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ORA F
„0taa femeii* coincide, 

anul acesta, cu data re
luării campionatului na
țional de fotbal.

Simplă coincidență sau 
glumă a destinului ?

Fără a dramatiza, tre
buie să recunoaștem că 
nu există zi mai neagră 
pentru mamele, soțiile sau 
logodnicele noastre, decît 
aceea tn care supa se ră
cește pe masă, In care 
ele iși primesc pupicul tn 
fugă, din pragul ușii, în 
care sortim singurătății 
temporare pe cele cărora 
le-am furat veșnică înso
țire.

Si toate acestea pentru 
un meci de fotbal...

Avea dreptate Rita Pa- 
vone cînd ne reproșa, pe 
note: „per che, per che, 
la domenica mi lașei 
sempre sola Răspunsul 
e simplu și sună frumos 
tot pe italienește: „la 
partita del pallone", bles
temata partidă cu balonul 
care vîră zîzanie tn unele 
familii, care stîrnește 
cearta cu iubitele, necon
solate de promisiunea u- 
nui splendid week-end... la 
iarna viitoareI

Un cinematograf din 
Amsterdam a găsit o so

luție care, din păcate, nu 
rezolvă problema, ci mai 
mult o agravează (din 
punctul de vedere mascu
lin) : în fiecare duminică 
sau de cîte ori televiziu
nea retransmite un meci, 
cinematograful progra
mează vechi filme roman
tice, interpretate de actori 
celebri, „pentru femeile ai 
căror soți nu se mișcă din 
fața micului ecran spor
tiv* sau care fug la sta
dion. Atenție, bărbați! 
In curînd ne vom pierde 
nevestele sau drăguțele, în 
favoarea lui Rudolph Va
lentino sau Garry Co
oper ! Și ar fi păcat...

Dar, pentru că iubim și 
fotbalul — ceva mai pu
țin firește decît pe dra
gele noastre — vă propu
nem să ne înapoiem, în 
amurgul zilei acesteia, a- 
casă, toți spectatorii, ju
cătorii, arbitrii și observa
torii federali, cu cîte un 
mărțișor aninat de dege
tul mic, pentru a onora 
și răsplăti dragostea, fi
delitatea, spiritul de sa
crificiu și puterea de în
țelegere — proprii femeii1

(vib)

Trimisul nostru special CĂLIN ANTONESCU transmite: |

AZI, LA PALAIS DU HANDBALL,! 
ROMÂNIA DISPUTĂ FINALA I

CAMPIONATULUI MONDIAL ]
J
I

LOIALITATE
SPORTIVA
T

PATINATORII SUB CUPOLA 
PALATULUI DE GHEAȚĂ 
Gheorghe Fazekaș s-a distanțat 

in proba figurilor obligatorii

întrecerea celor mai buni 
patinatori din țară a început 
ieri sub cupola patinoarului a- 
coperit „23 August”, oferind o 
dispută dintre cele mai inte
resante. în categoria seniori
lor, deținătorii de anul trecut 
ai titlurilor se află în frunte, 
după epuizarea probei figuri
lor obligatorii.

Deosebit de plăcută a 
fost evoluția campionului ță
rii, tânărul Gheorghe Fazekaș, 
care s-a distanțat la capătul 
celor 6 figuri, demonstrând o 
pregătire ireproșabilă. El a 
fost, de altfel, singurul concu
rent notat peste media de 4, 
obținută la cea de a treia fi
gură (cotitura înăuntru). Iată 
cum arată clasamentul, înain
tea probei liberelor : 1. Gh.
Fazekaș (Dinamo) 809,9 p ; 2. 
M. Comanici (I.E.F.S.) 641,7 p; 
3. D. Sandu (Constructorul)
622.1 p ; 4. D. Czeisner (Pe
trolul Brașov) 597,3 p ; 5. E. 
Tăujan (IEFS) 560,7 p.

Mult mai strinsă este între
cerea fetelor. Aci, Beatrice 
Huștiu și învinsa sa de anul 
trecut, Elena Moiș, se arată 
de forțe apropiate, deși zeci
mile de puncte acumulate pe 
parcursul celor 8 teste acordă 
primei un avans substanțial. 
De asemenea, lupta pentru lo
cul trei dintre Ghișerel și 
Dîdă este deosebit de echili
brată. Intre ele va trebui să 
decidă doar ultima evoluție, 
cea la figurile libere. Pînă a- 
tunci, în clasament: 1. Bea
trice Huștiu (Dinamo) 808,8 p;
2. Elena Moiș (IEFS) 777,2 p ;
3. Doina Ghișerel (Șc. sp. 2) 
721,5 p ; 4. Rodica Dîdă (IEFS)
721.1 p ; 5. Constanța Ionescu 
(Constr.) 691,0 p. O primă apa
riție și-au făcut și perechile, 
dintre care conduce Letiția 
Păcuraru — Dan Săveanu 
(IEFS) cu 54,40 p, față de Da
niela Popescu — Marian Chio- 
sea (Dinamo) — 50,5 p.

Azi (de la ona 7,45) intră în 
concurs juniorii. După amia
ză, ultimele evoluții ale senio
rilor- — de la ora 17 — în 
proba de libere.

„CUPA
8 MARTIE" 
LA TENIS

Astăzi, în sala Steaua, 
de la ora 15, se va disputa 
finala competiției de te
nis „CUPA 8 ’ MARTIE", 
între jucătoarele Ecaterina 
Roșianu (Progresul) — 
cîștigătoarea primului con
curs republican de sală 
— și Eleonora Dumitrescu 
(Steaua). în semifinale, 
Roșianu a întrecut-o pe 
Aurelia Trifu (Dinamo), 
iar Dumitrescu a elimina- 
t-o, surprinzător, pe cam
pioana țării, Iudith Dibar 
(Dinamo).

După o întrerupere de 6 
ani, selecționata masculină 
de handbal a României se 
află din nou în finala unui 
campionat mondial. Jucătorii 
români revin astfel în lupta 
pentru întîietate și, in fond, 
reapariția lor printre cele 
mai bune echipe de handbal 
din lume este considerată aci, 
la Paris, ca un fapt normal. 
Cine și-ar fi propus să ana
lizeze cu luciditate raportu
rile actuale de forță pe plan 
mondial în handbal nu ar fi 
putut exclude, decît cu rea 
intenție, pe handbaliștii ro
mâni din disputa pentru una 
dintre medalii.

Astăzi faptul este împlinit 
și cu toate că pe drumul spre 
vîrful piramidei jucătorii 
noștri au mai întîlnit și „ho- 
puri“ (fără așa ceva este 
greu de conceput că se poa
te intra în stăpînirea titlu
lui...), maniera în care ei 
s-au calificat pentru partida 
finală (a 46-a a acestei 
dispute) a probat că onoarea 
nu se datorează nici zâmbe
tului grațios al zeiței For
tuna și 
bitrilor
Dreptul de a lupta pentru 
primul 
după aspre bătălii, cu inte
ligență și pe fondul unei ca
pacități tehnice, tactice și fi
zice incontestabile.

Acestea fiind spuse, consi
derăm necesar să reamintim 
cititorilor că, după ce a cîș- 
tigat titlul mondial de două 
ori consecutiv (1961 și 1964), 
reprezentativa României s-a 
clasat în 1967 — la ediția 
precedentă a C.M. — pe po
ziția a treia. Ne aflăm, deci, 
astăzi, în fața unei reveniri

poziționale care marchează 
încheierea unui deceniu în 
care reprezentanții Româ
niei, participînd la C.M. de 
handbal masculin, au avut 
întotdeauna, la încheierea 
competiției, pe piepturile lor, 
o medalie. Peste cite va ore 
ei se vor alinia la „Palais 
du Handball" pentru a-și 
disputa finala, dorind

Participarea lui Kicsid și Gunesch 
a devenit certă
Echipa R. D. Germane pentru prima I 
dată în finală !
Handbaliștii noștri au de partea lor 

tradiția

nici complezenței ar- 
sau organizatorilor.

loc a fost ciștigat

(Continuare în pag a 4-a)

I

O imagine din 
meci în care „tricolorii' 
țioasă și totodată calificarea în finala campiona

tului mondial

partida Romania — Danemarca, 
au obținut o victorie pre

Aseară, pe ringul din Floreasca
STEAUA A ÎNVINS, DAR NU A STRĂLUCIT

Aseară, sala Floreasca a găzduit 
reuniunea pugilistică dintre for
mațiile bucureștene Steaua și 
Metalul, din cadrul primei etape 
a campionatului republican pe 
echipe. Puținii spectatori prezenți 
în sală au vizionat un spectacol

pugilistic mediocru. Capetele de 
afiș — campionii europeni C. du
că și A. Dumitrescu, precum șl 
excampionul cocoșilor, N. Glju — 
au evoluat sub așteptări. Ciucă 
abia a reușit un modest meci nul 
în compania lui Ștefan Constan-

Gheorghe Pușcaș (stingă) a accep tat aseară schimburile de la mică dis
tanță cu Constantin Negoescu, Foto : Theo MACARSCHI

tin, care a speculat cu riposte 
prompte lipsa de precizie a lui 
Ciucă. Aurel Dumitrescu, deși l-a 
învins la puncte pe stîngaciul I. 
Lungu, nu și-a confirmat, decît 
în parte, cartea sa de vizită. în 
ceea ce-1 privește pe N. Gîju, me
ciul său cu Gh. Stan, terminat la 
egalitate, reflectă pe deplin curba 
evoluției sale îngrijorătoare. Ni
velul galei a fost salvat — în 
parte — de meciurile A. Popa —- 
I. Hodoșan și V. Silberman — N. 
Tudor. Primul, foarte disputat, — 
încheiat la egalitate, celălalt — 
exemplu de concepție tehnico-tac- 
tică superioară (învingător Sil
berman, în condițiile unui handi
cap de greutate pe care nu-1 reco
mandăm mai departe). Cu greșea
la copilărească a antrenorului 
Maircu Spacov, care a solicitat a- 
bandonul lui Florea Marcel în 
fața lui Petre Cîmpeanu, se poate 
încheia trecerea în revistă a unei 
gale care, și datorită unor ar
bitraje extrem de confuze, nu a 
satisfăcut pe spectatori.

Celelalte rezultate : cat. semi- 
muscă : M. Lumezeanu (S) b.p. 
Gh. Cristea ; semiușoară : Gh. 
Pușcaș (S) b.p. C. Negoescu ; 
ușoară : N. Paraschiv (S) b.p. C. 
Stanciu : mijlocie : Gh. Chivăr 
(S) — H. Stumpf — meci nul ; 
grea: D. Zelinca (S) b.ab. I M. 
Dicu. Scorul final al întîlnirii : 
16—6 pentru Steaua.

Gheorghe ILIUȚA

Radu VOIA

la
—____ ______ ____ a

tace cronica zilei, a doua a cam-

ARAD, 7 (prin telefon, de 
trimisul nostru). înainte de 

pionatelor republicane individua
le, citeva cuvinte despre finala 
de dublu mixt : Maria Alexan
dru, Sergiu Luchlan —, Magdale
na Lesal, Tiberiu Covad, desfă
șurată vineri seara și încheiata 
cu succesul primei perechi cu 
3—0. întîlnirea a însemnat un ga
lop de sănătate pentru învingă
tori care și-au impus superiori- 
tatea evidentă încă de la pri
mele schimburi de mingi. Parti
da a constituit o întrecere ine
gală, pentru că reprezentanții clu
bului progresul au deținut în. 
permanență inițiativa, înscriind 
puncte numeroase Prin atacuri
imparabile. Cuplul arădean, ac- 
ționînd numai în apărare, n-a 
putut face față nici un moment, 
resemnlndu-se tn postura de În
vins încă de la pierderea setu
lui I. .Trecînd la meciurile de slm- 
bătă vom menționa că deși pro
bele de dublu fete și dublu bă
ieți au deținut capul de afiș 
al programului, totuși partidele 
de simplu au trezit mai mult in
teresul publicului. Astfel tină- 
rul jucător mureșean Gh. Naftali 
l-a eliminat din concurs pe ex
perimentalul Marius Bodea , (Pro
gresul Buc.). în schimb, In ace-

lași tur (II), bucureșteanul Sil
viu Dumitriu a avut nevoie de 
5 seturi pentru a-șl apropia vic
toria împotriva... antrenorului bu- 
zoian Emil Băcioiu La fel și 
clujeanul Dobosi, care a trecut 
greu (3—2) de Trupelt (Voința 
Arad).

Dintre meciurile feminine ju
cate pină la ora transmisiei te
lefonice ar fi de subliniat cel 
dintre Viorica Ivan (Locomotiva 
Buc.) și Maria Corodi (Rapid 
Brașov). Prima a ciștigat la li
mită, dar învinsa a terminat par
tida accidentată (din momentul 
cînd conducea cu 2—1 la seturi 
șl 4—2 în setul IV).

La probele de dublu, doar pu
ține lucruri de semnalat. în cea 
feminină, cele două perechi fa
vorite s-au calificat fără emoții 
in finală : Maria Alexandru—E- 
leonora Mihalca și Carmen Cri- 
șan—Magdalena Lesa! .

în partida finală, cuplul Marla 
Alexandru — Eleonora Mihalca 
(Progresul București, Politehnica 
Timișoara) a dispus de Carmen 
Crișan—Magdalena Lesal (C.S.M, 
Cluj, Voința Arad) cu scorul de 
3—0 (16, 15, 10), devenind campion 
național.

Cor*ț>etdția masculină a relie
fat evoluția promițătoare a lui 
Naftali șl Gavriș, -
supra 
șl Teodor—Stellan,

adus cîștigătorilor calificarea în 
semifinală. Aici a avut loc poa
te cea mai aprigă dispută a cam
pionatelor : Sin dean u și Covaci 
au avut mari emoții pînâ cînd 
s-au văzut învingători împo
triva lui Danielis și Antal : 3—2 
(20. —17, —24, 17, 21).

Citeva rezultate. Dublu femei — 
sferturi de finală : Alexandru,
Mihalca — S. Badea, Stoia 3—0; 
Crișan, Lesai — Crejec, Căruceru 
3—0 ; semifinale : Alexandru, Mi
halca — Zaharia, Baciu 3—0 ; 
Crișan, Lesai — Babiciuc, Feld
man 3—0.

Dublu bărbați — semifinale : 
Dobosi, Dumitriu — Gavriș, Naf
tali 3—0 ; Sîndeanu, Covaci — 
Danielis, Antal -2.

Duminică au loc ultimele în
treceri ale probei de simplu fe
mei și simplu bărbați.

Derby în campionatul
Etapa de astăzi a campionate

lor naționale do baschet progra
mează două partide de mare a- 
tracție. Pe primul plan se si
tuează întîlnirea eternelor rivale 
ale baschetului feminin, r
TEHNICA și RAPID. Cele 
formații fryntașe s© vor 

tn sala Florcvsca, pentru a

POLI- 
două 

x______-_______ tntilni
mîine ’ dimineață, de la ora 10,15

Z.--— j 40-a
oară?în" '•'curile precedente, Po-

______ victorioși a- 
cuplurilor Rethl—Demian 

_ " ceea ce le-a

feminin de baschet
litehnica a realizat 21 de victorii, 
iar feroviarele 16, două partide 
încheindv-se cu rezultate egale. 
In continuare, iubitorii baschetu
lui vor putea urmări î.ntr-o con
fruntare directă pe actuala cam
pioană a țării, Dinamo, și 
formera ultimei etape,
nica București, învingătoare 
fața liderului, Steaua.

per-
Politeh-

in

1 
I
I
I
Iinînd seama de condițiile 

torice 
sportul n-a fost 
mijloc sanitar 
vertisment colectiv, ci și unul 
de apărare a unei calități 

umane, care, într-o vreme cînd morala 
se afla la cheremul celor puțini și pu
ternici prin privilegii, avere, injustiție, 
a ferit pe om de pierderea concepției 
mai înalte despre relațiile sale cu se
menii. Calitatea aceasta se cheamă lo
ialitate, din care derivă o seamă de 
alte calități, la fel de valoroase, ca 
eleganța, stima pentru adversar, res
pectarea legilor onoarei, intr-un cuvînt 
ceea ce pe limba lui Byron se nu
mește fair-play.

Am citit cu toții despre acel jucător 
de fotbal străin care, ajuns în fața 
porții adverse și oferindu-i-se ocazia 
facilă de a marca un gol în toată le
gea, s-a abținut cu o aspră seninătate 

Ide la victoria prea ușoară, fiindcă 
apărătorul spațiului rîvnit fusese' lovit 
și în imposibilitatea momentană de a 
reacționa după normele jocului. Că pu
blicul l-a ovaționat îndelung pe ju
cătorul atît de uman este firesc, după 
cum e firesc să fi fost emoționați toți 
cei ce am aflat despre ținuta lui spor
tivă. O ținută care dezvăluie limpede I 
eroarea acelora ce-și întemeiază acti- I 
vitatea numai pe scoruri, obținute la 
orice preț.

Firește, în goana după rezultate 
spectaculoase a atîtor cluburi comer
cializate în multe țări, simțul pentru 
loialitate în competiție se blazează, ju
cătorul trece din victorie în victorie, 
pierzînd treptat marile emoții ale în
fruntărilor elegante, bucuria renunțării 
atunci cînd, prin ea, se dobîndește un 
spor al frumuseții sportului în sine.

Cum ne așteaptă atîtea confruntări 
pe arenele naționale și internaționale, 
sportivii români pot afirma o trăsă
tură țe se confundă cu înseși obîrși- 
ile noastre ca popor, anume _ loialita
tea, vocea minunată a calităților mo
rale care dau sens agerimii fizice. Ei 
știu că, în timp ce o victorie sau o 
înfrîngere se uită, frumusețea și uma
nitatea ținutei în arenă dăinuie înde
lung în memoria oamenilor și stîrnesc 
în ei valuri de simpatie pentru ceea ce 
sîntem.

dezvoltării 
numai 

sau de

i$- 
lui, 
un 
dis I 
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ECHIPA NAȚIONALĂ NU EPUIZEAZĂ 
PROBLEMELE FOTBALULUI

INTERVIU CU

® Mentalitatea din fotbal se cere fundamental schimbată 
® Eficiență extinsă și responsabilitate sporită din partea 
forului de specialitate • 0 problemă cheie: autonomia econo
mică a federației ® Porțile reprezentativei la „El Mundial ’70“ 
rămln deschise... ® De la presa sportivă se așteaptă poziții 

critice, lucide, îndrăznețe

TOVAHÂSUL MIRCEA ANOELESCU, PREȘEDINTE AL ERT.

Dintre președinții de fede
rații sportive. MIRCEA AN- 
GELESCU pare a fi cel mai 
solicitat de presă. Este deci 
simplu motivul pentru care 
prezența noastră, in biroul său, 
nu l-a surprins cum avea să 
ne surprindă pe noi disponi

bilitatea sa de a purta o con
vorbire despre fotbal, destina
tă tiparului.

— Poate că reluarea cam
pionatului nu ar justifica, 
în sine, solicitarea unui in
terviu. Avînd însă în ve
dere că primăvara aceasta

înseamnă preludiul parti
cipării noastre la turneul 
final din Mexic, sper să 
înțelegeți că nu doar cu
riozitatea ne-a adus acum 
la dv. •

— în orice condiții, nu aș 
fi încercat o eschivare și, cu 
atît mai puțin, în aceste zile 
pentru că, intr-adevăr, am 
citeva lucruri de spus. Pri
măvara pe care am început 
să o simțim, cu adevărat, în
seamnă pentru noi, cei de la 
federația de fotbal, materiali
zarea cel puțin a unui nou 
stil de muncă, ieșirea din ru
tină, activizarea Comitetului

Emanuel VALERIU

(Continuare în pag. a 3-a)

UVERTURĂ FOTBALISTICĂ LA CLUJ
i-a înlesnit

7 (prin telefon, de
ScorMECIURILE ETAPEI A XVI-a

Astăzl, în cadrul celei de a 
XVI-a etape a campionatului 
diviziei A de fotbal, se vor 
desfășura următoarele 7 par
tide :
PETROȘANI:

Jiul — Dinamo Buc.
TG. MUREȘ:

A. S. Armata — C.F.R. Cluj 
ORADEA:

Crisul — F. C. Argeș 
CONSTANȚA :

Farul — Steagul roșu 
MOINEȘTI :

Dinamo Bccău — U.T.A. 
STADIONUL REPUBLICII :

Steaua — Petrolul
STADIONUL GIULEȘTI:

Rapid — Politehnica
Toate partidele vor începe 

la ora 15,30, cu excepția me
ciului Steaua — Petrolul, care, 
fiind televizat, a fost 
gramat de la ora 13.00.

Dașcu, o rezerva,
CLUJ.

la trimisul nostru).
egal (1—1, exact ca în toam
nă) în această partidă, uver
tură de primăvară și de 
sezon fotbalistic; scor egal, 
deși „U“ a controlat jocul 
în cea mai mare parte din 
timp, instalîndu-se, adeseori 
cu fundașii, în apropierea li- 

de 
la 

în-
ne- 

care,

Constantin COMARNISCHI

„X“-ul golgeterului Oblemenco

niei de centru. Într-atît 
mare a fost presiunea 
poarta curajosului Oprea, 
tr-atît de intensă a fost 
răbdarea „tribunelor", 
timp de 55 de minute, au 
așteptat golul cu înfrigurare. 
Dar acesta refuză să soseas
că, pentru că, după cum se 
știe, în fotbal nu e sufici
ent să ' ' ~
lumea, 
clujeni 
teanu, 
alunecos, dificil — au 
baloane după baloane,

plicînd acțiunile în faza de 
Construcție și ușurînd în fe
lul acesta și mai mult misi
unea adversarului, care, 
printr-o regrupare de forțe 
în jurul propriului careu, 
își luase de la început mă
surile de precauțiune.

Și timpul se scurgea im
placabil, lăsînd tabela de 
marcaj imaculată.-.

După pauză, studenții clu
jeni au apărut cu Bungău 
în formație, introdus în lo
cul iui Uifăleanu, dar pe 
postul său obișnuit, de aripă 
stînga, falsă. Cineva lingă

noi se arata neîncrezător 
în inspirația lui Ștefan Cîr- 
jan. Dar un altul, mai în 
glumă, mai în serios, a repli
cat : „Dacă Dan Deșliu l-a 
văzut pe Bungău om de na
țională, de ce n-ar fi bun 
măcar într-o echipă de club". 

Și, într-adevăr, Bungău a dat 
randament sehimbînd — prin 
maniera sa de acțiune, mai 
curată, mai simplă ■— fața 
jocului practicat de clujeni

domini. O știe toată 
mai puțin jucătorii
Anca, Oprea,

care — pe un
Mun- 
teren 
cărat 
coro

Ieri, la volei

'Aseară, în sala Ciu
lești, a avut loc meciul 
dintre I.E.F.S. și C.P.B. 
(div. A). După două ore 
de joc studentele au 
reușit să dispună de ti
pografe cu 3—2 la ca
pătul unui meci 
putat, așa cum 
setaverajul : 
13—15, 15—11.
15—7.

In foto: ii. ■ ..mi;
secvență din uieci.

viu dis- 
arată și

15—11.
16 15

(Continuare în pag. a 3-a)

Gheorghe NICOLAESCU

Aspect de la recentele întreceri atletice de la Palatul Sp turilor din
i Moscova : în proba de 200 m plat pentru femei, finișca. pe primul 

loc Kenate Meissner (K. D. Germană), cronometrată cu cea mai bună
! performanță europeană pe teren acoperit — 24,3.
1 Foto ; TASS
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Viorica

tească și de a- 
portul moral pe 
care copiii unei 
școli bucureștene 
îl aduseseră la 
succesul ei. Re
ferirea viza evi
dent pionierele 
de la „178“...

Apoi, la reîn
toarcerea de la 
J.O., a delegație 
a cravatelor roșii 
din aceeași școa
lă a ținut să fie 
prezentă 
roport, 
tîmpine 
rica cu 
Secțiunea izvorîtă 
din inimile lor 
curate, să-i ofere 
flori, s-o îmbrăți
șeze cu căldură. 
Cîteva fotografii 
pe un panou a- 
flat chiar la in- 

școală imortalizea- 
nou moment emo-

la ae- 
s-o în- 
pe Vio- 
toată a-

Viscopoleanu

..CEL MAI
FRUMOS

MĂRȚIȘOR..
VIORICA VISCOPOLEANV 

a fost zilele trecute invitata 
„cravatelor roșii“ de la Școala 
generală nr. 178. De fapt nu 
era decît o revedere cu micile 
ei prietene pe care le cunos
cuse în ajunul Olimpiadei 
mexicane. Atunci, în toamna 
Iui ’68, Viorica părăsise școa
la din cartierul Bucureștii 
Noi primind, prin glasul pio
nierei Rodica 
clasa a 
că toate 
vor bate 
elevele 
unității
strînși. în ziua 
men sportiv. 
vom fi alături 
rica !“...

Tînăra noastră 
olimpică n-a uitat
ment emoționant, plin de du
ioșie. Iar într-o declarație 
făcută presei, imediat după 
marea performanță care i-a 
adus medalia de aur mult 
Visată, ea a ținut să amin-

Nazarie din 
Vl-a A, asigurarea 
inimile de la „178“ 
pentru ea, că toate 

școlii
vor

și pionierele 
tine pumnii 
marelui exa- 
„Tot 
de

timpul 
tine, Vio-

campioană 
acest mo-

trarea în 
ză acest 
ționant!

Șl acum, iat-o pe Viorica 
iarăși printre prietenele el. 
Se simțea datoare să le po
vestească — așa cum le pro
misese, de altfel — unele 
crîmpeie din istoria marelui 
ei succes mexican, să le a- 
sigure totodată că oricare 
dintre ele poate ajunge, ca 
și ea, în vîrful piramidei 
sportive, prin muncă disci
plinată și efort stăruitor. 
Ceea ce a scăpat Vioricăi din 
filmul vibrant al recordului 
ei, a completat — splendid 
— printr-o peliculă fotogra
fică densă care a surprins 
momentele cele mai intere
sante ale probei de săritură 
în lungime, filmul neobosi
tului animator al atletismu
lui nostru care este profe
sorul Peppy Zâmbreșteanu, 
martor ocular la marea con
fruntare sportivă de pe Sta- 
dio Universitario...

La plecare, aceeași Rodica 
Nazarie, acum elevă în clasa 
a VIII-a, a ținut să reînno
iască asigurarea elevelor și 
pionierelor de la Școala ge
nerală nr. 178 : „Tot timpul 
vom fi alături de tine, Vio
rica Apoi i-a oferit flori 
și, drept mărțișor, cu ocazia 
Zilei Femeii, un uriaș album 
cu imagini din activitatea 
sportivă a școlii.

— Vă mulțumesc din 
mă, fetelor I Este cel 
frumos mărțișor pe 
l-am primit vreodată 1

ini- 
mai 
care

spoirtixl

îl asculta incinta-
® Gineta Stoenescu conducătoare

de cursuri la Madrid și Barcelona

IN MIJLOCUL GIMNASTELOR SPANIOLE

La invitația doamnei Alicia 
Vage, directoare în Direcția 
centrală de educație fizică fe
minină din Spania, prof. Gi
neta Stoenescu, conducătoarea 
ansamblului de 
modernă al țării 
mondialele de la 
făcut, în lunile

gimnastică 
noastre la 
Vama, a 
decembrie 

1969 — ianuarie 1970, o vizită
la Madrid și Barcelona. Aten
ția cu care cotidienele de 
mare tiraj și revistele spa
niole au tratat prezența pro
fesoarei românce în Peninsula 
Iberică ne-a îndemnat ca. la 
înapoiere, s-o rugăm pe Gi
neta Stoenescu să ne împăr
tășească cîteva impresii din 
această călătorie.

— De fapt, în ce scop v-ațl 
deplasat, totuși, în Spania ? 
Din relatările presei, ne dăm 
seama că nu a fost vorba 
de o călătorie turistică.

— Așa și este. Am fost soli
citată să conduc în Spania 
două cursuri de gimnastică 
modernă, desfășurate la finele 
anului 1969 și începutul lui

CÎND OLIMPICELE AJUNG BUNICE
— Patinajul artistic n-a fost 

pentru mine, niciodată, un vis 
împlinit. Eram un copil docil care, 
în orașul de provincie în care 
trăiam și învățam carte, nu vedeam 
în patinaj un lucru atractiv. In
tr-o vacanță de iarnă. primind 
în dar o pereche de patine și 
un pulover, am urmat îndemnul 
— mai mult pentru â-1 cinsti pe 
autorul darului — să merg la 
patinaj, să folosesc patinele Și 
astfel, m-am pomenit luptînd să 
mă mențin pe luciul gheții, ve
ghind să mă apăr de băieții care 
treceau, năluci, pe lîngă ‘ .
simulind că vor să mă zdrobeas
că. Grav zgîndărit, ‘
a reacționat, și cu gîndul că va 
veni o zi cînd o să le arăt eu 
cine sînt și ce pot. am început 
să patinez de-a binelea.

Mai întîi, concuram în probele 
de viteză-copii și

mine,

orgoliul meu

brăzdîndu-mi obrajii, ca și după 
tremurai convulsiv al întregului 
meu trap, atunci cînd ei mă lua
se de umeri să valsăm. A " ‘ 
cel mai emoționant moment 
vieții mele sportive de pină 
tunci și a rămas astfel drept 
mai puternică amintire pină 
zilele noastre, 
vieții mele.

In anul 1936
gheața de la
ltlrchen, reprezentînd 
la probele de patinaj artistic (pe
rechi) din cadrul Jocurilor Olim
pice, ocuplnd locul 13 din 19 pe
rechi concurente. Era totuși un 
succes pentru că ne-am dat sea
ma că cele 10 locuri care ne des
părțeau de protagoniști nu erau 
o diferențiere de valoare, ci nu
mai de condiții de pregătire. In 
timp ce noi nu aveam posibilita
tea să patinăm decît iarna, ma-

rost 
al 
a- 

cea 
in 

pentru tot restul

am concurat pe 
Garmisch Part'ih- 

Ro mânia

în acești ani de mari și provi
dențiale reforme pentru viața 
sportivă de la noi, m-au obligat 
să-mi fac un serios examen de 
conștiință, — nu se cuvenea să 
stau departe, nu puteam dezerta 
de la o chemare de-a dreptul pa
triotică.

Și chemarea n-a rămas fără 
ecou : în anul 1957 am devenit 
arbitru, iar din anul 1966 sînt 
consacrată arbitru internațional 
pentru patinajul artistic. Bulgaria, 
Cehoslovacia, U.R.S.S., R.D.G..
mi-au făcut cinstea unor soli
citări și am arbitrat astfel în 
concursuri, dintre care unele, 
ca cele de la Praga, ale „patinei 
de aur“, se înscriu printre or
ganizările clasice din calendarul 
internațional. în țară am fost 
prezentă, ca arbitru, la toate con
cursurile desfășurate 
și pină acum.ocupam, întot-

rOTOGRAFIE
EPOCA.

Pe vremea cînd pa
tinatoarele purtau 
costume felurite, dar 
nu erau lipsite de 
grație. De 
și cravată 
gulerul

la fular 
pini la 
blană...

locul III — onorabil, veți 
că

deauna, 
spune, dar eu voi adăuga 
nu pentru că aveam aptitudini 
care mă situau înaintea altora, 
ci pentru că tn toate cursele a- 
celei prime ierni din viața 
de patinatoare, eram numai 
copii care luam startul.

In iarna următoare m-a 
servat Alfred Feraru, care, 
rog, era protagonistul gheții, 
levat ca un virtuoz patinator 
tistic și cu faima de fotbalist 
consacrat la „Dragoș Vodă“.

— Tu _yei face patinaj artistic, 
fetițo, nu viteză.

Și începutul inițierii m-a cîș- 
tigat pentru patinajul artistic, 
devenind partenera lui intr-un 
cuplu care s-a dovedit apoi cel 
mai valoros din țara noastră.

In anul 1932, prezentîndu-ne la 
campionatele naționale de patinaj 
artistic de la București, 
cerit titlul la proba de 
pe care l-am deținut, apoi, 
întrerupt, împreună, timp 
zece ani.

Doi ani mai tirziu, după 
butul nostru din Capitală, 
campionatele europene de la 
ga, nc-am clasat pe locul 7 din 
10 perechi concurente, plerzind 
proba in care aspiram cu în
dreptățite resurse la locul 3, din 
cauza emoției mele. N-a fost un 
trac obișnuit în asemenea de
buturi internaționale, ci ceva 
cu totul special, dar scuzabil : 
în momentul în care ni s-a dat 
nouă semnalul de începere, a fosi 
Înălțat pavilionul tricolor al Ro
mâniei, ca o legitimare a pe
rechii de pe gheață, pentru pu
blicul care popula tribunele arhi
pline. Nu știam exact despre ce 
e vorba, dar pătrunsă de solem
nitatea momentului și copleșită 
de fluturarea drapelului nostru 
tricolor, m-am pierdut de-a blne- 
lea. Conștient, partenerul meu a 
deslușit că se-ntîmplă ceva neo
bișnuit cu mine, și după lacri
mile je-ml curgeau necontenit,

mea 
trei

ob- 
mă 
re
ar-

am cu- 
perechi, 

ne- 
de

de- 
la 

rra-

olimpicijoritatea concurenților 
se pregăteau în tot cursul anu
lui, pe gheață, întreținută arti
ficial. Și ca o dovadă că cuplul 
nostru s-a bucurat de o prețuire 
valorică, adaug amănuntul că, 
de atunci, cinci ani în șir, neîn
trerupt, eram programați, ca 
invitați speciali, la toate de
monstrațiile și galele internaționa
le de patinaj artistic, ce se or
ganizau la Garmisch Partenkir- 
chen, în lotul celor mai presti
gioși patinatori mondiali.

In anul 1941 am obținut chiar 
Marele Premiu al Orașului Ber
lin, și-apoi războiul a paralizat 
și activitatea noastră. — încheie 
un capitol de micro-monogralie 
sportivă, interlocutoarea noastră.

După o pauză de 12 ani, ace
lași cuplu Irca Thimcik-Mincu- 
lescu și Alfred Feraru, a reapărut 
la startul campionatelor naționale 
din anul 1953. Ca pasarea Phoe
nix, renăscută din propria-i ce
nușă, dar folosind patinele, cu- 
plul-decan a redevenit campion 
național, ispravă reeditată în 
1954 și apoi în anul 1955. O auten
tică renaștere, desăvirșită numai 
printr-o înaltă clasă tehnică Și 
susținută de o voință de o re
marcabilă dîrzenie, care a re
considerat o valoare, mari apti
tudini

— Mă devotasem preocupărilor 
mele de soție și de mamă, și-mi 
satlsfăceam aleanul sportiv sus- 
ținîndu-mi soțul, pe _ 
Minculescu, în activitatea lui 
canotor și în obligațiile 
campion național la schif, 
povestirea fosta noastră 
natoare olimpică.

Simțeam însă că nu se 
să îngrop un mare bagaj 
noștințe, capitalul unei 
riențe ce se cuvenea fructificat în 
favoarea sportului românesc, a 
celor mulți și merituoși care ve
neau din urmă. Erau doar copiii 
țării.

Condițiile create și patinajului

Dumitru 
de 

sale de 
— reia 

patl-

cuvine 
de cu- 

expe-

— Și din această prezență pe 
gheață, de peste patru decenii, 
cu experiența acumulată, ce so- 
coți acum că era mai dificil 
concurezi sau să arbitrezi ?

Răspunsul vine hotărît, 
ezitări.

— Evident, să arbitrezi e 
greu, cu mult mai greu. Și 
oare de ce ? Pentru că, 
rînd, îți angajezi, tu 
soarta și destinul tău. 
însă, dispui de aprecieri de care 
depinde situația celor care se 
încred în competența, în cinstea, 
în puterea ta de obiectivitate. Și 
e mare lucru să lupți cu tine 
însuți, să observi și să cîntărești 
apoi just evoluțiile concurenților, 
să-ți concentrezi întreaga ta aten
ție.

— Și, în încheiere, cui acorzi 
preferințe — în calitatea dumita
le de fostă campioană, de fel ca 
arbitru, — dintre patinatorii noș
tri de azi ?

— Integral și nețărmurit, celor 
„doi puștani de aur“ pe care-i 
crește sportul românesc : Beatrice 
Huștiu și Gheorghe Fazekaș Sînt 
campioni naționali Ia... seniori, 
și ei n-au decît cîte 13 ani, cu 
un bun demaraj internațional. De 
le vor crește numai aripile și de 
fel năsucurile, de vor munci cu 
perseverență și dăruire, ca pînă 
acum, și de li se va da posibili
tatea continuu să aibă confrun
tări internaționale la proporțiile 
lor. nu disparate, — atunci pati
najului românesc îi sînt destina
te mari și pe deplin îndreptățite 
izbutiri mondiale.

— Personal, ce preocupări al 
acum ?

— Alerg, dar nu pe 
...în șoșoni, să prind 
către Cișmigid, unde 
să-mi întâlnesc nepoata, 
nică, — nu știai ?

Ce ți-e și cu olimni'ole 
ajung bunice ’

Kaluca VLADUJ

: să

fără

mal 
știți 

concu- 
insuți, 

Arbltrind

1970. Primul a reunit la Ma
drid 26 de profesoare de gim
nastică din capitala Spaniei 
și din alte ?ase provincii (Ca
ceres, Granada, Sevilla, Ali
cante, Alava și Guipuzcoa), 
iar cel de-al doilea s-a desfă
șurat la Barcelona, cu parti
ciparea a 32 de profesoare.

— Cum apreciați nivelul la 
care se situează gimnastica 
modernă spaniolă ?

— Este necesar să precizez' 
că, în Spania, gimnastica fe
minină este răspîndită mult 
sub forma gimnasticii de în
treținere a sănătății, aceasta 
avînd un caracter de masă. 
De asemenea, cunoaște o largă 
aderență publică gimnastica 
ritmică, 
datorită 
spaniol 
tate de 
teristici.
faptul că atît gimnastica edu
cativă cit și cea ritmică nu 
acoperă decît parțial cerințele 
de mișcare ale femeii, specia
listele spaniole au hotărît să 
cunoască cit mai mult din 
tainele gimnasticii moderne, 
solicitîndu-mă să le împărtă
șesc din cunoștințele mele. 
Deși cursurile pe care le-am 
condus au fost de scurtă du
rată, am reușit, totuși, să trec 
în revistă aproape tot conți
nutul de bază al gimnasticii 
moderne pornind de la pași 
și alergări specifice, conti- 
nuînd. cu îndoiri de truncil, 
balansuri-valuri, echilibru sta- 
tic-dinamic, turații, sărituri, 
jocuri muzicale, precum și 
mînuirile de bază cu accent 
pe obiectele portative solici
tate de regulamentul interna
țional : cerc, coardă, minge, 
panglică. Pentru mai buna 
înțelegere a materialului, am 
prezentat 80 de diapozitive cu 
pozițiile-cheie ale diverselor 
grupe de mișcări, precum și 
o peliculă de scurt metraj cu 
grupele de exerciții de bază 
ale gimnasticii moderne.

cu un conținut bogat 
îndeosebi folclorului 

ce cuprinde o infini- 
mișcări și pași carac- 
Dar, recunoscîndu-se

— Considerați că înțelegerea 
de către cursante a expuneri
lor dv. s-a făcut în condiții 
optime ?

— Faptul că m-am putut a- 
dresa profesoarelor de gim
nastică din Spania în limba 
lor natală a constituit un se
rios atu pentru mine, înțe
legerea cunoștințelor predate 
fiind deplină. Am putut ast
fel să predau și patru exer
ciții impuse din regulamentul 
de gimnastică modernă, tine-
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următoare

Constantin MACOVEI

că
ca 
îl

căpe băiatul 
decît să-l

Z 
D

o ir'dtă 
la un 
Uitin-

univer- 
într-un 
cabane 

15 km, 
de vi-

bun 
bu- 
su-

gimnastică, Don 
Llera, mi-a de
pus „piatra fun- 
gimnasticii mo- 

constituie

aprecierile la adresa 
mele au fost elogioase, 

au relatat pe larg 
cursurile conduse la 
și Barcelona, au pu-

ei și 
știe mul-

In foto: profesoara Gineta 
Stoenescu (stingă) lucrînd cu 
„elevele" spaniole.

— Cum a fost primită ac
tivitatea desfășurată de dv. 1
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MAMA VEDETEI
d« Art. BUCHWALD

©

rele gimnaste spaniole puțind 
concura în viitor la categoriile 
copii, a IlI-a și a II-a. Aș 
dori să mai dau doar un sin
gur exemplu care probează
eficiența muncii desfășurată 
de mine în Spania. Multe 
dintre lecții au fost impri
mate pe bandă, filmate, foto
grafiate, profesoarele partici
pante la cursuri puțind astfel 
revedea, oricînd, lecțiile și re- 
petîndu-le, la rîndul lor, cu 
alte profesoare doritoare a 
practica și preda gimnastica 
modernă.

— Deși pot părea lipsită de 
modestie, trebuie să vă asi
gur că 
muncii 
Ziarele 
despre 
Madrid 
blicat fotoreportaje, mi-au so
licitat interviuri la Radio și 
Televiziune. Consider, că am 
făcut o treabă utilă, iar fap
tul că președintele federației 
catalane de 
Juan de la 
clarat că am 
damentală a 
derne din Spania" 
cea mai mare mulțumire pen
tru mine, ca antrenoare.

Citeodată aud despre tn- 
timplări suficient de duioa
se și senine pentru a mai 
uita grozăviile pe care ni 
le servește televiziunea.

In această povestire ade
vărată va fi vorba despre 
antrenorul unui club uni
versitar de fotbal, pe caFe 
il voi numi aici Smăthers. 
Universitatea o voi numi 
Sampson, pentru a evita un 
eventual proces de calom
nie. Se află undeva prin 
nord-vestul Statelor Unite. 
Antrenorul Smăthers află 
dintr-o sursă sigură de e- 
xistența — undeva in echi
pa unui colegiu — a unui 
fundaș nemaipomenit de ta
lentat și se hotărăște să-l 
racoleze cu orice preț pen
tru echipa universității sale. 
Se urcă la volanul mașinii 
și după vreo 900 km par
curși descinde în orașul de 
reședință al băiatului.

După scurte investigații, 
constată că băiatul locuieș
te nu departe, împreună cu 
mama sa, o doamnă divor
țată. Apoi 
mai multi 
din partea 
niversitare, 
litatea cu
Competiția 
pentru acordarea unei burse 
de studii putea fi conside
rată deci deschisă.

Judecind îndelung proble
ma, Smăthers ajunge la 
concluzia că pentru a pu- 

î-Ț tea ciștiga competiția in 
urmărirea semnăturii băia
tului, trebuia să obțină cu 
orice preț adeziunea ma
mei. Planul lui de bătălie 
s-a bazat pe această strate
gie. O dată hctărîrea luată, 
s-a îmbrăcat in cel mai 
costum al său și cu .n 
chet de flori în mină a 
nat la ușa familiei.

Mama, o doamnă încă 
atrăgătoare, a fost impre
sionată din primul moment. 
Dar Smăthers a decis să nu 
precipite lucrurile, l-a de
clarat de la bun început 
tot ceea ce dorea era 
ea să știe cit de mult 
admira

află că recent 
antrenori, veniți 
unor cluburi u- 
au vizitat loca- 

intenții identice, 
interuniversitară

bune servicii. Apoi 
sitatea este situată 
mediu îneîntător, cu 
proprii de schi la 
cu minunate locuri
nătoare și de pescuit în 
apropiere. Există dormitoa
re noi și confortabile, un 
club studențesc ultra ele
gant și baze sportive cum 
nu există nicăieri in lume.

Din punct de vedere ol 
învățăturii, universitatea 
conta printre cele mai bune 
din țară. Apoi mai spuse 
că dacă ar fi avut un fiu, 
ar fi fost mindru să-l poa
tă da la universitatea din 
Sampson. Toate acestea pă
reau să exercite o profun
dă impresie asupra mamei.

Seara următoare, Smăthers 
o invită pe doamnă la dans 
In timp ce alunecau îm
brățișați pe parchetul lu
cios, el povestea despre 
viața plină de satisfacții a 
studenților universității. A- 
veau la dispoziție teatru, 
festivaluri, baluri, carnava 
lurl, excursii interesante și 
concerte. In timpul campio
natului aveau prilejul șă 
viziteze toate colțurile Sta
telor Unite, iar dacă se ca
lificau, puteau lua parte la 
marile turnee de la Miami, 
New Orleans sau Pasadena.

Mama 
tă.

Acum 
gur: nu

Z
2
i— nu voia 

țumit.
Seara 

pe mamă la cină, 
restaurant elegant, 
du-se profund în ochii ei, 
Smăthers a povestit despre 
existența plină de glorie a 
universității 
Este 
mai 
acel 
torit 
toate 
din stat, cu posibilități ne
limitate de a oferi cele mai 
SELECȚIUNI • SELECȚIUNI

din Sampson, 
cea mai veche și cea 
bună universitate din 
stat, spunea. Protec- 
universității stăpîneau 

afacerile importante

Smăthers era sl- 
și-a pierdut tim

pul in zadar.
Cu prilejul celei de 

treia și ultimei întîlniri, 
invitat-o pe mamă la 
partidă de călărie in împre
jurimile orașului. In timp 
ce o săruta cu pasiune, îi 
șoptea la ureche, cu tre 
moto in voce, că indiferent 
ce va decide cu privire 
fiul ei, noaptea aceasta 
nu o va uita niciodată.

După ce a condus-o 
mamă acasă, s-a întors cale 
de 900 km la Sampson, îm
păcat cu gîndul de a fi fă
cut tot ceea ce-i stătea 
putere pentru a-l avea 
fundaș în

O 
poșta 
de la 
thers 
incepe s-o citească : 
tul meu a hotărît să învețe 
mai departe la Universita
tea din Minnesota, dar dum
neata ai 
vingător, 
cis să-mi 
să urmez 
sității din Sampson. Sper 
deci să te revăd in curind. 
și te sărut cu multă, multă 
dragoste, a dumitale..."

echipa sa. 
săptămînă mai tirziu 
i-a adus o scrisoare 
mama băiatului. Smu
ci deschide nervos și 

„Băia-

fost atît de con- 
îneît m-am de- 
reiau studiile și 
cursurile Univer-

(din „Herald Tribune1')
• SELECȚIUNI • SELECȚIUNI

Astăzi, fi noi jucăm fotbal...
Foto i Aurel NEAGU

ARGUMENTE
La 25 de ani, în plină glorie, 

Catherine Lacoste, fiica fostului 
mare tenisman al Franței — unul 
dintre cei trei mușchetari, alături 
de Cochet. Borotra șl Brugnon — 
se retrage de pe terenurile de 
sport. Aceasta s-a întîmplat în 
Texas, la cea de a 69-a ediție 
a campionatelor amatoare de 
golf ale Statelor Unite.

In Franța, nu practică . golful 
mal mult de 35 000 de jucători, 
în timp ce în America numărul 
lor se ridică la... 7 milioane.

Și totuși, Catherine Lacoste, 
supranumită „Crocodilul Kld“ (din 
cauza portbonerului ei din pluș 
verde) este întîia, deși înfruntă 
cele mai bune jucătoare din 
lume.

Acum doi ani a cîștigat stră
lucit turneul open al Casca
delor, în Virginia. Iar înainte de 
campionatele America, devenise 
campioană amatoare a Franței și 
a Angliei.

Ea nu joacă cu mănuși, ca alți 
jucători, ci cu mîinile descope
rite. întrecerea se desfășoară la 
36 de găuri, dar victoria ei

încheiat la cea de a 34-a. 
cită, telefonează tatălui ei, 
Saint-Jean de Luz : _ Asta-i 
tată, am cîștigat ! Ea știe ce în
seamnă aceste cuvinte pentru 
tatăl el, încercat jucător In „Cupa 
Davis".

La propunerile de a deveni ju
cătoare profesionistă în America 
șl a ciștiga mulți, foarte mulți 
bani, Catherine răspunde de jîe- 
care dată zimbind : — Eu, eu 
nu joc pentru bani.

In locul unul premiu tentant 
de 5 000 dolari, ea a preferat o 
splendidă cupă de 22 de kg.

Dar marea surpriză, abia 
cum urmează. După acest imens 
succes, titlul de campioană a 
Statelor Unite la golf, Catherine 
Lacoste a declarat că va aban
dona sportul de performanță. 
Motivul ? Ea nu a dat nici unul.

Poate este și aceasta o trăsă
tură a marilor campioni. De a 
părăsi sportul, așa cum au fă
cut Jean-Claude Killy recent, și 
acum 40 de ani, chiar tatăl ei, 
Lacoste, în plină glorie.

Virgil LUDU

STÎNGACI barbați...
Manon Lescaut a fost azi tn grădină, 
chiar amîndoi pe-aceeași bancâ-am stat : 
avea un păr din plin oxigenat 
și frunzărea o carte de... străină.

a-

gheată, ci 
autobuzul 

trebuie 
că-s bu

Eu, ca niznai, fumam mereu, distrat, 
nu bănuiam că-i marea eroină, 
cînd monogramul de pe geanta fină 
ca o lanternă, brusc, m-a luminat.

Și ce folos ? Mai
Am vrut să-i spun 
dar un strânut pe

mult m-am fîstîcit...
o vorbă epocală, 
loc m-a gîtuit.

lar ea, cu fața devenită pală, 

m-a săgetat cu ochi de ghețuri reci : 
„Stîngaci bărbați în veacul XX 1“

Valeriu GORUNESCU

FEMEI IN ARENA
Sindicatul portughez pen

tru luptele cu tauri a hotărît 
ca femeile să aibă dreptul să 
apară ca toreadori în arenă. 
Președintele sindicatului, care 
s-a opus ca americana Edith 
Evans să intre în arenă ca 
toreador, și-a dat demisia. 
Conflictul a dus la o vie

dispută în sinul opiniei pu
blice portugheze. Trebuie 
precizat că luptele cu tauri 
din Portugalia se deosebesc 
considerabil de cele din Spa
nia. Accentul se pune pe 
măiestrie, taurii nefiind omo- 
rîți în cursul luptelor

*
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'UVERTURA LA CLUJ
(Urmare din pag. 1)

Pbcj. a 3-a

u riscul de a fi 
catalogat cel pu
țin inoportun, și 
prin bunăvoința 
dumitale, încerc 
pe această cale 

să supun forurilor in drept o 
propunere ce mi se pare in
teresantă din multe puncte de 
vedere. (Și acceptată cil en
tuziasm de niște cunoștințe 
feminine, nu zîmbi prea iKa- 
lițios, maestre, sînt persoane 
extrem de onorabile și depăși
te ca vîrstă.) Ca să fiu sincer, 
nu cam știu cum să-ncep... eh, 
dac-aș fi știut în viață cum 
să încep anumite lucruri! Că 
de sfîrșit prost, s-au sfîrșit 
cu toatele, în majoritatea ca
zurilor. Asta-i situația, n-am 
de ce mă plinge, am surmon- 
tat eu și clipe mai grele, scă- 
pînd voios din fel și fel de 
viclene urechi de ace în care 
mă vîr numai din pricina u- 
nei sincerități ecrazante, cau
zatoare a nenumărate feste. 
(Mă refer la data cînd i-am 
mărturisit actorului Colea Rău- 
tu că n-am frecventat nicio
dată Giuleștii — deși acolo a 
jucat Andrei Rădulescu, care 
ți-e și rudă — sau la data 
mai recentă cînd, fără să-mi 
asigur spatele, așa cum o jac 
obișnuit și din reflex, am de
clarat unui amic că remarca
bilele rezultate obținute la ho
chei, în grupa B, se datoresc, 
poate, unei practicări ceva mai 
îndelungate in tinerețe <r sub
limei țurci străbune... și-n spa
te, cu pieptul bombat și nă
rile răsfrinte mă asculta, cine? 
După priviri, țigările Camei și 
servieta de „deplasare", 
nuiesc că 
semnatorii 
căliți ai 
scria în gazeta bucureșteană 
de mare tiraj), ai spectaculo
sului meci de hochei — adau
gi, te rog: pe gheață — Ro
mânia — Iugoslavia, soldat cu 
awl memorabil pentru noi și 
piwte veacuri, 4—3.)

...Formidabil lucru creierul 
ăsta omenesc... cum asociază el 
nenumărate idei: uite, m-a 
furat condeiul și n-a jost în 
zadar, fiindcă propunerea mea 
chiar la hochei se referă. Am 
făcut un ocoliș cam mare pînă 
să ajung 
mi-a dat, 
suflu de 
sociativă. 
ce-i vorba :

O tradiție, 
oricare din 
ale acestui 
pămîntesc, i _ 
pucurile scăpate peste man
tinelă, spectatorului care le-a 
cules, țn ce constă propune
rea mea ? Propunerea mea con- 

spectatorului 
în brațe, pe 
la o învăl- 

peste manti-

era unul din 
entuziaști și 
pasionantului

bă- 
con- 
neis- 
(așa

la ea, dar a meritat, 
cum s-ar spune, un 
impulsie cerebral-a- 

fine, iată despreIn

, împămîntenită in 
țările patinatoare 
fermecător glob 

oferă, la hochei,

stă in a oferi 
care l-a primit 
hocheistul zvîrlit 
mășeală permisă . 
nelă. Mă gîndesc că e o în
tregire binevenită, necesară, a 
vechii tradiții, cea cu pucul. 
Bineînțeles, jucătorul sărit 
peste mantinelă va fi păstrat 
de spectator pînă Ia viitorul 
campionat mondial, intrînd ex
clusiv in sarcina spectatorului 
să cazeze, hrănească și distreze 
la un mod cit mai plăcut, in
tr-un cuvint, să se ocupe cu 
rafinament 
cazional...
M-arn mai 
regulament 
știi, să nu

de trofeul lui o- 
ce zici, merge ? 
gindit și la un mic 
cvasi sportiv, care 
dea loc la abuzuri,

(Urmare din pag. 1)

federal căruia dorim să 1 se 
confere nu numai rolul unui 
organism formal, în numele 
căruia Biroul să acționeze, ci 
un rol care să-1 determine să 
judece șl să hotărască asupra 
destinelor jocului de fotbal. 
Deși sînt conștient că cele 
spuse acum nu reprezintă, 
pentru unii, noutatea dorită, 
ele exprimă însă instaurarea 
în forul fotbalului nostru, a 
unei robuste idei partinice : 
aceea a eficienței extinse și 
responsabile a oricărui for de 
conducere, fie el salariat sau 
■voluntar. Văd un comitet fe
deral capabil să adopte hotă- 
riri într-o formă finită, să-i 
tragă Ia răspundere pe acti
viștii din fotbal, cu autoritate 
pe întregul teritoriu național. 
Primii pași tn această direcție 
au și fost făcuți și recenta 
plenară a F.R.F. (de care zia
rul dv. s-a ocupat mulțumi
tor, ca spațiu, dar fără a fi 
surprins esența dezbaterilor) 
s-a încheiat cu adoptarea u- 
nor hotărîri dintre care aceea 
de a se renunța la subvențio
narea de către federație a 
calendarului competițional al 
cluburilor mi se pare deose
bit de importantă, nu numai 
prin echilibrul financiar care 
se cere acum cluburilor, dar 
și prin îndrumarea către copii 
și tineret a unor sume de 
bani cheltuiți steril și în alte 
scopuri, pînă nu de mult. Tre
cerea responsabilității organi
zării turneelor internaționale 
asupra cluburilor, rentabiliza
rea acestora ca și asigurarea, 
de către federație a acțiunilor 
de amenajări de terenuri, iată 
doar cîteva dintre noutățile 
ce se cer a fi cunoscute.

— V-ați apropiat, după 
cum îmi dau seama, de 
momentul actual al spor
tului cu balonul rotund, 
ceea ce mă îndeamnă să 
vă întreb : cum aprcciați 
debutul noului sezon care 
se va produce azi ?

— Este absolut evident că, 
pentru marele public al ama
torilor de fotbal, reluarea cam
pionatului și întregul său retur 
vor sta sub semnul turneului 
final din Mexic. Pentru fede
rație el înseamnă, totodată, a- 
dincirea preocupării față de 
structura întregului fenomen 
fotbalistic, față de cluburi, cre
area celei mai favorabile at
mosfere generale pentru jocul 
cu balonul rotund. Poate că 
acest plan secund prezintă mai 
puțin interes pentru specta
tori, întrucît el nu oferă pi
canteriile dorite uneori de pu
blic, dar pentru noi rămîne 
esențial. Calificarea în turne
ul final al C.M. a creat, in
tr-adevăr, condiții favorabile 
lumii fotbalului românesc. 
Prezența noastră în Mexic re
prezintă, și ea într-un fel, un 
debut, dar insuficient pentru 
a putea vorbi despre redre
sarea fotbalului. In noul se
zon, vom face cîțiva pași mă
runți, dar fermi, în direcția 
materializării unor idei înde
lung discutate și ale căror e- 
fecle sînt de așteptat după o 
perioadă ceva mai lungă (ter
minarea campionatului națio
nal, să zicem, dar poate chiar 
mai tîrziu). Mă refer, în spe

la neînțelegeri, pricepi că se 
pot intîmpla și astfel de ches
tii — și atunci totul să fie lă
murit, să fie fair-play. Adi
că, înțeleg să-l păstrezi pe a- 
cest jucător in bune condiții, 
deci: primo, l-ai primit în 
brațe cu 87,97 sau 107 kilo
grame, il restitui clubului de 
bază și națiunii sale cu 87,97 
sau 107 kilograme. Oh, dacă-l 
restitui îngrășat, se poate, da' 
numai cu acte justificative. E 
oprit să se restituie un jucă
tor desgrășat; secundo, pe 
timpul șederii sale, jucătoru- 
lui-cadou să i se arate Valea 
Prahovei, castelul Peleș și 
„Șura Dacilor" de la Poiana 
Brașov, ca să admire pe fru
moșii ospătari daci; să i se 
mai arate gropile lăsate in pă
răsire din Sinaia, unde urma 
să se construiască patinoarul 
construit la București, dar la 
Sinaia gropile au rămas, de
oarece campionatul trece, gro
pile rămin — și neapărat să 
fie dus la Eforie, să admire și 
acolo niște nobili ospătari ro
mani, de asemenea nu strică 
un tur de orizont prin deli
ciosul Costinești; terțio, să 
mănince bucătărie strict ro
mânească, de preferință la A- 
thenee, unde va rămîne precis 
extaziat de bucatele autohto
ne ; 
zești, 
suri 
russe 
băuturile gen Campari, whisky 
Haig sau gin-fizz ; quator, pri
mitor și oferit să ducă o via
ță intr-ajutătoare, în nici un 
caz oferitul să nu fie obligat 
la prestarea 
alte munci 
educația lui. 
le-nșir chiar 
fi cazul in 
primit în brațe de sexul opus, 
de un minor (ă), de un di
rector adjunct, de un inginer 
șef, de un mizantrop sau de 
un poet, în scrisoarea viitoare 
vom vorbi mai pe larg... 
cazul să alcătuiesc un 
gram ? Socot că mă-nscriu 
aria generală a cunoașterii 
ciproce dintre sportivii de 
verse părți ale lumii. T.“

...Ce să-ți spun, nea Teniță? 
Știu și eu... mai scrie-mi, ideea 
e de talia matale, curajoasă, 
generoasă... dacă pot pentru ca 
să mă exprim astfel, 
s-o înțeleagă și alții, 
aici. Oricum,

supe strecurate franțu- 
ciorbe ă la greque, so- 
englezești, salade b la 
și orientale, etc., plus

unor corvezi sau 
incompatibile cu
Ei, n-am să fi 

pe toate, ar mai 
care jucătorul e

e 
pr ci- 

in 
re- 
di-

numai 
aici e 

spor la treabă.
Al. STRUȚEANU

în prima parte a reprizei se
cunde.

Fără a ne mai referi la 
șuturile de la distanță, foarte I periculoase, ale noului intro
dus, să notăm doar faza-gol,

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

din min. 55 : primind o pasă, 
la aproximativ 25 m de poar
ta oaspeților, Bungău a pre
lungit rapid balonul. în 
adîncime, lui Munteanu, 
care, complet nemarcat la 
marginea careului mare, a 
șutat pe jos, decisiv, în stînga 

lui Oprea. După gol. 
nînd cu o mai mare 
voltură. „U“ a mai 
un timp inițiativa de 
sa, reușind unele 

efect, dar numai 
zona de finalizare. Gazdele 
se jucau parcă cu situațiile 
de gol și, sigur, după cum 
se va vedea, și cu propria 
soartă

De partea cealaltă, fotba
liștii craioveni au venit la 
Cluj cu intenția nedisimulată 
de a juca pentru... ,X“-ul 
lui Oblemenco, în care scop 
au manevrat în consecință i 
debutantul Donose, un ju
nior, a fost retras undeva pe 
stînga, la mijlocul terenului, 
Ivan s-a repliat de regulă

U",

acțio- 
dezin- 

păstrat 
partea 

faze 
pînă

de 
în

s-a aflat jucătorul de rezer
vă Dașcu (abia introdus în 
teren) care cu o intuiție și 
cu o execuție tehnică de 
vechi titular, a fixat balonul 
în plasă, printr-o .foarfecă" 
de toată frumusețea.

Nu era prea tîrziu pentru 
o nouă replică a lui
dar — pînă la ultimul flu
ier de arbitru — studenții 
n-au mai găsit resursele psi
hice necesare.

Apropo de arbitru, căruia 
îi sîntem datori o expli

cație : i-am scăzut cile o 
stea la fiecare 11 m (unul 
mai clar decît altul) pe care 
nu a avut, se pare, curajul 
să le acorde.

„U" CLUJ — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 1—1 (0—0) 
Stadlon-Munieipal ; teren a- 

lunecos ; timp înnourat, ploa
ie măruntă, cu intermitență ; 
spectatori — aproximativ 
20 000.

Au marcat : Munteanu (min. 
55), respectiv Dașcu (75).

„U" CLUJ : Moldovan 7 — 
Crețu 6, Pexa 6, Solomon 7, 
Cîmpeanu 6, Anca 5, Oprea 
5, Ulfăleanu 6 (min. 46 — Bun- 
gău 8), Munteanu 6, Adam 6, 
Barbu 5.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Oprea 7 — Nlculescu 8, Țană 
7, Bîtian 8, Velea 7, Strîmbea- 
nu 7. Ivan 7, Martinovici 6, 
Niță 5, Oblemenco 7, Donose 
6 (min. 60 — Dașcu 8).

A arbitrat Vasile Dumitrescu 
ajutat la linie de v. 

Tonta și A. Miinich, toți din 
București.

Trofeul Petschowșchl (pen
tru public) : 8

La tineret-rezerve : „U“ Cluj 
— Universitatea Craiova 1—0 
(1-0).

IN EXCLUSIVITATE PENTRU SPORTUL

[

DRAW-ul, MINUT CU MINUT
în primul minut 

combinație pe 
Oprea-Barbu-Adam 
ie cu un șut „de probă", fără 
probleme pentru portarul 
craiovean.

Trei
Adam, 
corner, servește 
tavă lui Barbu, 
spre poartă, dar de undeva 
un picior deviază traiectoria

de joc o 
triunghiul 
se înche-

■ ■ ■

minute 
înfipt

mai tîrziu, 
pe linia de 
o minge pe 
care șutează

pînă >în fața fundașilor cen
trali, pentru a-i crea lui_Bît- 
lan (îndeosebi) și lui 
rosibilitatea să 
nevoie. Așa au jucat cu suc
ces băieții lui Coidum, pînă 
ce a căzut golul lui 
teanu- Apoi, încetul 
cetul, au ieșit și ei 
tot mai curajos, în 
de a restabili echilibrul pe 
tabela de marcaj. Și cine în
drăznește... reușește 1 în min. 
75, Martinovici, demarcat pe 
aripa stingă, a centrat înalt 
în careu s pe traiectoria min
gii, dar cu spatele la poartă,

Țană 
.acopere" la

Mun- 
cu în- 
la joc, 
dorința

LOTO • PRONOSPORT
CIȘTIGATORII CELOR 100 
EXCURSII LA MOSCOVA 
— LENINGRAD ATRIBUI
TE LA CONCURSUL EX
CEPTIONAL PRONOEX- 
PRES DIN 22 FEBRUARIE 

1970
1. Bora Petre — Craiova ; 

2. Tănăsescu Ion — corn. 
Blejoi jud. Prahova ; 3. Pioa- 
ra Dumitru — Ploiești ; 4. 
Pantoiu Nicolae — corn. Li- 
pănești jud. Prahova; 5. Bi
let colectiv nr. 104389 din 
București ; 6. Iana T. Ion — 
com. Paraschia jud. Teleor
man ; 7. Badea Clement — 
Năsăud ; 8. Tudor Vasile — 
Buzău ; 9. Bilet colectiv nr. 
80917 din Piatra Neamț ; 10.

Cnitel Moise — București ; 
11. Popa loan — Deva ; 1.2. 
Bilet colectiv nr. 114912 din 
Pitești ; 13. Popescu Aure
lian — Brăila ; 14. Tamaș 
Antal — corn. Turia jud. Co- 
vasna ; 15. Horga Gheorghe
— corn. Alexeni jud. Ilfov ; 
16. Știucă Gheorghe — Tg. 
Jiu ; 17. Albulescu Dumitru
— Timișoara ; 18. Birola Con
stantin — București ; 19.
Barbu Traian — com. Crean
gă jud. Neamț ; 20. Vass Da
niel — Cluj ; 21. Ghergheșan 
Ion — Arad ; 22. Caragea 
Horia — București. (Conti
nuare în numărul de marți).

mingii, expediind-o în cor
ner.

Iureșul
Se îmbogățesc secvențele 
perimetrul porții apărată 
Oprea. Uifăleanu (min. 
șutează la poartă, după 
centrare 
ratează 
Barbu — cu latul - 
peste poarta goală..

Și iată o primă breșă în a- 
părarea clujeană, la o bîlbî- 
ială a lui Pexa (min. 
Oblemenco însă, neavînd 
glat tirul și_surprins de... 
doul lui 
lingă 
nouă
menco 
veanu 
le sale. Acesta a fost 
aperitiv" al înaintașilor cra
ioveni.

A urmat joc de espectativă. 
Apoi, iarăși asaltul porții 
craiovene din partea cluje
nilor, fără însă să existe vreo 
scînteie de claritate. Pe rînd. 
ocaziile la poarta echipei 
oaspete sînt ratate de Mun
teanu (min. 17), Uifăleanu 
(19), Barbu (20), Oprea (23), 
Adam (27) și din nou Barbu 
(31). în min. 42 era cît p-aci 
să se intîmple neprevăzutul, 
dar nu la poarta oaspeților, 
ci in spațiul de joc clujean : 
un stadion întreg a văzut un 
fault clar, în careu, 
lui Oblemenco. Numai 
bitrul V. Dumitrescu 
chis ochii. De faDt, el 
închis ochii încă o 
parcă pentru a egala

clujean continuă.
' ' în 

de 
6) 
o 

impecabilă, Oprea 
intervenția, dar 

trimite

9)1 
re- 
ca- 
pe 
o 

infiltrare a lui Oble- 
(min. 11), dar Moldo- 
blochează la picioare- 

„micul

Pexa, trimite 
poartă. Urmează

deciziilor greșite, neacordînd 
un penalti în favoarea clu
jenilor, la un fault evident 
comis asupra lui Adam în 
min. 53.

Min. 55 : o aruncare de ia 
tușă a lui Cîmpeanu îl gă
sește pe Bungău în duel cu 
nu mai puțin de trei apără
tori adverși. Mingea ricoșea
ză la Munteanu care, de la 
16 m, șutează sec, pe jos în 
colțul stâng al porții lui 
Oprea: 1—0 pentru „U“ Cluj.

în minutul următor clujea
nul Oprea șutează din inte
riorul careului, însă tizul său 
craiovean reușește să rețină.

Apoi a intervenit pe gene
ricul filmului automulțumi- 
rea echipei gazdă. Cu o ex
cepție, șutul violent al lui 
Bungău (min. 73), reținut cu 
dificultate de Oprea. In rest, 
joc înghesuit în fața careului 
craiovean.

De 
au 

faze, 
care 
prin 
că splendidă, pe spate, după 
o pasă primită de la Marti
novici.

Dușul a fost foarte rece 
pentru clujeni, iar revenirea 
lor tardivă, lipsită de clarvi
ziune. Cîteva șuturi anemice 
vor puncta finalul întilnirii, 
avîndu-1 drept autor pe Bun
gău (min. 81 și 87). O fază 
ceva mai dinamică se înre
gistrează în min. 88, cînd 
Adam șutează din 
mingea se izbește de Oprea, 
sare în bară, apoi ricoșează 
în teren și este degajată. A 
fost ultima speranță...

partea cealaltă, oaspeții 
început o țesătură de 

căutînd egalarea, pe 
o realizează în min. 75 
Dașcu, printr-o foarfe-

careu,

Victor MOREA

Rapid - Politehnica lași.
(tineret-rezerve)

I 
I
un artis ai

„elev“ mai bun ® Un
rezultat controversat
gerea în fața lui Lufti 

dă impuls televiziunii

înfrîn
®i Nino 
italiene

lata pugilistlcâ a lui Nino a luat o altă
o dată cu apariția lui Toni Caneo, antrenorul care 
șl-a făcut din tînărul istrian un scop al vieții sale, 
care l-a înzestrat cu o tehnică de mare rafinament. 

Iată ce spune Caneo despre elevul său : „Benvenuti mi-a 
fost încredințat în stare aproape... brută. Un copil, poate 
ceva mai mult decît un copil, dar dotat cu un talent pugilis
tic atît de dezvoltat, atît de evident îneît nu se putea să nu 
ajungă ceva. Mi-am dat imediat seama de acest lucru și am 
căutat să-i transmit tot ceea ce știam. A mers extraordinar. 
I-au fost de-ajuns șapte întîlniri (N.A. cele de care amin
team, susținute in anul 1954), pentru a obține titlul de cam
pion „novice" al Italiei. Este suficient acest amănunt pentru 
a spune cît valora Benvenuti, încă de la începuturile carierei 
lui. Ca să atingă acest nivel, alți pugiliști au fost nevoițî să 
susțină zeci și zeci de meciuri. Lui Nino nu i-au trebuit de
cît șapte. Cum aș fi putut să nu-mi dau seama că e un mare 
talent ? După șapte întîlniri, un pugilist nici nu știe să-și 
lege bine mănușile... Nino a devenit atît de ușor campion 
italian Ia începători, de parcă ar fi făcut o plimbare",

— Lăsînd la o parte talentul, cum era Benvenuti ca spor
tiv, ca om ? Era ascultător, pasionat, perseverent în pregă
tire, sever cu el însuși in viața extrasportivă ?

— Mai încape îndoială ? Dacă n-ar fi avut toate aceste ca
lități. n-ar fi ajuns atit de sus. Nu e un secret dacă spun 
că, poate, nici un alt sport nu-ti pretinde atitea sacrificii ca 
boxul. Sacrificii și iar sacrificii. Cine își dă seama că nu 
poate să se dedice cu totul boxului ar face mai bine să re
nunțe. Chiar dacă este vorba de un mare talent, ca în ca
zul lui Benvenuti. Poți fi formidabil, dar dacă-ți lipsește acel 
spirit de sacrificiu pe care l-a avut Nino, este mai bine să te 
desfaci din mrejele cîtorva satisfacții sau succese pe ring.

Avîndu-1 pe Caneo în colțul ringului, Benvenuti a urcat 
între corzi de 16 ori în 1955. De fiecare dată a coborît vic
torios : de 6 ori înainte de limită, de 10 ori la puncte. In 
luna februarie, un început de bun augur : Benvenuti a cîști- 
gat, la Udine, titlul de campion regional al Veneției. Apoi a 
fost supus, cu succes, unei selecții preolinipice, la Comerio, 
în Lombardia, învingindu-J la puncte pe un experimentat 
pretendent : Geotto. In continuare, a luat parte la un tur
neu de selecție pentru echipa națională. Și aici a terminat 
învingător în toate cele patru meciuri susținute pe ringul 
de la Foro Italico din Roma. învinșii săi au fost : Sila, Pa-

V Întorsătură,
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asupra 
că ar- 
a in- 
a mai 

dată, 
scorul

§Azi, de la ora 9,30, stadio
nul Giulești va găzdui par
tida echipelor de tineret,-re- 
zerve ale cluburilor Rapid si 
Politehnica.

s

Simpatica figură a lui Nino i-a atras mai mult pe italieni 
spre micul ecran, accelerînd, astfel, dezvoltarea televiziunii 
pe peninsulă

§
cial, la autonomia economică 
a federației, ca și Ia unele 
măsuri care afectează activi
tatea cluburilor, cum ar fi — 
pentru a da un Singur exem
plu — aplicarea, pentru prima 
oară la noi, a unui regulament 
complex, destinat competițiilor 
(le fotbal și in care sînt inclu
se toate prevederile necesare 
privind transferările, arbitra
jul, starea terenurilor etc. Ori- 
cît s-ar părea de curios, fot
balul n-a avut, pînă de cu- 
rind, un astfel de îndreptar, 
dacă vreți. Aceasta nu în
seamnă altceva decît iarăși o 
reflectare, și în fotbal, a unor 
măsuri cu un caracter foarte 
larg specifice societății noas
tre actuale și anume întărirea 
măsurilor de legalitate, ac
țiune consecventă a partidului 
nostru.

— Cu toată modestia, pe 
care doriți s-o imprimați 
declarațiile, dv, sesizez des-

tate, lucide, îndrăznețe, sin
gurele care ne pot ajuta. N-am 
înregistrat nici măcar reacțiile 
așteptate din partea unor pre
ședinți de comisii, de cluburi 
divizionare, atunci cînd au a- 
flat de noua destinație a lon- 
durilor dirijate de -pe plan 
central, ca și cum chestiunea 
nu i-ar fi privit direct, ori ca 
și cum ei n-ar fi înțeles că 
vor avea de muncit mai mult 
de aci înainte, sub forme în
noite și foarte diversificate, 
pentru a-și asigura existența. 
Trag concluzia că mentalita
tea ce se manifestă, în pre
zent. în fotbal se cere, cel pu
țin. primenită, dacă nu chiar 
fundamental schimbată.

— Care este proporțio
narea interesului pe care 
I.R.F. l-a stabilit intre 
Campionatul mondial și cel 
național ?

— Să vă descriu situația de 
fapt, pentru că, in vorbe, s-a

că acțiunea pentru turneul 
mexican ?

— Sub două aspecte. Intii 
va constitui o perioadă de re
laxare a jucătorilcr, prin 
schimbarea unui program a- 
menințat să devină stereotip. 
Dominant va deveni pentru 
cîteva săptămîni campionatul 
cu volumul său de pasiuni, de 
interese, de satisfacții etc. In 
al doilea rînd, el ne va per
mite să continuăm ideea care 
a dominat și recentul turneu 
din America de Sud și anume 
aceea că sîntem prea săraci 
pentru a da titulari perpetui 
naționalei. De aceea, emula
ția va fi permanentă și evo
luțiile unor jucători ra Dumi
tru și Neagu au reprezentat 
adevărate confirmări ale unor 
aprecieri anterioare, precum e- 
voluția altor sportivi (Adama- 
che, Pescaru) în meciurile din 
Australia și Israel și — înce- 
pînd de azi — in campionatul

ECHIPA NAȚIONALĂ NU EPUIZEAZĂ
PROBLEMELE FOTBALULUI
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tlnația mal profundă a u- 
nor măsuri, în general și 
pe nedrept subapreciate 
pentru lipsa spectaculozi
tății lor, dar îmi îngădui 
să vă solicit și o apreciere 
a „coloanei pasive” a fot
balului nostru.

— In această ordine pot să 
afirm că auspiciile sub care 
s-au desfășurat evenimentele 
trecute sînt mai puțin îmbucu
rătoare. Deși, pentru a lua un 
singur exemplu, raportul pre
zentat comitetului federal a 
constituit, cel puțin, o bază 
concretă deschisă discuțiilor, 
activiștii noștri (antrenori, pre
ședinți de cluburi și secții etc.) 
nu reușesc încă să privească 
activitatea de care răspund in 
mod critic. De pildă tov. A- 
postolescu, vicepreședintele sec
ției de fotbal Crișul—Oradea, 
susținător pasionat al fotba
lului și om cu experiență în 
acest domeniu, nu ne-a spus 
decît generalități despre echi
pa sa, deși m-am convins per
sonal că acolo există serioase 
probleme ; Angelo Niculescu, 
care a obținut cu echipa na
țională succese în turneul în
treprins, comentînd îr.frîngerea 
din meciul cu Flamengo, nu 
ne-a lăsat să întrevedem în
vățămintele practice ale aces
tui insucces ; Dincă Schileru, 
la rîndul său, ca și Mărdăres- 
cu, n-au găsit ,în expunerile 
prezentate, elemente critice, 
vădind o înclinare spre polei- 
rea faptelor în locul eviden
țierii unor idei pe care le aș
teptam de la ei. Aș spune 
chiar că factorul comun al 
poziției adoptate este acela 
de a nu supăra cumva pe ci
neva. Altfel zis o absență a 
combativității și să nu vă sur
prindă că la acest capitol, de
sigur nu prea flatant, îmi în
gădui să înscriu și presa spor
tivă, inclusiv ziarul „Sportul". 
Așteptăm, din partea tuturor, 
poziții critice, bine lundamen-

tot spus să se acorde atenție 
și echipei naționale și celor
lalte. în realitate, doar repre
zentativa a constituit o pre
ocupare permanentă, chiar 
dacă și aci s-au înfruntat opi
nii îndeajuns de contradictorii. 
Părerea mea este că proble
mele de fond se impun aten
ției celei mai serioase și, în 
paralel cu ele, supravegherea 
și dirijarea construcției echi
pei naționale. Interdependența 
este atît de evidentă în am
bele sensuri îneît nu cred să 
fie necesar să o și demon
strez în continuare. Nu uităm 
nici o clipă influenta extrem 
de pozitivă pe care califi
carea în turneul final din Me
xic a avut-o, și o are !n con
tinuare. asupra întregului nos
tru fotbal. Nu mă refer doar 
la prestigiu ci chiar la ches
tiuni de natură contractuală, 
de avantaje financiare, ia por
țile dinafară care s-au des
chis mult mai ușer acum pen
tru fotbalul românesc.

— Ce concluzii aii tras 
de pe urma programului 
chipelor finaliste, raportat 
la măsurile privind echipa 
noastră ?

— Cîteva lucruri comune : 
durata aclimatizării, cu exa
gerări în ambele sensuri, jocuri 
grele, excluzînd menajamen
tele obișnuite în trecut, asi
gurarea unui program pe tim
pul iernii. în rest, diversele 
măsuri nu-mi par esențiale. In 
ceea ce ne privește, fracțio
narea campionatului constituie 
o dovadă a prețuirii pe care 
i-o arătăm și nu a subestimă
rii sale. Programul echipei 
noastre nu conține, după pă
rerea mea, un anume specific, 
ci se înscrie alături de al ma
jorității participantelor din E- 
uropa.

— In ce formă credeți că 
va putea returul campio
natului național să serveas-

național, ar putea să aducă noi 
nume în lotul reprezentativei. 
Se cere să nu uităm că un 
Gornea a strălucit pe Wem
bley, că Anca are deja expe
riența unui meci cu Anglia, 
tot astfel cum nu știu de ce 
n-ar putea intra în vederile 
selecționerilor fotbaliști ca Tu- 
fan sau Tătaru, Bădin sau un 
alt stoper dintre cei tineri 7

— Federația de fotbal 
și-a revizuit unele raporturi 
cu alte instituții ?

— în general, ne străduim 
să consolidăm niște raporturi 
existente, dar fără îndoială- 
că noi relații se pot ivi ori- 
cînd. De pildă, hotărirea noas
tră adresată cluburilor privind 
programarea meciurilor tele
vizate cu minimum două ore 
și jumătate înaintea orei de 
începere a celorlalte jocuri va 
cere o reașezare a intereselor 
devenite obișnuite, dar — după 
cum s-a constatat — defavo
rabile pînă acum fotbalului, 
O grijă specială vom acorda 
intereselor Pronosportului (de 
la care fotbalul primește anul 
acesta 16 milioane lei) prin 
respectarea programărilor și 
organizarea de competiții in
teresante în pauzele ce se pot 
ivi, tot astfel cum ne preocupă 
intens reconsiderarea ideii de 
meci amical, care la ora actu
ală pare să nu mai intereseze 
pe nimeni.

— Care este punctul dv. 
de vedere asupra opiniei 
publice raportată Ia fotbal?

— Fotbalul nu poate fi con
ceput fără spectatori. De aceea, 
dorim ca publicul ’ să participe, 
in număr cît mai mare, la 
meciuri, atît pentru argumen
tarea încasărilor, cît și pentru 
moralul jucătorilor. Așteptăm 
de la public să se activizeze 
și să se integreze in efortul 
nostru îndreptat spre întrona
rea unei atmosfere cu adevă
rat sportive pe terenuri și în

tribune. Opinia publică, și de 
asemeni toți cei care se ex
primă, intr-un fel oarecare, a- 
supra fotbalului, ne pot fi de 
mare folos, mai ales in cam
panii cum a fost aceea pentru 
campionatul mondial, așa incit 
așteptăm armonizarea tuturor 
factorilor posibili în scopul 
creării unei ambianțe favora
bile unei comportări bune în 
Mexic. La rîndul său, F.R.F. 
va discuta public toate pro
blemele, nu va escamota ne
ajunsurile, va urmări stabilirea 
unei unități de atitudine față 
de participarea echipei in Me
xic, a șanselor sale, a cerințe
lor, a aprecierii tuturor rezul
tatelor din perioada interme
diară, ca și a celor din turneu, 
fără excese, nici în sensul lau
dativ și nici în cel critic.

— Cum vedeți viitorul 
campionat național ?

— Altfel structurat și din 
mai multe puncte de vedere. 
Menținindu-ne trează atenția 
pentru echipa națională vom 
urmări, cu tenacitate, întări
rea cluburilor pe care le văd 
făcînd turnee de valoarea ce
lui recent desfășurat de echi
pa națională, în condițiile u- 
nei responsabilități multiple, 
atît tehnice cît și economice.

— Aș putea îndrăzni să 
vă cer un răspuns, cu baze 
reale, privind evoluția echi
pei naționale în Mexic ?

— Știu că acestei întrebări 
va trebui să-i răspund cîndva. 
De ce n-aș face-o acum ? Nu 
trebuie mers pe calea antece
dentelor, considerînd că nu 
putem fi decît ultimii în serie. 
Ne stă în putere să luptăm și 
să evităm poziția codașă. De
ranjarea ierarhiei prestabilite 
ne preocupă. Dacă vom mer
ge mai departe în turneul ce
lor opt ? Pentru aceasta, în 
mod concret, trebuie să eli
minăm pe una dintre cele 
două campioane mondiale: 
Anglia sau Brazilia. Iartă-mă 
că repet răspunsul dat și 
„Scinteii tineretului" : aștept 
ca cineva să ne precizeze pe 
care anume ?

In încheiere, fiindcă văd că 
această întrebare nu a venit, 
deși o așteptam, permite-mi 
să mi-o pun singur : s-a în
cheiat un an de cînd conduc 
federația de fotbal. Pot fi mul
țumit de rezultate ? Fără fal
să modestie, nu ! îmi amin
tesc, că unul dintre președin
ții, din ultima vreme, ai fe
derației ceruse, spre a face 
ceva, un răgaz de doi ani. îmi 
dau seama cît de scurt era a- 
cel termen, iar eu sînt de-a- 
bia la jumătatea lui. Este o 
mare diferență între a dori 
și a realiza ceva. Sînt con
știent, totuși, că lucrurile s-au 
urnit din locul în care stag
naseră și sînt decis să nu le 
las, din nou, să se blocheze. 
Cit va fi necesar pentru a- 
ceasta ? Nu știu. Ceea ce știu 
este că mișcarea sportivă ia 
un curs pozitiv și că adevă
rul nu mai poate fi eludat, că 
artificiile pregătirii de seră au 
fost devalorizate (vezi cazul 
decăderii voleiului și mai re
cent cel al hocheiului) și că 
procesul transformărilor nece
sare se impune a fi început 
în interiorul mișcării sportive. 
Din acest punct de vedere 
fotbalul a fost printre cele 
dinții sporturi care au servit 
acest adevăr.
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ris, Furio, Malcarne care au activat apot cu mai mult sau 
mai puțin succes, ca profesioniști. In sfîrșit, pentru a în
cheia o mică polemică iscată la Comerio, unde i se pusese 
la îndoială victoria obținută în fața lui Geotto, Nino a ac
ceptat să-1 întilnească din nou p.^.pcesta, către sfîrșituJ anu
lui. Geotto a fost făcut k.o. tehnic în repriza a treia, așa că 
episodul care umbrea oarecum palmaresul lui Benvenuti 
era definitiv clarificat.

Pînă în anul 1955 Benvenuti a susținut, In total, 23 de me- • 
ciuri. Bilanțul : 23 de victorii, una mai convingătoare decît 
alta. Ce și-ar fi putut dori mai mult ?

Dacă anii 1954 și 1955 au scos la iveală posibilitățile lui Nino 
Benvenuti pe plan intern, următoarele două stagiuni (1956 și 
1957) l-au consacrat și pe plan Internațional, chiar dacă, la 
jumătatea lui 1957, Benvenuti avea să sufere singura iui în- 
fringere din cariera de amator. Aceasta s-a intinrtplat la An
kara, în ziua de 3 iulie, în intîinlrea cu turcul Lufti, cu oca
zia unul meci Turcia — Italia.

Acest rezultat — repet, unicul negativ din epoca de amator 
— a fost obiectul unor aprinse controverse. Unii au susținut 
că deși verdictul a fost favorabil pugilistului turc, Nino a 
dominat în mod» clar, chiar cu autoritate, întîlnirea. Alții, a- 
firmă că judecătorii înclinau spre o decizie de „non com
bat” pe care au transformat-o într-o victorie a turcului din 
cauza violentelor proteste ale publicului prezent la această 
reuniune.

Aceasta a fost, așadar, singura pată în strălucitoarea serie 
de succese pe care Benvenuti le-a colecționat in decursul 
celor doi ani amintiți.

In acea perioadă, Nino a susținut 40 de întîlniri <: 19 în 
1956, soldate cu 18 victorii și o îni’rîngere, iar în anul următor 
21, soldate cu tot atîtea succese. Și cred că merită să amin
tim din acest șirag de victorii pe cele care au avut un ră
sunet mai mare, fie pe ringurile italiene, fie pe cele ale 
Europei.

Campion regional la 18 ianuarie 1956, campion al Italiei pes
te două luni, la Parma, unde și-a adjudecat titlul cu prețul 
a patru victorii, învingător în primele lui patru întîlniri sus
ținute în compania unor pugiliști străini (iugoslavul Popovici, 
austriacul Wentzel, francezul Schepper și turcul Ojsar), Ben- 
venuti își vede steaua de boxer strălucind din ce în ce mai 
puternic pînă șl pe firmamentul internațional. El a confir
mat, în continuare, speranțele puse în el, cucerind cu multă 
ușurință titlul de campion al țării în 1957, la Bologna, unde a 
dispus, în finală, de sardul Fiore (devenit și el, ulterior, u- 
nul dintre cei mai buni profesioniști italieni ia categoria res
pectivă) și impunîndu-se categoric atenției publicului italian 
și de pe continent datorită ușurinței cu care a reușit să-și 
întreacă toți adversarii întîlniți în cadrul campionatelor euro
pene desfășurate la Praga.

Era epoca în care televiziunea făcea timid primii pași spre 
masa publicului italian. Ei bine, nu-i de loc exagerat să 
spunem că Nino Benvenuti a avut un rol hotărîtor în difu
zarea noului mijloc de informații. In scurt timp, Benvenuti 
a devenit Jeit-motivul discuțiilor noastre, ale tuturor. El 
plăcea sportivilor pentru arta sa pugilistică, plăcea și ne
sportivilor pentru generozitatea sa, pentru simpatia pe care 
o degaja, plăcea tinerelor telespectatoare pentru ciulul lui 
zburlit... Dar, mai ales, plăcea unor conducători de -graj
duri” profesioniste, care își dădeau seama că tînărul campion 
are stofă de mare pugilist.

Cît despre Benvenuti, vîlva care se făcea în jurul lui îl 
lăsa cu totul indiferent. Nu începuse să-și dea aere și con
tinua să-și vadă de antrenamente cu o sirguin(ă de elev cu
minte și conștiincios.

— In acești doi ani, a reușit vreun boxer să te pună în 
fața unor probleme mai spinoase, pe ring ? — l-am întrebat.

— Pot spune, cu toată sinceritatea, nu. Ba aș putea adăuga----- . -------- ---------„ ----- ___ de
Am
cu 
pe

că unul dintre adversarii care mi-au dat cel mai puțin 
lucru a fost cel care a obținut o victorie asupra mea. 
vrut să-mi iau, de altfel, revanșa asupra lui Lufti dar, 
toate insistențele mele, nu am reușit să-I mai întîlnesc . 
ring. N-aș vrea să spun cu această că turcul s-ar fi temut 
de mine, dar bănuiesc că s-a gîndit la eventualitatea că va 
pierde cel de ai doilea meci, ceea ce nu i-ar fi convenit. 
In ceea ce privește titlul de campion european, cred că ita
lienii — sau cei mai mulți dintre ei — și-au putut da seama 
in ce fel l-am cîștigat. Toate meciurile au fost grele, dar am 
luptat într-un asemenea mod îneît nu au putut încape dubii 
asupra deciziilor care m-au purtat pînă la titlul european.

„Chiar și după ce s-a înapoiat învingător de Ia campiona
tele europene de la Fraga — ne-a spus Toni Caneo — Nino 
a continuat să vină la sala de antrenament cu aceeași stă
ruință ca și mai înainte de a cuceri laurii de campion. Ba 
nu, a făcut o scurtă pauză... A fost o pauză justificată, căci 
imediat după europenele de la Pfaga, Nino s-a căsătorit. A 
plecat apoi într-un voiaj de nuntă care a durat, însă, foarte 
puțin (din lipsă de lire — mi-a spus Nino, mai tîrziu). După 
aceasta, el și-a reluat antrenamentele ca și cum nimic nu s-ar 
fi întîmplat. In cariera mea de antrenor am văzut mulți 
boxeri, dar nici unul nu l-a egalat pe Benvenuti în dîrzenie, 
în seriozitate. Cred — a încheiat Caneo — că un boxer ca 
Benvenuti reprezintă totul pentru un antrenor. Nu poate e- 
xista o mai mare satisfacție pentru un profesor de box de
cît aceea de a fi contribuit la formarea unui elev de felul 
acesta. După ce ai avut în mîini un Benvenuti, poți să 
închei cu meseria, fără nici un regret". șl

(Va urma)

Cesare TRENTINI
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SE CONTUREAZĂ SEMIFINALISTELE

Care au fost performerele etapei

ROMANIA DISPUTA FINALA CAMPIONATULUI MONDIAL
(Vrmare din pag. 1)

că nu va fi de 
Aceasta pentru că 
care asistăm a fost 
îndîrjit disputată de

ÎN CUPELE EUROPENE
de miercuri ?,

toată inima ca metalul ce 
le va fi distribuit Ia urmă 
să fie cel mai prețios.

Firește 
loc ușor, 
ediția la 
cea mai 
pînă acum (aprecierea este 
unanimă în acest sens), vic
toriile fiind decise „milime
tric", aproape în majorita
tea cazurilor. Este ușor de 
presupus că tocmai finala 
competiției nu se va abate 
de la această regulă, care a 
imprimat întrecerii un ritm 
sufocant, cu de loc rare mo
mente de tensiune, cu sur
prize copioase și, din aceste 
motive, cu un succes notoriu 
în popularizarea handbalului. 
Va fi greu, de asemenea, 
pentru că reprezentativa 
României abordează meciul 
final... șchiopătînd ușor, par
ticiparea la joc a lui Kicsid 
și Gunesch fiind încă sub sem
nul întrebării. Indiferent însă 
de clemența acestui „consi
liu al zeilor", care este Co
misia tehnică. în cazul Gu
nesch, și de eficacitatea trata
mentului aplicat lui Kicsid, 
există șanse serioase ca a- 
cești doi veritabili stil pi 
ai apărării să privească me
ciul de pe banca rezerve
lor. Absența lor constituie o 
grea pierdere pentru echipa 
română, a cărei principală 
armă tactică este tocmai 
eficiența sistemului defensiv. 
In situația în care se va 
apela, firește, în mod for
tuit, la improvizații, gabari
tul centrului apărării va scă
dea. oferind un suficient pa
saj de trecere șuturilor ad
versarilor.

înainte de toate, această 
partidă este, însă, dificilă da
torită valorii echipei pe care 
reprezentativa română o va 
avea în față. Selecționata 
R. D. Germane are un pal
mares impresionant, fiind 
una dintre echipele cu prea 
puține înfrîngeri. în ciuda a- 
cestui fapt, elevii antrenori
lor Heinz Seiler și Ewald 
Astrath au atins azi cea mai 
înaltă poziție a ștachetei în 
activitatea lor. Eliminați 
prematur la ultimele ediții 
ale C.M., îndeosebi datorită 
unei lipse de șansă ajunsă ce
lebră în lumea handbalului 
mondial, jucătorii din R. D. 
Germană au fost — pe bună 
dreptate — considerați prin- 
trei cei mai buni din lume, 
făcîndu-se, cu bună știință, 
abstracție de absența suc
ceselor la campionatul mon
dial. Așa că, după multe și 
infructuoase încercări, hand
baliștii din R. D. Germană 
se găsesc astăzi în fața por
ții, încă ferecate, a afirmă
rii. poartă care, o dată for
țată, le poate asigura un suc-

ces de mare prestigiu.
Iată, așadar, condițiile în 

care echipa română va în
cerca să reintre în posesia 
titlului pierdut în 1967. la 
Văsteras. Sînt obstacole di
ficile ! Dar, ele pot fi tre
cute. Cunoaștem ambiția, ca
pacitatea de luptă și dîrze- 
nia cu care știu reprezen
tanții noștri să-și apere șan
sele. Semnatarul acestor rîn- 
duri i-a văzut, nu o dată, în 
țară sau peste hotare, în- 
fruntînd momente mai gre
le și ieșind în cele din urmă 
învingători.

Avem speranța, deplina în
credere, că și de această dată 
ei nu vor precupeți nimic

pentru ca după 60 de minute 
de joc scorul să le fie fa
vorabil. Un asemenea pro
nostic nu înglobează hazar
dul și pătimașa pasiune pen
tru echipă. El are Ia bază 
analiza obiectivă a situației 
intilnirilor dintre aceste două 
echipe : 8 meciuri jucate
pină acum, dintre care în 
5 echipa României a învins, 
2 terminîndu-se la egalitate 
și doar unul revenind ad
versarilor. Situația la golave
raj este 122 de goluri mar
cate față de 104 primite, tot 
în favoarea jucătorilor ro
mâni. Ultima confruntare 
dintre aceste două selecțio
nate a avut loc la 15 decem-

brie, anul trecut, la Berlin, 
și s-a încheiat cu un succes 
neașteptat atunci, dar pe de
plin meritat al „tricolorilor" : 
16—13 (7—7).

Nu încape îndoială că pe 
această temă, finala unui 
campionat mondial, se pot 
face speculații la nesfîrșit. 
Elementul esențial este, însă, 
că nici de data aceasta re
prezentativa României nu 
nc-a dezamăgit, ajungind
printre cele mai bune din 
lume. Să le urăm jucătorilor 
noștri din toată inima să 
poată face astă seară și a- 
cest ultim și decisiv pas spre 
cununa de lauri.

ULTIMA ORĂ:

După meciul victorios cu 
handbaliștii danezi. Gruia, 
Gațu, Oțelea și Penu au de
venit cele mai importante 
personalități sportive care au 
trecut în ultima vreme prin 
grandiosul „P alais des 
Sports" din Lyon. Cînd, vi
neri după-amiază, echipa ro
mână a părăsit celebrul o- 
raș al. țesătorilor, îndreptin- 
du-se spre Paris, unul din
tre directorii luxosului ho
tel Sofitel, unde au locuit 
băieții noștri, și-a exprimat 
regretul că finala C.M. de 
handbal nu a fost progra
mată la Lyon. „Cartea de 
onoare a hotelului — susți
nea gazda noastră — s-ar fi 
îmbogățit cu semnăturile 
campionilor mondiali".

Aluzia directă și transpa
rentă, ca o mătase lyoneză, 
a fost primită cu rezerve de 
către handbaliștii români, de- 
veniți foarte... prudenți după 
dușul rece suportat cu cî
teva zile în urmă, în meciul 
cu R. F. a Germaniei.

Sportivii noștri sînt opti
miști. Cred în victorie. In 
același timp, însă, ei apre
ciază cum se cuvine forțele 
adversarilor din finală, hand
baliștii din R. D. Germană.

De altfel, în trenul expres 
Lyon — Paris, care i-a re
adus pe reprezentanții noș
tri în actuala capitală a 
handbalului mondial, s-a vor
bit mai tot timpul despre 
„cum pot fi ținuți" Zimmer
mann, Serger, Petzold și cei
lalți vechi cunoscuți ai hand
baliștilor români. Gațu a re
nunțat la pariuri și la pro
nosticuri, dar nu s-a putut 
abține să nu le aminească 
coechipierilor:

— Dacă i-am bătut noi la 
ei acasă, la Berlin, normal 
ar fi ca acum, pe teren ne
utru, să facem același lu
cru...

— Și handbaliștii sovietici 
i-au bătut 
nel Oțelea, 
— și uite, 
turneul de

Remarca 
pune pe gînduri 
lalți. Tac citva 
Gruia începe să 
ragazzi", cu o voce de peste 
130 de puncte la „Steaua fără 
nume". 11. susține, ca și pe 
teren, întreaga echipă, 
zice că au 
meciul cel 
întrerupe 
cînd nu te

— Kicsid, 
simți cu piciorul ?

— Doctorul spune 
fi bine...

— Dar tu ce zici ? ' 
nu te doare ?
sînt de părerea doc- 
— răspunde Kicsid

— intervine Cor- 
căpitanul echipei 
acum... joacă în 
consolare !
lui îiOțelea

și pe cei- 
timp, apoi 
cînte „Ciao

Ai 
uitat cu toții de 
mare. Dar Gruia 
melodia 
aștepți: 
tu cum

tocmai

te mai

că va

Te doa-

cu „uite ce trebuie

re, ori
— Eu 

torului 
rîzind.

...Mai
să facem ca să-î păcălim pe 
adversari', mai cu „Ciao ra
gazzi", expresul intră în 
„Gare de Lyon", din Paris.

De aici și pînă la hotelul 
Hilton-Orly e drum, nu glu
mă. Autobuzul ne așteaptă. 
Nu mai spune nimeni nimic. 
Dorința de a fi cit mai proas
peți în finală învinge chiar 
și... ispitele Parisului.

La hotelul Hilton, o surpri
ză plăcută : cîteva telegrame 
din țară le urează succes 
handbaliștilor. Una dintre ele 
e semnată de prof. 
Morțun i 
succes !". 
vinte au 
bilă în
Goran și Marinescu, foști e- 
levi ai cunoscutului profe
sor. Și nu numai pentru ei, 
ci pentru întreaga formație, 
care, astă seară, în Palatul 
Handbalului din Paris, va 
încerca să recucerească titlul 
mondial, (c. a.)

Camil 
„Felicitări echipei și 
Aceste cîteva cu- 

o rezonanță deose- 
inimile lui Oțetea,

Trimisul nostru special la Berlin, Hristache NAUM, transmite:

ÎNFRÎNGERE, DAR DUPĂ CEL MÂI BUN JOC
AL TURNEULUI DE HANDBAL FEMININ

' La a treia înfrîngere în
registrată de echipa noastră 
în turneul internațional de 
handbal feminin (grupa A, 
Neubrandenburg), organizat 
de forul de specialitate din 
R.D.G., ar fi normal să apă
sam și mai tare pe pedala 
criticii. Două motive (obiec
tive) ne opresc însă să fa
cem acest lucru : primul — 
înfrîngerea a fost suferită 
în fața celei mai bune echi
pe din lume, pe terenul a- 
cesteia, la o diferență mi
nimă — R.D.G. — România 
14—12 (9—8), și ai doilea

— handbalistele noastre au 
făcut vineri seara cel mai 
bun joc (foarte 
valoarea reală) 
turneu.

Spre deosebire 
le anterioare — 
marca și Polonia

apropiat de 
din acest

de partide- 
cu Dane- 

i — repre

AL DOILEA TITLU MONDIAL
PENTRU PATINATORII

SOVIETICI
Proba de dansuri din cadrul 

campionatelor mondiale _ de 
patinaj artistic de la Ljubljana 
a fost cîștigată de cuplul so
vietic Ludmila Pahomova— 
Alexandr Gorșkov—511,4 punc
te, urmat de Schwomeyer— 
Sladgy (S.U.A.) — 511,3 p ;
Buck—Buck (R.F.G.)—503,2 p ; 
Voitiuk—Jigalin (U.R.S.S.)—
488,6 p ; Bayer — Rueger 
(R.D.G.)—473,6 p ; Sawbridge— 
Dalby (Anglia)—477,2 p.

GABY SEYFERT
DIN NOU

CAMPIOANĂ
MONDIALĂ!

aGaby Seyfert (R.D.G. 
cîștigat din nou proba femi
nină cu 2810 p.. devansînd-o 
pe austriaca Beatrix Schuba 
(2729,3 p.).

zentativa noastră a acționat, 
de această dată, ferm în a- 
părare (decizia și mobilitatea 
jucătoarelor din sistemul de
fensiv au anihilat în bună 
parte efica’cele atac al ad
versarelor), iar în ofensivă 
a desfășurat un joc variat, 
bine gîndit, șutîndu-se în 
momentele oportune cu ma
ximum de eficacitate. Echipa 
României a condus cu 5—4 
(min. 12), 6—5 (min. 15), 
8—6 (min. 19) și a avut scor 
egal, 12—12, în min. 42.

Era posibil ca Simona Ar
ghir șl colegele ei să pro
ducă marea surpriză a com
petiției. mai ales că Lucre
tia Anca a apărat senzațio
nal (printre altele și 3 lovi
turi de la 7 m !), dar, pe de 
o parte, forma excelentă a 
principalelor șutere din e- 
chipa gazdă (Czelake și 
Hochmuth), iar, pe de alta, 
arbitrajul evident părtinitor 
al cuplului Orosz — Nemec 
s-au opus obținerii unei vic
torii de mare prestigiu, care 
ne-ar fi reconfortat. Și așa 
însă, probînd evidente cali
tăți în cea mai gțea parti
dă a turneului, lăsînd să se 
întrevadă reale posibilități 
(în momentul obținerii vîr- 
fului de formă sportivă și 
al totalei mobilizări a tutu
ror jucătoarelor), echipa 
României rămîne clasată în 
rîndul team-urilor puterni
ce, chiar dacă prestigiul ei 
a fost știrbit de meciurile 
pierdute în mod inexplica
bil la Polonia și Danemarca.

Așadar, R. D. Germană — 
România 14—12 (9—8). Au 
marcat : Czelake (5), Hoch
muth (4), Brener (2), Helbig 
(1), Schanding (1), Stein (1) 
pentru R.D.G., 
Băicoianu
Dobîrceanu (2), Metzenrath 
(1) și Soos (1) pentru Româ
nia. Au arbitrat Orosz și Ne
mec (ambii din Cehoslova
cia).

In cealaltă partidă. Dane
marca a învins Polonia cu 
17—14 (9—8). Au marcat:
Lene Nielsen (5), Lagerborn 
(3), Annemarie Nielsen (2), 
Sorensen (2), Rasmussen (2), 
Christensen (1), Christiansen 
(1) și Koch (1) pentru Da
nemarca, Ochod (5), Prudac- 
zuk (3), Zawislinska (3), Jez 
(1) Walczyk (1) și Zielewicz

(1) pentru Polonia. Au ar
bitrat : Schoof și Mittendorf 
(ambii din R.D.G.).

în urma acestor rezultate, 
în fruntea clasamentului gru
pei se află R.D.G., urmată 
de Danemarca, Polonia și 
România.

Meciurile finale încep du
minică, la ora 16 (ora Româ
niei), la Werner Seelenbin- 
der Halle și se încheie în 
jurul orei 21.

Arghir ;L),
(2), Sramko (2),

Seara, tîrziu, COMISIA TEH
NICA A F.I.H. A LUAT ÎN DIS
CUȚIE raportul observatorului 
ei și al arbitrilor meciului Ro
mânia — Danemarca cu pri
vire la „CAZUL GUNESCH", 
HOTARIND SA NU-L SANC
ȚIONEZE PE JUCĂTORUL RO
MAN.

Referitor la KICSID, putem 
să vă informăm că A PRIMIT 
AVIZUL MEDICULUI PENTRU 
A JUCA ÎN FINALĂ. Deci, e- 
chipa noastră va putea evo
lua în formație completă.

Antrenorii ceior două echipe 
au anunțat că vor comunica 
formațiile numai cu o oră îna
inte ds începerea finalei, 
cadrul unei conferințe 
presă.

Finala va fi condusă de ... 
cuplu do arbitri suedezi : To- 
rild Janerstam — Cari Larssen.

în 
de

un

★

în meciurile disputate as
tăzi (n.r. ieri) s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Islan
da—Franța 19—17, U.R.S.S.— 
Japonia 28—12, R.F. a Ger
maniei — Suedia 15—14 și 
Iugoslavia—Danemarca 2q—14.

Două dintre vedetele de; la Arsenal, Robertson (stingă) și 
McNabb (dreapta) pe care spectatorii din Bacău îi vor vedea 
la lucru la 11 martie

Dacă Cupa europeană a 
tîrgurilor, această com
petiție de mare am

ploare în fotbalul continen
tal, nu a cunoscut pauza în 
timpul iernii, în schimb, ce
lelalte întreceri de primă im
portanță — Cupa campioni
lor europeni și Cupa cupelor 
— și-au reluat acum activi
tatea, revenind, pe primul 
plan al actualității sportive. 
Pentru noi, însă, interesul 
principal se concentrează a- 
supra întrecerii în care a ră
mas singura formație româ
nească, Dinamo Bacău, de 
altfel prima echipă din țara 
noastră care a ajuns în e- 
tapa sferturilor de finală în- 
tr-o competiție europeană.

liană, învinsă la limită, poa
te realiza o victorie decisivă 
în partida revanșă. F. C. 
Carl Zeiss Jena confirmă re
zultatele excepționale reali-

patru meciuri desfășurate în 
C.C.E. au stat în centrul a- 
tențiel. La Llige, Leeds Uni
ted șl-a onorat titlul de cam
pioană a Angliei cîștigînd cu 
1—0, prin golul realizat de 
Lorimer. Revanșa (și prin 
urmare calificarea în semi
finale) nu va fi, poate, decît 
o formalitate pentru insulari. 
Despre Legia Varșovia am 
mai scris că este formația 
capabilă de cele mai mari 
surprize și că, la ora ac
tuală, reprezintă o valoare în 
fotbalul continental. Cu un 
rezultat de egalitate (1—1, 
reușit cu Galatasarai la Is
tanbul), fotbaliștii polonezi 
se pot considera și ei printre 
semifinaliști. în orașul de pe 
malurile Bosforului polonezii 
au deschis scorul prin 
Brychczy și au fost egalați în 
repriza secundă prin punc
tul marcat de Ayhan. Celtic 
Glasgow a făcut o partidă 
excelentă în compania Flo
rentinei, dar două din cele 
trei goluri primite de porta
rul florentin Viola puteau fi 
evitate. Ne referim la un au
togol înscris de un fundaș 
italian, și de cel de al trei
lea punct marcat în prelun
girile acordate de arbitrul 
meciului pentru recuperarea 
timpului pierdut. Așadar, cu 
3—0 în prima manșă, foștii 
campioni europeni au făcut 
un pas mare spre semifinale, 
în fine, Feijenoord a părăsit 
învinsă la 
Berlin în 
wărts, dar 
cuperarea 
turul de la Rotterdam.

limită terenul din 
partida cu Vor- 

poate spera în re- 
avantajului în re

Înaintea meciurilor Dina
mo Bacău — Arsenal și 
Anderlecht — Newcastle 

United, uvertura sferturilor a 
fost marcată miercuri prin 
alte două partide deosebit de 
atractive. Jucînd pe teren 
propriu, Hertha B.S.C. a dis
pus după o luptă acerbă de 
Internazionale prin unicul 
gol marcat de Horr, în pri
ma repriză. Celebra apărare 
milaneză nu s-a dezmințit 
nici de data aceasta, rezis- 
tînd atacurilor inițiate de 
gazde în partea a doua a 
jocului, așa că formația ita-

zate pînă acum. Echipa fra- 
ților Ducke (Roland și Peter) 
și a „tunarului" Stein a în
vins pe fosta finalistă a 
C.C.E., Ajâx Amsterdam, cu 
3—1, avantaj care pare sufi
cient și pentru meciul retur, 
dacă avem în vedere rezul
tatele 
Jena 
gliari

excelente realizate de 
în deplasare (cu Ca- 
și Ujpesti Dozsa).

după această succin
tă trecere în revistă a 
meciurilor din „C.E.T.",

să vedem ce se întîmplă în 
Cupa campionilor și în cea 
a Cupelor. Trei dintre cele

lor : Schalke 04, învingătoa
re la Zagreb (3—1) și Man
chester City(0—0) la Cortc^a 
cu Academica, 
învingătoare cu 
ciul cu Goztepe 
ză cu șanse de 
Izmir, în timp ce
Spartak Sofia (3—2 cu Gor- 
nik) călătorește cu emoții la 
Zabrze. De notat că în a- 
ceastă etapă, la scor general 
egal, nu se vor mai 
golurile marcate în 
sare, ci se va juca un 
lea meci.

A. S. Roma 
2—0 în me
se deplasea- 
calificare la

Levski

dubla 
depla- 
altrei-

I. O.

* Dan, specialistul

MIRCEA LUCESCU

nostru In... pariu 

austriac 0 Invitați la 

un meci de catch,
upă cîteva zile, o re
vedere : Porto Alegre, 
oraș în care echipa 
noastră reprezentativă a 
mai jucat în urmă cu 
doi ani. Sîntem cazați 

un hotel ultramodern-„Eve- 
mult mai frumos decît 
cel care ne-a găzduit

la 
rest". — 
.,Umba“, 
în 1968.

A doua zi, sîmbătă, pe o căl- 
d—............................... -
dromului, 
„specialistul-hipo1 
așa cum îl
Lupescu. Trebuie să 
față de noi ceilalți, 
niște ageamii în 
curse 
care 
călcat 
drom 
specialist, 
participare, 
asupra 
cum ' 
nu 
cruzeiros la

Dar dacă 
a cîștigat — 
importantă. 

•— de data 
nostru, al 
care mizează el iese exact ulti
mul...

Pentru că este vorba de curse, 
trebuie să amintesc că brazili
enii iubesc alergările cailor a- 
proape cu aceeași pasiune cu 
care iubesc și fotbalul, și nu 
puține sînt familiile — părinți, 
copii, rude apropiate — care pe
trec sîmbete sau duminici în
tregi, de dimineață pînă seara, 

aici mănîncă, 
chiar...

după 
de-a

dură toridă, luăm drumul hipo-
J7*11:la îndemnul lui Dan, 

................... ’ al lotului, 
numește în glumă, 

recunosc’ că 
care sîntem 
materie de 
cîțiva, între 
Dinu, n-au 

un hipo-

ageamii
— ba chiar 

Deleanu sau
niciodată pe

— Dan este un adevărat 
Studiază listele de

zăbovește îndelung 
cailor» ca și 

. apoi 
să joace cîțiva 
itriac".

doi ani, Dan 
O sumă 

de dolari 
spre hazul 

calul pe

ilumelor _____
le-ar cîntări șansele, 

se sfiește s' ; - 
„austriac", 
acum 

și încă 
vreo 30 
aceasta, 
tuturor,

■la hipodrom : 
beau, discută, ba 
un pui de somn, 
etnd căldura este 
toridă.

...Duminică seara, 
vitați la televiziune 
urmări o reuniune de 
zillan. Scriu brazilian, 
ceea ce am văzut 
Alegre se deosebește 
ceea ce știam noi despre bru
talul catch practicat prin alte 
părți.

trag 
amiaza, 
dreptul

fost in-
a

am
pentru 

catch bra-
pentru că 
la Porto 

radical de

La intrare, prima surpriză : 
sintem controlați de arme, și 
dacă în acel moment ne-am 
mirat foarte tare de precauțiile 
organizatorilor, mal tîrziu, după 
ce a început reuniunea, și am 
văzut cit de tare se „încălzesc" 
spectatorii, le-am dat deplină 
dreptate !

Spectacolul în sine are ceva 
din basmele noastre populare : 
apare mai întîi personajul ne
gativ, „omul rău“, pe care toată 
lumea și în special femeile — 

‘care de altfel alcătuiesc major* 
tatea asistenței — îl întîmpină 
cu proteste, cu fluierături, după 
cîteva momente, intră în arenă 
și „omul bun" un fel de Făt- 
frumos, a cărui apariție este aș
teptată cu emoție și salutată cu 
aplauze, flori și bezele. Apoi în
cepe lupta. In primele minute, 
„omul rău" utilizînd cu precă
dere mijloace nepermise de regu
lament, ceea ce stîrnește un pro
test de nedescris în rîndul spec
tatoarelor, care nu pregetă să-și 
arunce în ring... pantofii sau 
gențile — domină întîlnirea lă- 
sînd impresia că va birui. In 
final, însă personajul pozitiv își 
învinge adversarul întotdeauna, 
ceea ce determină în sală 
asemenea delir, îneît este 
voită să Intervină, nu o
însăși... poliția !

Este tot acest spectacol
de grabă o comedie, jucată cu 
abilitate , de cascadori profesio
niști, care mimează mai tot
timpul, primind sau dînd foarte 
puține lovituri.

...începem săptămîna urmă
toare vizitînd stadionul Beira Rio. 
pe care vom efectua cîteva an
trenamente. Construit pe terito
riul unei vechi mlaștini, stadionul 
posedă un excelent gazon, despre 
care mulți dintre băieți afirmă 
că este cel mai reușit pe care ei 
au jucat vreodată... Și cînd te 
gîndești că mulți dintre noi am 
făcut cunoștință cu terenuri ce
lebre — Wembley-ul, Bernabeu.

sintem controlați

Tudose mănîncă

reanu as In

San Slro, ca să citez numai

de

pe

arme I 0 Masorul

saturate... 0 Sătmă-

meciul cu Internacional

un 
ne- 

dată

mai

cîteva
— atunci parcă începi să le crezi 
pe gazde, care au interzis intra
rea pe stadion a amatorilor, „pen
tru a nu distruge cel mai bun 
gazon din lume" ! ?

Vizităm apoi complexul sportiv 
comercial aî stadionului, care cu
prinde, între altele, o sală de 
cinema, în care —• ni se spune — 
jucătorii echipei Internacional stu
diază, pe baza filmelor proprii, 
jocul adversarilor. La prînz, sîn
tem invitați să luăm masa la 
restaurantul stadionului, „Chur
rascaria", denumit astfel după 
numele felului de mîncare — 
churrasco — care este specia
litatea casei, un fel de carne de 
berbec, bucăți, prăjită în făină 
de mată și oferită clientului la... 
sabie. Este, dacă vreți, o specia
litate gastronomică care aduce 
cu frigăruia românească, dar la 
dimensiuni uriașe.

Gazdele, care ne 
gusturile încă din turneul ante
rior. ne-au făcut o 
surpriză, așezîndu-ne 
exact la fel 
doi ani, iar
— recunoscut 
„mîncău" al 
și mai mare 
bun început, 
pe 
nu 
cîteva minute.

Inutil, poate, să mai 
nez că restaurantul este plin în 
permanență, populat fiind de 
suporterii echipei care vin aici 
atît pentru a consuma delicioasa 
churrasco, cît, mai ales, pentru 
a discuta despre fotbal și a 
vedea, de aproape, marile ve
dete locale...

cunoșteau

deosebită 
la masă 

urmă cuca In 
masorului Tudose 
ca cel mai mare 
delegației — una 
oferindu-i,- de la 
o... porție^ triplă.

care buhul nostru 
s-a sfiit s-o dea

Francois 
gata în

mențio-

Candidaturi olimpice 1976

DENVER - COLORADO la poalele Munților Stincoși
Clifford H. Buck, primul 

vicepreședinte al Comitetu
lui olimpic al S.U.A., om de 
ranch, înalt și uscățiv, im
pune de la prima vedere prin 
modestia prezenței sale, de 
loc conformă cu imaginea 
preconcepută a public-rela- 
tions-man-ului american. Dîn- 
sul a acceptat sarcina des
tul de ingrată de a convinge 
pe europeni de avantajele u- 
nei noi ediții de iarnă a Jocu
rilor Olimpice (în 1976) din
colo de Ocean. în această 
calitate l-am întîlnit la St. 
Moritz, înaintea lungului său 
periplu, care-1 va purta zilele 
acestea și prin Africa, pentru 
a se întoarce în mai la Am
sterdam, flancînd pe prima
rul orașului Denver (Colora
do) în fața conclavului 
C.I.O.

La poalele maiestuoșilor 
Munți Stîncoși (Rocky Moun
tains), în vestul Statelor Uni
te, pe drumul dramatic de 
altă dată al caravanelor cu 
coviltir pornite în căutarea 
aurului, din binecunoscutele 
westernuri cinematografice, 
se află un mare oraș, un 
centru industrial și comercial

populat de o jumătate de mi
lion de oameni : Denver, ca
pitala statului Colorado. Ve
cinătatea munților cu vîrfuri 
ce depășesc 4 300 de metri în 
altitudine, conferă unei popu
lații ocupată cu construcția 
de utilaj minier și de avioa
ne, cu fabricarea pielii și

dion pentru 50 000 de spec
tatori, rezervat ceremoniilor 
de deschidere și închidere. 
Coliseumul ar putea găzdui 
meciurile de hochei ale gru
pei A și figurile libere la 
patinajul artistic. Pentru gru
pa B și figurile impuse — 
mai puțin spectaculoase —

• Zboruri ieftine cu „jumbo-jet" • Centenar-bicente- 
nar • 80% gata ! • Concurenții în elicoptere

la 
în

Tiparul l L w „Informația*, »tr. "irezoia.iu ne- ''3—25, Mucuseșt)

HAMPTON: NĂSTASE
NEW YORK, 7 (Agerpres). 

— Sferturile de finală ale 
turneului internațional de te
nis de la Hampton (Virginia) 
s-au si.ldat cu următoarele 
rezultate : brazilianul Tho
mas Koch l-a învins cu 7—5,

pe 
pu-
de
or

conservarea cărnii sau cu 
prelucrarea cauciucului, pri
vilegiul de a-și putea petrece 
week-endurile de iarnă 
pante înzăpezite la mai 
țin de o oră depărtare 
oraș. Potrivit proiectului
ganizatorilor, probele olimpi
ce ar trebui să se desfășoare 
în trei zone. La Loveland Ba
sin : slalomul uriaș — femei 
și slalomul special pentru 
ambele sexe : la Mount Snik- 
tau : coborîrea și slalomul u- 
riaș pentru bărbați ; iar la 
Denver Mountain Parks: să
riturile, cursele de fond, bia- 
tlonul, bobul și săniuțele.

Orașul însuși are un sta

se prevede utilizarea arenei 
universității din Denver, pre
cum pentru patinajul viteză 
se va construi o pistă circu
lară de 400 m cu posibilita
tea de a primi in jur 5 000 
de spectatori.

Pe ce atu-uri mizează co
mitetul din Denver 7 în pri
mul rînd pe faptul că 80 la 
sută din instalațiile necesare 
sînt de pe acum în funcțiu
ne : pe o anume experiență 
organizatorică, făcînd apel la 
proba destul de recentă a 
campionatului mondial de pa-

tinaj artistic din 1969 de la 
Colorado Springs ; dar și pe 
cîteva elemente de senzație, 
tipic americane: organizato
rii asigură zboruri în grup, 
pentru participanți, de la 
Zurich la Denver și retur, cu 
reactoare ,.jumbo", la prețul 
de 265 dolari iar elicopte
rele vor contribui la trans
portul concurențil®r de 
satul olimpic (organizat
sediile Universității) pînă la 
locurile de întrecere. La ur
mă. dar nu fără importanță, 
rămîne argumentul (în parte 
susținut și de președintele 
Nixon într-o recentă scrisoa
re către C.I.O.) că în 1976 ~e 
comemorează 100 de ani de 
existență a statului Colorado 
șl 2C0 de ani de Ia declara
rea independenței Statelor 
Unite.

Dar abia la 12 mai vom 
afla dacă toate aceste argu
mente îl pot face ferici' sau 
nu pe Clifford H. Buck I

Victor PANCIULESCU
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ÎNVINS DE GRAEBNER
3—6, 6—4 pe Arthur Ashe, 
iar Clark Graebner l-a elimi
nat cu 8—6, 7—5 
Năstas' Iată

pe Ilie 
și celelalte 

două partide: Stan Smith — 
Tan Kukal 6—3, 6—2 ; Cliff 
Richey — Zeliko Franulovici 
6—4, 6—2.

Halterofilul 
Foldi și-a 
mondial 
tegoria 
teră în

maghiar Imre 
ameliorat recordul 

la stilul împins (ca- 
cocoș), ridicind o hal- 
greutate de 131,500 kg.

Selecționata secundă de ho
chei pe gheață a Suediei, a- 
flată în turneu în U.R.S.S., a 
învins cu scorul de 3—2 (1—0, 
2—0. 0—2) echipa Dinamo Mos
cova.

Continuîndu-și turneul în Un
garia, echipa poloneză de fot
bal Wisla Cracovia a jucat la 
B’dapesta cu formația locală 
Vasas. Fotbaiștii polonezi au 
cîștigat cu scorul de 3—2 (1—0).

La Mandeville (Anglia) s-a 
disputat o nouă întâlnire de 
tenis de masă între echipele 
mixte ale Angliei și Cehoslova-

...Marți seara, în nocturnă, pe 
o căldură sufocantă, jucăm cu 
Internacional, echipă despre care 
se zice că are cea mai bună 
apărare din Brazilia, datorită 
ultimelor achiziții, explicate de
opotrivă prin „ochiul" conducă
torilor, cît șl — argument de 
neomls — prin posibilitățile fi
nanciare ale acestui atît de pro
sper — prin 
club.

După 
gazdele 
lovitură 
peste zid. Noi atacăm, încer- 
cînd egalarea, dar înaintarea 
irosește ocazii după ocazii... Joc 
destul de neinspirat, greșesc 
cîteva centrări, ba chiar ratez 
o ocazie de gol de toată fru
musețea... Hotărlt lucru, astăzi 
nu sînt prea în formă !

In schimb, Sătmăreanu 
un joc excelent, i,urcă“ 
atac, semănînd panica 
dul apărătorilor adverși, 
asemenea șarjă a lui, 
de o centrare, Domide 
balonul, cu capul, în 
1—1, scor care nu mai poate fl 
modificat pînă la sfîrșit.

După meci, o mulțime de ad
miratori ne așteaptă la cabine, 

atît 
jocul 
după

churrascaria

o prlmâ 
deschid _____ , __

liberă executată excelent 
zid. Noi 
egalarea,

repriză „albă"» 
scorul, la o

atacăm, 
dar

face 
des în 

în rîn- 
și la o 
urmat^ 
trimite 
plasă :

pentru a ne felicita, nu 
pentru rezultat» cit pentru 
bun, realizat îndeosebi 
pauză.

1—1 în compania echipei 
a dobîndlt anul trecut celebra 
cupă „Gomez Pedroza" 11 se 
pare suporterilor acesteia, Invă- 
țați cu victorii neîntrerupte „aca
să", o performanță deosebită...

Dar gîndul nostru zboară de
parte : mîine ne îmbarcăm pen
tru Lima, via Buenos Aires.

care

SUZUKI - 38,71 PE 500 ml
La Inzell (R.F. a Germa

niei) patinatorul japonez Su
zuki a parcurs 500 m în 38,71, 
nou record mondial al pro
bei.

ÎNTRECERILE
SPARTACHIADEI

DE IARNA
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

La Celiabinsk au continuat 
întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a popoarelor din 
U.R.S.S. în proba de ștafetă 
(feminină) 4x5 km, victoria a 

revenit schioarelor din Mos
cova (Melșikova, Kolcina, Pi
li ușcenko, Axicikina) cu 
timpul de lh 16:53. Pe lo
cul doi s-a clasat reprezen
tativa R.S.S. Estone — 
lh 17:47, iar pe locul trei 
formația orașului Leningrad 
— lh 17:52. La concursurile 
de patinaj artistic vor lua 
parte și campionii olimpici 
Ludmila Belousova si Oleg 
Protopopov.

TELEX 9 TELEX 9
ciei. Victoria le-a revenit gaz
delor cu scorul de 5—2.

La Brianțon, în cadrul cam
pionatelor de schi ale l 
Franțoise Macchi a terminat 
învingătoare în proba de sla
lom uriaș —1:19,31. Au urmat: 
Isabelle Mir — 1:19,45, MichMe 
Jacot — 1:19,71 și Florence 
Steurer — 1:20,20.


