venuti urma să susțină meciul cu Griffth. Poate, toate-s nu
mai scorneli. Cine știe 7...

Capitolul despre familie, pe care-1 închei, ne Înfățișează 
un Benvenuti în contrast izbitor cu omul dur de pe ring : 
un om blind, afectuos, plin de înțelegere șl dragoste pen
tru al săi.

lată-ne, ajunși la viața sportivă a marelui boxer Italian;

Cesare TRENTINI

res- 
boxer

(va arma)
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Trimisul nostru special, HRÎSTACHE NAUM, transmite

NEUBRANDENBURG, 5 
(prin telefon). Primul meci 
disputat de reprezentativa fe
minină de handbal a Româ
niei în ediția inaugurală a 
turneului organizat de forul 
de specialitate din R. D. Ger
mană s-a soldat cu o înfrîn- 
gere la limită c 8—9 cu Da
nemarca. Cum ora tîrzie a 
transmisiei telefonice ne-a 
împiedecat să oferim citito
rilor amănunte despre acest 
eșec Ia limită vom face a- 
eeasta acum... De fapt, nu ju
cătoarele daneze au cîștigat 
partida de miercuri seară ci 
handbalistele noastre... s-au 
învins singure. Abordînd par
tida cp convingerea că nu 
vor întîlni o opoziție serioasă, 
ele s-au trezit în fața unor 
adversare hotărîte care s-au 
apărat agresiv și au atacat 
cu luciditate, speculînd bre
șele din sistemul defensiv al 
echipei noastre. Astfel, în 
15 minute scorul a fost 4—0 
pentru reprezentativa Dane
marcei 1 De la o autoîncredere 
puțin exagerată, handbaliste
le românce au trecut la de
rută. Ghinionul de a fi șu
tat, în această perioadă, de 
patru ori în bară Ie-a făcut 
și mai timorate, ele irosind 
copilărește situații excelente 
de gol. Băicoianu, Schramko, 
Szekely și celelalte păreau de 
nerecunoscut. Au urmat încă 
două bare și — în sfîrșit — 
primul gol marcat de Sos.

Danezele, beneficiind de un 
ascendent moral, supun echi
pa noastră 
pressing 
cu 7—2 

z Abia 
jocului 
venit, și — chiar dacă n-au 
jucat la valoarea lor reală 
— au reușit totuși să stăpî- 
nească balonul, să domine jo
cul. Cu două minute înaintea 
fluierului final scorul era de 
8—9 (deși Sos ratase un 7 
m). Eforturile de ultimă cli
pă n-au mai putut însă în
clina balanța victoriei în fa
voarea formației române, 
chiar dacă în repriza a doua 
scorul i-a fost net favorabil : 
6—2. Au înscris : Jensen (2).
Lagerbon (2), Lene Nielsen 
(2), Christensen 
marie Nielsen (1) 
sen (1) pentru 
respectiv Sos (3),
(2), Băicoianu (1), Magyari 
(1) și Ilie (1). Au arbitrat : 
Schoof și Mittendorf — am
bii din R. D. Germană

în meciul cu echipa Polo
niei formația R. D. Germane 
a făcut de fapt un antrena
ment cu public. Polonezele 
n-au reușit nici un moment 
să dea o replică serioasă gaz
delor, încasînd cu dezinvol
tură gol după gol. Team de 
mare valoare, cu multe atu- 
uri în atac și cu o apărare 
ermetică, naționala R. D.

unui evident 
și repriza se încheie 
în favoarea lor.

în a doua parte a 
româncele și-au re-

(1). Anne- 
și Rasmus- 
Danemărca, 
Metzenrath

Germane se află într-o for
mă sportivă de invidiat. Jo
cul ei i-a îneîntat pe cei pes
te 1000 de spectatori din 
tribunele de la „Stadthalle" 
și, desigur, pe toți specialiș
tii prezenți la această com
petiție. Scorul de 17—6 
(12—4) a 
Jancker 
Hochmuth 
Braun (2) 
tru învingătoare, Dreszer (2), 
Walczyk (2), Prudaczuk 
și Jez (1) pentru învinse, 
arbitrat Nemec și Orosz 
ambii din Cehoslovacia.

★
Meciurile de joi seară, 

cheiate aproape de miezul 
nopții, au înregistrat urmă
toarele i " ' — — -
mană — 
(7 - 5), 
nia 14—15 (7—6). 
preliminarii programează 
neri seară partidele Danemar
ca—Polonia și R. D. Germa
nă — România. Finalele se 
vor disputa duminică la Ber
lin. în cealaltă grupă a tur
neului, la Potsdam, au fost 
consemnate rezultatele :

Iugosl avia—B ul garia 
Cehoslovacia-—R. D. 
nă B 12—8 (meciuri 
miercuri); Iugoslavia 
slovacia 10—10, Bulgaria—
R. D. Germană B 16—8 (me
ciuri jucate joi).

Scorul de 1 
fost realizat

(4), Czelake 
(3), Helbig 

și Proppe (1)

BOțyîNNIK și FISCHER
despre

• MECIUL U.R.S.S.-ECHIPA LUMII
MECIUL FISCHER-BOTVINNIK
ȘANSELE LUI FISCHER LA CAMPIONATUL LUMII

pen-

rezultate : R. D. Ger- 
— Danemarca 17—13 
, România — Polo- 

Intrecerile 
vi-

20—8, 
Germa- 

jucate 
Ceho-

r

Ancheta internaționala a ziarului «sportul»
i i ni mimnini fnr

«
T y Itimele două răspunsuri la ancheta organi-

J zată de ziarul nostru se referă la Brazilia și 
Peru. Ele sînt semnate de Aurel C. NEAGU, 

redactorul șef al revistei FOTBAL, care a însoțit 
echipa României în turneul din America de Sud 
și unde colaboratorul nostru a avut prilejul să se 
documenteze despre pregătirile acestor două pro
tagoniste ale viitoarei confruntări mexicane.

Două interviuri unul a- 
cordat de către Bobby Fișcher 
ziaristului iugoslav Bojidar 
Kazici, al doilea de către fos
tul campion mondial, Mihail 
Botvinnik, inserat în revista 
iugoslavă „MAT” — prezintă 
părerile, desigur în bună par
te subiective, ale acestor doi 
mari maeștri asupra cîtorva 
probleme de actualitate ale 
vieții șahiste internaționale.

Găsindu-1 pe Fischer cu ma
re greutate, la Hotelul Cardi
nal din Palo Alto (California), 
Kazici l-a întrebat în primul 
rînd dacă va juca în meciul 
U.R.S.S. contra echipei lumii. 
La aceasta, Fischer a răspuns :

— Abia <le curînd am fost 
informat despre acest meci. 
Patru partide, după părerea 
mea, e prea puțin. Mai trebu
ie să mă gândesc. Oricum, pot 
să spun încă de pe acum că 
un meci cu Spasski ar fi in
teresant, chiar dacă este unul 
foarte scurt. îmi place să joc 
în Iugoslavia și este probabil 
că voi participa la următorul 
turneu de la Vincovce.

(între timp, după cit se pa
re. cănitanul echipei lumii, Dr. 
Euwe, a reușit să-l convingă 
pe Fischer 
dacă nu se 
în ultimul 
obiceiul...).

Interesantă este și părerea 
lui Botvinnik despre acest

să joace, așa că, 
răzgîndește cumva 

moment, cum îi e

meci. întrebat cine crede că 
va face parte din cele două 
echipe și care este interesul 
sportiv al acestei întîlniri, fos
tul campion mondial a dat 
Următorul răspuns :

— Nu cred că este cazul să 
denumesc pe participanții la 
meci — aceasta este treaba 
FIDE și a Federației de șah a 
U.R.S.S. Rezultatul meciului 
îmi este neclar, deoarece la 
cîțiva mari maeștri sovietici 
(intre care și cu) forța prac
tică de joc a scăzut. Cred că 
acest meci nu va provoca un 
antagonism între șahiștii so
vietici și restul lumii șahiste. 
Meciul trebuie 
un rol pentru 
hului.

Referindu-se 
cu Fischer, pe 
olandeză se oferise să-l orga
nizeze (în condiții excepțio
nale). Botvinnik a declarat :

- Mă Îndoiesc că meciul 
meu cu Fischer va avea loc. 
Slăbiciunile omenești ale lui 
Fischer sînt binecunoscute, 
deși merită considerație dîr- 
zenia cu care el luptă pentru 
drepturile maeștrilor șahului și 
pentru respect față de ei. Fi
scher este un strălucit talent, 
dar maniera lui de joc este 
puțin prea directă. Mi se pare 
că stilul său seamănă cu cel 
al lui Smislov în tinerețe. Fi
scher are șanse (și nu mici)

șă joace doar 
propaganda șa-

la meciul său 
care Federația

de a deveni campion al lu
mii, dar numai intr-un singur 
caz — dacă va lua parte Ia 
competițiile oficiale pentru 
campionatul mondial.

O ultimă știre din Olanda 
ne informează că, din păcate, 
Botvinnik a avut dreptate. în
tre timp. Fischer a cerut _ ca 
meciul să nu aibă 18 partide, 
cum se convenise inițial, _ ci 
să se joace pînă la 6 partide 
cîștigate, ceea ce nici Botvin
nik, nici organizatorii nu pu
teau accepta. Astfel, în locul 
proiectatului meci, 6e pare că 
se va disputa un meci-tumeu 
în patru — cu Botvinnik, Spas
ski. Larsen și Donner...

în ceea ce privește șansele 
lui Fischer la campionatul 
lumii, din nou Botvinnik s-a 
dovedit un bun „profet". La 
întrebarea lui Raziei, dacă este 
pregătit să ia parte la noul 
ciclu pentru campionatul lu
mii, Fischer a răspuns :

de data aceasta nu 
voi juca în campionatul S.U.A., 
deși el este turneu de califi
care pentru interzonal. Moti
vul este că acest turneu este 
prea scurt. Eu consider că 
ar trebui să se joace 22 de 
partide, ca în alte țări. Nu-mi 
place să apar intr-un turneu 
în care un jucător bun poate 
fi eliminat din cauza unei sin
gure pierderi. Pentru un fa
vorit acest handicap este prea 
mare. Acest aspect are o de
osebită importanță pentru un 
profesionist... Știu că in acest 
fel pierd șansa de a deveni 
campion mondial în 1972. Va 
trebui să aștept pînă în 1975.

Păcat. Lumea șahistă ar fi 
privit cu simpatie o nouă în
cercare a lui Fischer de a 
cuceri titlul suprem. Să spe
răm că cel puțin va avea loc 
„scurt-metrajul" cu Spasski, la 
Belgrad.

S. SAMARIAN

BRAZILIA

1. Este necesară acli
matizarea ? Ce măsuri 
luați pentru a o realiza 
în cele 
ditii ?

2. Tn 
cipării 
vețji întrerupe campio
natul ?

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

mai bune con-

vederea parti
ta turneul final, 0-2 CU ARGENTINA, LA PORTO ALEGRE

® O rezolvare in maniera proprie 
® Selecționabilii nu
® Liniștea, element

a lui Saldanha
participă la campionat 
esenfial pentru

Jucînd la Porto Alegre cu re
prezentativa Argentinei, din care 
au lipsit cîțivji titulari. echipa 
Braziliei a fost învinsă cu sco
rul de 2—0 (0—0) ! In timp ce 
brazilienii au jucat confuz, iar 
linia de atac cu Dirceu, 
Lopez șl Pele s-a dovedit ne
putincioasă, argentinienii, cu o 
apărare fermă, printr-un presing 
continuu și contraatacuri rapide, 
au reușit să înscrie de două ori 
In poarta lui Ado — care a fost 
o decepție — prin Maas (min. 
67) și Conigliaro (min. 71).

Comentatorii remarcă din echi
pa argentiniană întreaga linie de 
atac și pe portarul Cejas, Iar de 
la brazilieni, doar pe Jalrzinho 
(numai în prima repriză), Gerson 
și Edu.

Au jucat următoarele formații: 
ARGENTINA : Cejas — Malber- 
nat. Perfumo, Robei, Diaz, Ma- 
durga. Pastoriza. Conigliario, 
Fischer, Brindisi, Maas. BRAZI
LIA : Ado — Carlos Alberto,
Baldochi, Fontana, Antonio, Piaz
za (Ze Carlos), Gerson, Jairzinlio, 
Dirceu Lopez, Pele, Edu.

C.M. de patinaj artistic

TIM WOOD
Sl-A PĂSTRAT TULUL!
J

La Ljubljana, în Sala Tivoli 
continuă campionatele mondiale 
de patinaj artistic. Aseară a fost 
decernat al doilea titlu, în pro
ba masculină individuală, în care 
americanul Tim Wood, cu o e- 
voluție superioară în proba fi
gurilor libere, l-a întrecut pe 
campionul european Ondrej Ne- 
pela, clasat pe locul doi, iar pe 
locul trei, Gtlnther Zoller.

Iată ordinea primelor locuri în 
clasamentul final la perechi : 1. 
Rodnina — Ulanov (U.R.S.S.)
418.6 p ; 2. Smimova — Suralkin
(U R.S.S.) 416,5 p ; 3. —
Walther (R.D.G.) 410,2
rellna — Proskurin
405,4 p ; 5. Starbuck 
(S.U.A.) 401,2 p.

Au început și întrecerile in
dividuale feminine. După prime
le 3 figuri impuse, conduce Trixl 
Schuba cu 535,1 p, urmată de 
G’aby Seyfert 524,6 p, Zsuzsa Al- 
massy 500,9 p, Julie Holmes
498.7 p.

Steiner — 
p ; 4. Ka- 

(U.R.S.S.) 
— Sheley

pregătire

Pregătirea a început la 
12 februarie, o dată cu 
vizita medicală, după 
a urmat un repaos de 

zile. De la 22 februarie

tiv și au renunțat la jucăto
rii lor de bază. Nu-i mai pu
țin adevărat că acești jucă
tori aparțin unor echipe pu
ternice, ca F. C. Santos, Co
rinthians, Cruzeiro sau Atle
tico din Belo Horizonte, care 
în campionatul statal sînt fa
vorite și se califică deci pen
tru competiția pe întreaga 
Brazilie, Taca de Praia, care 
începe de obicei în luna Sep
tembrie a fiecărui an.

ȘÎ

jucătorii s-au prezentat în 
cantonament la Rio de Ja
neiro, într-un loc retras unde 
fac pregătiri pentru meciu
rile duble cu Argentina și 
Chile care se vor disputa în 
Brazilia in luna martie 
aprilie.

După aceea urmează ple
carea în orașul Brasilia, ca
pitala țării, unde echipa va 
fi primită de președintele 
Medici. Apoi, un joc demon
strativ la Manaus, în Ama
zonia și plecarea în Mexic, 
unde se va face pregătirea.

rr
A

IN
PESTE 30
Noel Coward a fost acela care, 

Intr-un cîntec, spunea că numai 
clinii turbați și englezii ies în 
soarele amiezii ; dar chiar și el, 
cu greu și-ar fi putut închipui 
Guadalajara, în iunie. Și totuși, 
acolo sub soarele după-amiezli, pe 
o temperatură ce trece de 30°, a- 
tenuată, din cînd în cînd, nu
mai de ciudate furtuni cu trăz- 
nete, echipa Angliei va susține 
jocurile grupei sale în Cupa Lu
mii >70. Meciurile din cursul săp- 
tăminii sînt programate începind 
de la ora 16,30, cînd 
cum mai răcoare ; 
fim mai preeiși, o 
mai mică.

Am fost eu Însumi 
jara, in vara lui ’69, cînd am 
Însoțit echipa Angliei. Aceasta a 
Jucat un singur meci acolo, dar 
in nocturnă ceea ce exclude ori
ce comparație cu condițiile verii, 
cuni va fi in acest an, totuși, 
Dumnezeu mi-e martor, cit era 
de cald și numai el știe de ce 
echipa Angliei a pălit considera
bil in repriza secundă. Cit des
pre căldura după amiezii, te 
scotea din oraș, în căutarea pis
cinelor. Dar chiar și acolo, in

va fi oare- 
sau, ca să 
arșiță ceva
Ia Guadala-

BRIAN GLANVILLE

IUNIE, LA
GRADE ÎN

zilele cele mai fierbinți era pe
riculos să stai prea mult la 
soare ; pur și simplu te prăjeai 
și te coceai. Și aceasta stînd i- 
nactiv, nefăcînd nimic. Cum s-o 
fi simțit atunci cineva care joa
că fotbal și aleargă chiar dacă, 
așa cum a relevat Sir Alt Ram
sey cu oarecare satisfacție, a 
fost o căldură uscată 7

AVERTIZEAZĂ
«

GUADALAJARA,
GRELE DUPA-AMIEZii"

așa cum s-a aflat și din ziare, 
aerul rarefiat al capitalei, face 
viața imposibilă pentru un fot
balist. Aceia care au jucat a- 
cblo, fără a se fi pregătit în 
prealabil, s-au simțit handica
pați ; printre ei se numără șl 
Domenghini, extrema dreaptă a 
naționalei Italiei, care a jucat in 
1969 acolo și care a dat din cap

INTERZIC MECIURILE ÎN NOC-INTERESELE FINANCIARE
TURNĂ® ALTITUDINE Șl CĂLDURĂ SUFOCANTĂ ®0 SOLUȚIE, 

TOTUȘI: ACLIMATIZARE 3-4 SĂPTĂMÎNI!
Guadalajara, slavă Domnului, 

nu are aceeași altitudine ca 
Ciudad de Mexico. Ea se află 
doar la 1 700 m înălțime, față de 
cei 2400 m ai capitalei. Oricum, 
însă, este o înălțime și, ținînd 
seama de eventualitatea califi
cării, Anglia ar putea evolua în 
Ciudad de Mexico. Se impune 
deci un lun& program de acli
matizare. In afară de aceasta,

. Pregătirea fizică reprezintă un 
mentele selecționabililor 
gine, efectuînd cu toată 
tiv, pe Joel, Gerson, Pele

capitol important în antrena- 
brazilieni. lată-i, în această ima- 
conștiinciozitatea programul respec
ți Everaldo (de la stingă la dreapta)

ceRămîne de văzut în 
măsură apropiatul turneu fi
nal al campionatului mon
dial de fotbal va eterniza pe 
Saldanha, ca pe un . erou, 
sau ca pe un hulit. Se poate 
însă aprecia de pe acum că 
Saldanha este un mare in
terpret al partiturii fotbalu
lui mondial, de o manieră 
cuceritoare prin bogăția de 
argumente și limbaj, în așa 
fel încît dacă vrei să ai o 
convorbire cu Saldanha tre
buie să te pregătești bine, 
deoarece el „vinde" ușor tot 
ce știe despre fotbal, dar și 
„cumpără" de la partener.

coboare la Guadalajara. Lo
calitatea aleasă este Guana- 
lajara, în apropierea Guada- 
lajarei, unde Saldanha își va 
instala tabăra la începutul, 
lunii aprilie.

După părerea brazilienilor, 
cantonamentul la o înălțime 
superioară realizează un 
dublu avantaj : acomodare 
cu o altitudine mare și cîști- 
gul unui surplus de globule 
util pentru o înălțime mai 
mică cu cîteva sute de metri.

| T ® Didi ignorează aclimatizarea ® Campionatul începe după MexicrHiKU • Jocuri numeroase, pregătire eficientă

1 Saldanha nu negli
jează nimic din ceea 
ce ar putea vreodată 
se impute că a omis.

mult, cu cît se apropie
să i 
Mai 
campionatul mondial de fot
bal, cu atît el remaniază în 
bine ceea ce a inițiat. In 
această privință, problema a- 
climatizării se 
nouă formulă. O 
termediară care 
los și în cazul 
chipei Braziliei 
de finală ale C.M. și mai de
parte, deci, tot mai. 
față de cei 1 700 m ai 
dalajarei.

Mintea lui ageră a 
tit, de acord cu medicii, că 
locul de ședere al echipei 
Braziliei trebuie să fie mo
dificat : o înălțime mai mare 
de 1700 m, de unde cu cîteva 
zile înainte de primul joc să

află într-o 
rezolvare in
să fie de fo- 
calificării e- 
în sferturile

înalt, 
Gua

soco-

Ginci internaționali 
peruvieni, compo
nent! ai echipei U- 
niversitario din Li
ma. De la stingă la 
dreapta t Fernandez, 
Zagarra, Argedas, 

Fuentes, Gruzado ►

2 în Brazilia, campio
natul care se dispută 
separat, pe fiecare stat, 

a început în jur de 15 fe
bruarie, fără participarea ju
cătorilor selecționabili care 
au răspuns Ia 12 februarie la 
apelul lui Saldanha.

Pentru Brazilia această mă
sură a fost absolut necesară 
deoarece distanțele mari, de 
sute și mii de kilometri la 
care se află orașe principale 
cu cluburi puternice și jucă
tori selecționați nu permite 
convocări periodice. Cluburi
le au înțeles acest impera-

Dacă ar fi să apreciem po
sibilitățile echipei Peru după 
calmul lui Didi, ar însemna să 
vedem în această reprezentati
vă cel puțin o finalistă a cam
pionatului mondial din acest 
an.

Din punctul lui de vedere 
toate problemele sînt rezol
vabile, și încă foarte simplu, 
rămîne doar antrenamentul 
prin jocuri amicale cit mai nu
meroase. El manifestă o liniș
te olimpiană, vorbește cu si
guranța cu care marea echi
pă a Braziliei a cîștigat în 
1958 titlul mondial. Primise 
scrisoarea de la ziarul „Spor
tul” prin care era rugat să 
răspundă la aoeste trei între
bări. Deci :

Aclimatizarea este, desj- 
gur, necesară, dar tot 
atît de sigur este că în 
ei se face multă vorbă-

Echipa Perului va juca la 
Leon, localitate mexicană si
tuată la înălțimea de 2 000 m. 
Consider ca pentru aclimati
zarea eu această înălțime nu 
sînt necesare mai mult de 
două săptămini, timp suficient 
pentru ca fotbaliștii, tineri vi- 
guroși, bine pregătiți fizic, să 
facă față cu mult succes.

Proiectul nostru este de a 
duce echipa la Leon în jurul 
datei de 10 mai unde vom face 
pregătiri normale de joc în 
vederea participării la meciu
rile din grupa ,D. Deci, fără 
sondaje electronice, barocamere 
și alte experimente care pun 
jucătorii pe ginduri, îi distrag 
de la preocupările pentru fot
bal, le creează pînă în cele din 
urmă un complex al altitudi
nii care poate deveni mai pe
riculos decît

vel Perului în sferturile de fi
nală (desigur că aș dori și mai 
departe) începerea noului cam
pionat 1970/71 nu va fi amî- 
nată cu mai mult de două săp
tămîni, durată care nu pro
voacă perturbare importantă.

3 Ne aflăm în j
gătire începută

plină pre- 
i la sfîr- 

șitul lunii ianuarie, du- 
închelerea campionatului, 
acel

Vinarul l t F. -loformatla*. etr. Brezolauu n». 23—23. București

altitudinea însăși.

2 Pentru 
tul nu 
blemă.

1
jurul
rie și speculație. în felul a-
cesta se abate atenția de la 
fotbal, mutîndu-se centrul de 
greutate al campionatului mon
dial pe aclimatizase.

Peru campiona- 
constituie o pro- 
în mod obișnuit 

campionatul Începe aici în ju
rul datei de. 15 iunie și se în- 

• cheie în luna februarie a anu
lui următor. Prin urmare, în 
cazul calificării reprezentati-

pă 
Din 
de 30 de 
dispoziția 
ment, la 
care oferă toate condițiile pen
tru o bună 
hotelul.

După 
oprit Ia 

. jucători 
numeroasele 
nament, în compania unor e- 
chipe de club și reprezentati
ve de forță variate ca valoa
re și apartenență la diverse 
școli de fotbal.

Cînd am anunțat programul 
jocurilor amicale de verificare 
cu public, care cuprinde în a- 
numile perioade cite opt jocuri 
în 20 de zile, ciclu în care s-a 
situat și partida cu România, 
s-au găsit critici foarte ascu- 
țiți. Eu însă îmi văd liniștit 
de program fiindcă am grijă 
să rulez jucătorii. Am alcătuit 
două formații, în principiu A 
și B, păstrînd o structură pen
tru echipa primă în care sînt 
introduși jucătorii de perspec
tivă în vederea titularizării. 
Așa a reușit, de pildă, Soții 
să intre în reprezentativă.

Programul din luna martie 
constă în patru meciuri cu 
reprezentativa Mexicului, două 
in Peru (la 6 și 8 martie) și 
două în Mexic (15 și 18 mar
tie), după aceea la Porto A- 
legre în Brazilia, cu Intema- 
cional (26 martie) și la Mon
tevideo, cu Uruguay, la 30 
martie. Urmează, de la 8 apri
lie, turneul în Europa, cu ple
carea directă în Mexic în jur 
de 10 mai.

moment un număr 
jucători au trecut la 

mea, în can tona - 
stadionul Nacional,

pregătire, inclusiv

necăjit cînd l-am întilnit in iu
nie, la New York. După cîteva 
curse, ești epuizat, mi-a spus el.

Așa cum s-a văzut totuși în 
timpul turneului olimpic din 
1968, lucrurile nu stau totdeauna 
chiar așa de prost ; omul se 
sperie, însă, de ce ar putea fi- 
înaintea începerii turneului o- 
limpic am plecat la Puebla, unde 
se vor disputa, de asemenea, 
alte meciuri ale C. M. Puebla 
se află la aproape 2500 m altitu
dine și acolo juca reprezentati
va Mexicului contra olimpicilor 
cehoslovaci. Pină am sosit la 
stadion, cu o intîrziere de apro
ximativ o oră. meciul, ca și re
sursele cehoslovacilor, erau pe 
snrșite, căci jucătorii cehoslovaci 
se clătinau ca niște oameni beți...

In ciuda acestei întîmplări, 
pesimismul se poate dovedi ne
fondat. Echipele olimpice, multe 
din ele cu un stagiu de 
săptămîni la altitudine, au 
timpul necesar aclimatizării, 
dintre ele, chiar — Franța, 
garia șl Japonia, au învins 
ra reprezentativă a Mexicului. 
Suficient de clar ca să demon
streze că erau apte din punct de 
vedere fizic.

Fotbaliștii, ca și sprinterii O- 
limpladei, pot învinge impedimen
tul altitudinii, pentru că fotbalul 
este un Joc al arderilor scurte, 
care lasă timp pentru refaceri. 
Nevoia de oxigen, acuzată de a- 
iergătoril pe distanțe lungi, este 
altceva. Totuși, pentru ca echi
pele de fotbal să evolueze fără 
dificultăți, este necesară o pe
rioadă de pregătire. Dar de ce, 
mă veți întreba, trebuie ca fot-
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baliștii să trudească și să sufe
re în soarele după-amiezii ? In 
virtutea cărei rațiuni umane, ei 
trebuie să facă față unei ase
menea încercări, cînd meciurile 
s-ar putea disputa seara ? Aci 
n-avem de a face cu o atitudine 
logică, sau, mai curînd, avem de 
a face cu o logică aparte, o- 
braznica logică a banilor și cu 
mai obraznica logică" a Neîndu- 
plecaților Bătrini.

Permiteți-mi să pun un diag
nostic : „sindromul sîrmii ghim
pate*. Tn primul război mondial, 
cînd Hindenburg a spus că sol- 
dații britanici sînt niște lei con
duși de măgari, generalii noștri 
obișnuiau să-și trimită oamenii 
să moară în sîrmele ghimpate. A- 
ceștia erau dușî să mărșăluias- 
că neasigurați, in formație, m 
plină zi traversînd terenul nimă
nui, măcinați de tunurile ger
mane. Siegfried Sassoon a scris 
atunci amarele sale poeme de 
război ; in „Josnica inteligență* 
ei se referea la un ofițer de stat 
major, „bătrîn, gras și cu res
pirația scurtă* și care, parcur- 
gind lista decedaților, spunea : 
„Sărmane tînăr, obișnuiam să-ți 
cunosc tatăl. Am avut pierderi 
grele în ultima opinteală, dar 
cînd războiul va fi cîștigat și 
tinerețea de piatră, moartă, eu 
o voi șterge acasă ca să 
Pat*.

Intr-un mod mai puțin 
tor, atleții Olimpiadei ca 
baliștii Cupei Lumii sînt _____
câți de către bătrînii neînduple
cați, administratorii sportului, 
generali ai timpului nostru. Cau
za principală, așa cum am spus, 
este de ordin financiar. Comi
tetul F.I.F.A. al Cupei Lumii, or
ganizatorii turneului, vor să 
scoată bani, imense sume de 
bani, prin concesionarea transmi
siunilor televizate. Dar televiziu
nea devine interesată numai in 
măsura în care Europa poate 
recepționa în direct meciurile, 
Ia o oră rezonabilă. Și cum di
ferența de timp între Mexic șl 
majoritatea Europei este de 7 
ore, aceasta face imposibilă pro
gramarea meciurilor seara. Ast
fel, încă o dată, atletul a fost 
subordonat televiziunii, sau, ca 
s-o spunem mai crud, banului...’
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(Din articolul „CÎND FOTBA
LIȘTII SlNT SACRIFICAȚI PEN. 
TRU BANI“)
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In turneul internațional de te
nis de la Cannes, tînărul ju
cător român Ion Sântei l-a 
învins pe Waldemar Timm 
(R.F.G.) cu 6—3, 6—4.

La Helsinki, revanșa întilnirii 
de hochei pe gheață dintre se
lecționatele U.R.S.S. și Finlan
dei a revenit hocheiștilor so
vietici cu 7—3 (2—1, 2—2, 3—0).■
In primul meci Academica — 
Manchester City, contînd pen
tru sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor" Ia fotbal, des
fășurat Ia Coimbra, scorul a 
fost egal: 0—0.

La Los Angeles, boxerul Is
mail Laguna (Panama) a re
cucerit titlul de campion mon
dial la categoria ușoară, îij- 
vingîndu-1 prin k.o. tehnic în 
repriza a 9-a pe Mando Ramos. 
B
La „Albert Hall” din Londra, 
în turneul de tenis rezervat 
profesioniștilor, tînărul jucător 
egiptean Ismail El Shafei a 
obținut o nouă victorie în fața 
celebrului campion australian 
Rod Laver : 6—3, 6—3. Iugo
slavul Mikola Pilici l-a învins

cu 7—9, 16—14, 6—3 pe 
zul Roger Taylor. Alte 
tate : Buchholz—Stolle
3—6, 6—1 ; Cox—Davidson 4—6, 
6—2, 6—3 ; Riessen—Newcom
be 3—6, 14—12, 6—3 ; Dfys-
dale—Stilwell 6—4, 6—4 ; Ok- 
ker—Moore 6—4, 8—6.
■
In cadrul unui _____ ______
tațîe desfășurat la Venice (în 
apropiere ,de 
francezul Alain
minat învingător în proba de 
500 y cu timpul de 4:48,6. Pe 
locul secund s-n clasat ameri
canul John Halladay—4:52,5. 
întrecerile feminine au fost 
dominate de înotătoarea ame
ricană Sue Atwood, care a câș
tigat trei probe : 200 y liber — 
2:01,0 ; 200 y spate — 2:12,9 ; 
500 y liber — 5:14,8. întrecerile 
au avut loc în bazin de 25 m>
B
Meciul amical de baschet din
tre selecționatele masculine ale 
Italiei și Cehoslovaciei, des
fășurat la Bologna, a revenit 
baschetbaliștilor italieni cu 
scorul de 66—64 (36—28). Cel 
mai bun jucător de pe teren 
a fost italianul Recalcati (28 p.)
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