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ENTUZIASTA PRIMIRE A HANDBALIȘTILOR DE AUR
Mii de bucureșteni i-au intimpinat aseară la Băneasa pe campionii lumii
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Fericiți că au sosit acasă, emoționați de entuziasta primire ce le-au făcut-o cei aproape 10 000 de bucureșteni veniți să-i intîmpine la aeroport, cu brațele încărcate de flori,
cu cupele de învingători, tricolorii, antrenorii și conducătorii delegației pozează fotoreporterilor în „decorul" pancartelor

• Sub luminile reflectoarelor, cupa mondială 
strălucește din nou la București

• „E totul minunat44 (Cristian Gațu)
Aerogara Băneasa, poartă 

aeriană a țării, a trăit aseară 
momente de înălțător entu
ziasm. Mii de bucureșteni au 
venit să-i întîmpine pe hand- 
baliștii de aur, pe cei care Ia 
Paris au reușit extraordinara 
performanță de a cuceri pen
tru a treia oară — în 9 ani 1 
— titlul suprem. Au venit 
aici — înfruntînd vîntul tă
ios — minați de dorința , de 
â fi primii care-i vor aplauda 
pe tricolorii ce s-au acoperit 
de glorie în cea mai grea e- 
diție a campionatelor mondia
le de handbal. Au venit cu 
pancarte — pe care era scris 
„Vivat campionii !“, „Paris 
’70 — România campioană 
mondială de handbal mascu
lin !“, „Eclipsa a cuprins doar 
o parte a pământului, voi tot 
globul!“, „Bravo băieți 1“ — 
încă de la ora cînd pe Le 
Bourget vameșii francezi 
scriau pe declarațiile vamale 
ale campionilor, în dreptul 
rubricii „obiecte prețioase", 
medalii de aur. După cîteva 
ore de așteptare, silueta zvel- 

iă a BAC-ului companiei 
TAROM și-a făcut apariția 
deasupra pistei jalonate de 
jeturi de lumină multicoloră.

Cînd conurile de lumină 
ale reflectoarelor s-au îndrep
tat spre ușa avionului, uralele 
au cuprins întreg aeroportul, 
întîmpinați de președintele 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, to
varășul Anghel Alexe, de vi
cepreședinți ai C.N.E.F.S., de 
președintele F.R. Handbal, to
varășul Dumitru Costea, de 
președinți de cluburi sportive

Gruia — cel mai bun hand
balist al lumii (apreciat ast
fel de specialiștii din nume
roase țări), portarul repre
zentativei — Cornel Penu, 
antrenorii Nicolae Nedef, Eu
gen Trofin și Oprea Vlase, 
ceilalți componenți ai națio
nalei. Blitz-urile săgetează 
noaptea, camerele de luat ve

ma oficialităților. Tovarășul 
Anghel Alexe, președintele 
C.N.E.F.S., ii felicită călduros 
pentru răsunătoarea lor per
formanță care contribuie la 
creșterea prestigiului sportiv 
internațional al României so
cialiste. Gîtuit de emoție, 
Cornel Oțelea mulțumește —

N. HRISTACHE

Cei doi Cristian (Țopescu și Gațu) în fața microfonului

Fotografii de
Aurel NEAGU

tora alunecă lacrimile bucu
riei, ale acelei bucurii pro
funde pentru izbînda echipei 
naționale într-o confruntare 
pentru cucerirea laurilor de 
campioni ai lumii care a avut 
multe accente de dramatism. 
România a triumfat 
așa cum a făcut-o 
handbalul masculin 
mund și la Praga, 
a făcut-o în alte ramuri spor
tive la Tokio și Ia Ciudad 
de Mexico, la Melbourne și 
la Moscova, la Londra și la 
Roma, pe Ttproape toate me
ridianele globului.

O ultimă „escală" în fața 
camerelor de luat vederi. O- 
biectivele se îndreaptă spre 
cupa pe care Gruia o poartă 
în brațe, o cupă avînd pe so
clu, în relief, continentele, 
iar pe glob steagurile țărilor 
afiliate la F.T.H. Tunarul na
ționalei, omul de care se tem

din nou, 
tot în 
la Dort- 
așa cum

(Continuare în pag. a 4-a)

deri încearcă să cuprindă to
tul, microfoanele radiorepor- 
terilor imprimă și respirația 
accelerată de emoție a cam
pionilor mondiali, în timp ce

in cuvîntul de răspuns — 
partidului și guvernului pen
tru grija pe care le-o poartă 
tuturor sportivilor țării, pen
tru condițiile excelente de

cucerit la Paris laurii victoriei

cursă în 
competi- 
Dinamo 

formațiepiif >
r. •‘.v.-itiA

Miile de bucureșteni îi aplaudă cu căldură pe cei ce au 
și de numeroși iubitori ai 
sportului, de familii și prie
teni, coboară căpitanul echi
pei, maestrul emerit al spor
tului Cornel O felea, Gh.

sute de brațe se întind pen
tru a-i cuprinde într-o caldă 
îmbrățișare pe acești verita
bili eroi sportivi. Făcîndu-și 
loc cu greu ajung în preaj-

în meci amical de volei

pregătire ce le-au fost ofe
rite.

Miile de iubitori ai sportu
lui scandează numele învin
gătorilor. Cu brațele pline de 
flori, Cornel Oțelea, Gruia, 
Gațu și colegii lor fac un a- 
devărat tur de onoare înso
țiți de acordurile marșului 
triumfal. Sînt momente de 
intensă emoție. Pe fețele mul-

BACAU, 10 (prin telefon 
de Ia trimisul nostru). Orașul 
lui Bacovia va găzdui mîine 
(n.r. astăzi) unul dintre cele 
mai interesante meciuri in
ternaționale ale sezonului, 
care va opune singurei echipe 
românești rămasă în 
ediția 1969—1970 a 
țiilor europene — 
Bacău — cunoscuta 
londoneză Arsenal.

Este pentru prima oară 
cînd echipa engleză, devenită 
atît de celebră, vine în Ro
mânia și tot pentru întîia 
dată cînd publicul din Bacău 
va putea urmări „pe viu“, la 
el acasă, și încă într-o par
tidă oficială, de mare miză, 
evoluția unei formații cu un 
asemenea prestigiu interna
țional. De aceea este expli
cabil că pînă în preziua me
ciului s-au vîndut circa 10 000 
de bilete, fiind onorate și 
unele cereri din alte județe. 
Organizatorii speră că pînă

Sala Floreasca a găzduit a- 
seară meciul internațional de 
volei dintre echipele mascu
line Steaua București și Se
lecționata Israelului. După 
victoriile obținute în fața di
vizionarelor A Petrolul și 
Viitorul Bacău, formația oas- 
pe se anunța un adversar 
destul de dificil pentru cam
pioni. Dar realitatea din te-

ren a infirmat aceste supo
ziții. La capătul unui meci 
mediocru, Steaua a cîștigat 
cu 3—0 (8, 11, 5). S-au re
marcat Stamate, Barta, Iorga 
de la învingători, Rabina, 
Balmetian, Kat Meii, de la 
învinși.

Au arbitrat bine C. Armă- 
șescu și Z. Pătru.

G. D.

AZI, ETAPĂ INTERMEDIARĂ LA VOLEI
Zece dintre echipele mascu

line de volei ale primei divizii 
susțin astăzi partidele din 
cadrul etapei a 14-a (interme
diară). In Capitală sînt pro
gramate următoarele întâlniri: 
Rapid — Progresul (sala Ciu
lești, de la ora 17), Dinamo 
— Minerul B. Mare (sala Di-

namo, de la ora 17,30). Partida 
Steaua — Viitorul Bacău a 
fost amînată pentru joi, cînd 
se va desfășura în program 
cuplat cu meciul amical Di
namo — Selecționata Israe
lului (sala Floreasca, de la ora 
17,30), ,

MOFTURI DE VEDETA
Nicolae Rotaru este o per

sonalitate în tirul nostru ca 
și in cel internațional. Per
formanțele pe care le-a rea
lizat, în probele de pușcă ale 
întrecerilor de amploare — 
printre care, la loc de frun
te, se situează J.O. și C.M. 
— l-au impus în lumea țin- 
tușilor. De curînd, Nicolae 
Rotaru a încheiat cu succes 
cursurile fără frecvență ale 
Institutului de Educație Fi
zică și Sport.

Pentru toate aceste consi
derente ar trebui să-i acor
dăm — fără rezerve — stima 
noastră. Există însă, în com
portamentul acestui sportiv 
fruntaș (poate și în caracte
rul lui) cîteva fisuri care îi 
scad simțitor cota aprecleri-

lor. Nicolae Rotaru n-a în
țeles, cum se cuvine, condi
ția de vedetă. De pe platfor
ma creată — este adevărat, 
prin muncă 
profesor de educație fizică 
privește cu aroganță spre 
cei ce l-au ajutat să 
urce treptele măiestriei spor
tive. Mai întîi, a început 
să-și recuze antrenorii. Ca
pricii de vedetă. Apoi, n-a 
mai acceptat să facă antre
namente la orele fixate ini
țial. Și-a alcătuit un program 
personal, firește mult mai re
dus. Mofturi de vedetă. In 
sfîrșit, atunci cînd a simțit 
că lucrurile nu pot merge la

H. NAUM
--------------------------- C-----  ~ 
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proaspătul

Președintele C.N.E.F.Ș., Anghel Alexe, și căpitanul 
echipei naționale, Cornel Oțelea, la festivitatea 

de pe aeroportul Băneasa

a muncește, evident, mai mult I, 
și mai bine pentru trăinicia I; 
și strălucirea sportului româ
nesc. Și, totuși, uneori pro
gresul este lent, afirmările 
întîrziate, perspectivele n-au 
nici îndrăzneală, nici vigoare.

Una din cauze — poate cea princi
pală — ni se pare a fi închistarea 
prelungită, devenită aproape un „stil 
de muncă", în care se complac dife
rite organisme ale vieții noastre spor
tive. Există o reținere generală, o tea
mă, parcă, de a se deschide larg fe
restrele, de a se iniția acel util dia
log cu opinia publică.

Nimeni nu pune sub semnul îndoielii 
pasiunea și competența celor care — 
OFICIAL — hotărăsc, la diferite nive
le, destinele sportului nostru. Dor, se 
pot, oare, lipsi activiștii sportivi de ex
periența și bogăția de idei a atîtor 
prieteni ai stadionului ?

Asistăm, în zilele noastre, la o largă 
confruntare de păreri în toate dome
niile ; în sport, însă, exemplele sînt 
atît de puține I De regulă, orientarea, 
normele, concluziile ș.a. sînt stabilite 
în cercul intim, oficial al federației, 
clubului sau secției, fără ca în preala
bil să se fi inițiat o consultare mai 
largă, un schimb de opinii de la care 
să nu fie omiși nici specialiștii cunos- 
cufi pentru poziția lor critică față de o 
problemă sau alta.

Se vorbește, de multă vreme — rea
litate absolută — despre stagnare, pla
fonare sau regres în unele ramuri de 
sport, în ciuda a nenumărate analize, 
toate făcute însă în cercul închis ai 
forului oficial. Dar, dacă, o dată, ar 
fi puse în discuție orientarea generală 
și metodele de bază folosite de foru
rile diriguitoare ale unor sporturi, cum 
sînt voleiul, baschetul, Înotul ș.a., și 
ar fi confruntate toate opiniile specia
liștilor, membri sau nu ai federațiilor 
respective ?

N-ar trebui să surprindă dacă toc
mai prin aceste „ferestre deschise* ar 
veni soluțiile zadarnic căutate de luni 
și ani de zile.

Nevoia de a se realiza, cît mai des, 
cit mai eficient, asemenea schimburi 
de păreri, fără ca prin aceasta cineva 
să se considere în stare de subordo 
nare, a fost realist subliniată și cu pri
lejul recentei Plenare a C.N.E.F.S. Dar, 
fot atunci s-a amintit faptul că uneori 
— nu întîmplător tocmai în cazul 
sporturilor cu rezultate mediocre și cu 
valoare generală sub condițiile exis 
tente — ideea confruntărilor de opinii 
este greșit înțeleasă. Ce se întîmplă, 
de fapt ? Tehnicienii din baschet, Ci
clism, volei, înot — dar și din al’e 
sporturi — s-au lansat în discuții in
terminabile în care demină orgoliul 
personal și nu dorința de a stabili ra
pid, eficient, căile progresului. Aceasta 
în ciuda unei bogate experiențe pro
prii care ar trebui, însă, constructiv 
confruntată cu alte opinii și cu expe
riența , ,
în care se obțin, constant, rezultate 
de prestigiu (lupte, scrimă, caiac-canoe, 
tir ș.a.).

Sezonul 70 a început cu „ferestre 
deschise' la handbal, rugby, fotbal, 
în sportul de masă. Să fie de bun au- 
aur începutul ?

Dan GARLE5TEANU |
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tatâ cu alte opinii si __ ,
specialiștilor ain alte sporturi I

I
I

în sferturile de finala
ale „Cupei Europene a Tîrgurilor"

mîine (n.r. azi) la ora prîn- 
zului stocul de bilete se va 
epuiza și că tribunele se vor 
umple de spectatori, așa cum 
stă, de altfel, bine unei par
tide de o asemenea impor
tanță.

C. FIRANESCU

Iubitorii fotbalului din în
treaga țară vor putea ur
mări azi pe micile ecrane 
— cu începere de la ora 
14,30 — partida dintre Di
namo Bacău si Arsenal 
Londra, contînd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei 
Europene a Tîrgurilor*.

(Continuare în pag. a 3 a)
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SELECȚIA
RUGBYSTILOR>

CONTINUA
Rugbyștii din loturile 

naționale A. B și de 
tineret participă astăzi 
după amiază (ora 16.30 
pe terenul IV de la 
stadionul „23 August") 
la un antrenament-trial 
în comun, contînd drept 
criteriu de selecție în 
vederea întâlnirilor In
ternaționale din acest 
an.Crainic reporter: Mircea 

Radu lacoban.

In trecere prin București
La sosirea echipei Arsenal 

Londra pe aeroportul Bănea- 
sa, am solicitat o scurtă de
clarație managerului echipei 
oăspe, Bertie Mee. Acesta 
ne-a spus s „Venim pentru 
prima oară în România si 
ne simțim onorați să jucăm 
aici. Știm, din experiența ce
lor de la Kilmarnock, că ne 
așteaptă un meci foarte difi
cil la Bacău. Față de forma 
ția românească avem avanta
jul că în tot cursul iernii am 
jucat in campionat, dar nu 
ignorăm faptul că vom evo
lua, totuși, pe terenul aces- > 
teia". Tot managerul Arsena
lului ne-a comunicat că va 
folosi în partida de miercuri 
următorul .11' i Wilson-Sto- 
rey, McNab, McLintock, Ro
berts, Kelly, Marinello, Sam- 
mels, Radford, George, Gra
ham. Este însă foarte posibil 
să joace și talentatul mijlo
caș Simpson, unul din com- 
ponenții lotului Angliei pen
tru Mexic, care s-a refăcut 
de pe urma unui accident și 
se află prezent la Bacău.

CITITI iN PAG. A lll-a
• Cum au evoluat „tricolorii44 ? • Amă

nunte despre derbyul etapei • Comen

tariu extern • Ecouri după primo etapa

o returului
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* vilColaboratorii noștri scriu cărți |

Academicienii pe stadion*)
ÎN PREAJMA EUROPENELOR DE TENIS DE MASĂ

[ÎNAINTE DE A FI TÎRZIU
„NĂIIONĂÎEU"

Avem toate motivele să fim 
țndri. O suită de articole 
Izduite de paginile de maga- 
k ale ziarului „Sportul" au 
Ivenit — întregite, îmbogă- 
le — carte. Inimosul nostru 
[laborator V. Firoiu n-a 
Menit colindind cercurile 
lemuritorilor" pentru a le 
[lege amintirile sportive și 
I le înmănunchea, în final, 
[tr-un volum menit să con- 
[ngă tineretul că laurii aca- 
[mici pot face casă bună cu 
jurii arenei, că nu există 
[compatibilitate între culmi- 
| profesiei și exigențele 
kercițiului fizic.
[în cele 135 de pagini ale 
urții, 25 de oameni de sea- 
Lă din universul științific 
Lu cultural deapănă amin- 
[ri dintr-un domeniu aproape 
ktat, pe care numai neas- 
[mpărata curiozitate a gaze- 
trului autor le-a putut rea- 
[uce la lumină, prorocind la 
[terlocutorii săi mărturisiri 
tnd pline de candoare, cînd 
[ătimașe. George Oprescu — 
țtcînd oină, Ion Jalea — mî- 
luind spada, Victor Eftimiu 
|- călărind. Alexandru Ro- 
letti — ureînd. potecile man
ilor, Hoția Hulubei — pilo- 
End avioane, Ștefan Mileu — 
Lcmd fotbal, Boris Caragea 
î- candidat la traversarea 
tonalului Mînecii, atîtea ilus
tre figuri ale vieții noastre 
publice dedîndu-se 
fetivității sportive 
tinerețe, pentru 
țele mai frumoase

n • Maria Alexandru continuă să poarte sceptrul tenisului de masă românesc

• Băieții nu au valoare internațională •( Cacialmalele Eleonorei Mihalca

cu plăcere 
în prima 

a-i păstra 
gînduri și

mai tîrziu, la vîrsta maturi
tății.

Abordînd personalități proe
minente dintr-o mare vatie- 
tate de domenii, autorul căr
ții a știut prin întrebări is
cusite să le stîrnească locva
citatea, pentru ca apoi el 
însuși să se retragă în deli
cata umbră a discreției. Tre
buie să-i fim recunoscători 
pentru acest tact.

„Sportivi sub cupola Aca
demiei" este o carte cu. mul
tiple virtuți. Ea nu se poate 
povesti. Ea trebuie să fie ci
tită. (vib)

♦) V. FIROIU : Sportivi sub 
cupola Academiei. Edit. 
C.N.E.F.S., 1970, prețul lei 6.

CRONICA HOCHEIULUI ROMANESC*)

Doi colaboratori fideli ai 
ziarului „Sportul" și-au unit 
forțele pentru a îmbogăți bi
bliografia sportivă cu un vo
lum menit *«ă prindă în fas
cicolul de lumină al istoriei 
domeniul foarte la modă, dar 
destul de puțin cunoscut de 
generația tînără, al hocheiu
lui pe gheață.

Un neobosit documentarist

(Dorin Șteflea) și un cunos
cător desăvîrșit al acestui 
sport, pe care l-a practicat 
cu succes (ing. Alexandru Ti- 
tinel Teodorescu) s-au aliat, 
cu zestrea lor de informații 
și amintiri, oferindu-ne o 
suculentă poveste a cinci de
cenii de întreceri pe gheață.

Stilul reportericesc ales de 
autori avantajează accesibili
tatea cărții, fără a o sărăci, 
pentru că 
logică este 
luminoasă 
evocatoare 
tuiește astfel o bază solidă 
pentru o viitoare istorie a 
hocheiului pe gheață româ
nesc.

Regretăm doar că intere
santul volum nu a făcut 
obiectul unei logice, normale, 
difuzări în chiar incinta noi
lor patinoare artificiale din 
București și Galați, cu pri
lejul competițiilor mondiale 
cărora de fapt cartea le-a 
fost dedicată.

narațiunea crono- 
însoțită de o vo- 
statistică și de 

ilustrații. Se alcă-

*) DORIN STEFLF.A, ALEX. 
TEODORESCU I Puc, crose, 
gheață. Edit. C.N.E.F.S., 1970, 
pagini 134, prețui 6 lei.

i
i
i
i
i
I
I
I
I
I
I
I

nsiniE
Finalele campionatelor re

publicane individuale o dată 
încheiate, pentru secțiile de 
tenis de masă ale cluburilor 
și asociațiilor sportive a sosit 
ora bilanțului, a unui prim 
bilanț, pentru că pînă la sfîr- 
șitul anului vor mai fi în
scrise o serie de concursuri.

După una dintre cele mai 
importante competiții inter
ne, cum a fost cea de la 
Arad, recolta titlurilor da 
campioni ai țării prezintă ur
mătorul tablou : Progresul 
București (antrenori N. 
gelescu și M. Gantner) 
titluri (de fapt două și 
mătate, întrucît unul a 
obținut la 
Alexandru 
tima fiind 
Timișoara) 
xandru și
C.S.M. Cluj (antrenor eme
rit F. Paneth), un titlu și" 
„jumătate" prin Dorin Giur- 
giucă și Șerban Doboși : Po
litehnica Timișoara (antrenor 
P. Hegesi) și Politehnica 
București (antrenor A. Arde
leanul, cîte o „jumătate" de 
titlu prin Eleonora Mihalca 
și, respectiv, Silviu Dumitriu 
Statistica ar mai putea con
tinua și cu includerea celor
lalte medalii ocupate de 
aceiași sau de alți sportivi. 
Mai semnificativă ni se pare 
însă o comparație nu pe tă- 
rîm intern, ci pe cel inter
național, mai ales acum, în 
preajma campionatelor euro
pene de la Moscova (1—3 
aprilie). Care este, din acest 
punct de vedere, valoarea te
nisului de masă românesc ?

La băieți, situația este pe 
cît de simplă pe atît de pre
cară. însăși victoria lui 
Giurgiucă vorbește de la sine. 
Faptul că jucătorul clujean, 
departe de ceea ce a repre
zentat el cu ani în urmă în 
concernul internațional, a

An- 
trei 
ju- 

fost 
dublu femei de 

și Mihalca — ul- 
de la Politehnica 
prin Maria Ale- 
Sergiu Luchian ;

reușit, totuși, să se claseze 
pe primul loc, constituie do
vada peremptorie că ceilalți 
competitori nu au o valoare 
corespunzătoare unei evoluții 
onorabile în întrecerile de 
anvergură. Prin urmare, ho- 
tărîrea federației de specia
litate de a nu trimite băieții 
la campionatele europene își 
are justificare deplină. Dar, 
ce se va întîmpla în viitor ? 
Impasul nu va putea fi 
pășit atîta timp cît cei 
mulți dintre antrenori 
vor ieși din inerție, atîta 
me cît nu se va purcede la 
măsuri eficiente, fără mena
jamente. Semnalele și suges
tiile ziarului au fost nume
roase în acest sens, așa că 
reluarea lor nu si-ar mai 
avea rostul acum. Totuși, ac
țiunile viguroase de redresa
re s-au lăsat așteptate. Pînă 
cînd ?

Și la fete, pentru că euro
penele bat la ușă. nu vom 
lua în considerare unele as
pecte privind baza de masă 
a acestui sport, ci ne vom 
referi doar la componentele 
lotului republican.

Ca în atîtea rînduri în ul
timul deceniu, greul va fi 
dus tot de marea noastră 
campioană. Maria Alexandru. 
Chiar dacă la Arad Maria 
nu s-a prezentat în cea mai 
bună formă (ar fi neindicat 
și irațional să se ceară unui 
sportiv să evolueze la cele 
mai înalte valori în toate 
competițiile), conștiinciozita
tea cu care ea s-a pregătit 
ani de-a rîndul ca și în ul
timele 12 luni, performanțele 
realizate ne dau convingerea 
că prima jucătoare a țării 
va avea un cuvînt greu de 
spus la campionatele conti
nentale de la Moscova.

în schimb, forma arătată 
de colegele Măriei, Carmen 
Crișan și Eleonora Mihalca,I

IVASILE TEODOR ÎNVINGĂTOR
I IN CURSA DE DUMINICĂ
I
I
I
I
i
I

Concursul de duminică, 
inițiat de Șc. sp. nr. 3, în 
scopul verificării stadiului de 
pregătire a rutierilor noștri 
fruntași, a satisfăcut, reușind 
să creeze — prin organizare 
și importanța acordată de că
tre participant! și 
— o atmosferă de 
întrecere oficială.

Curiia-vedetă, a 
a început și s-a 
într-un tempo rapid, impus 
de membrii lotului național 
de fond, dar fără ca aceș
tia să se poată detașa de

oficialități 
veritabilă

seniorilor, 
desfășurat

A MAI TRECUT O IARNA
Din nou — soare de pri

măvară și, în curînd, reîn- 
tîlnire cu apele Snagovului, 
Herăstrăului... A mai trecut o 
iarnă și, ca întotdeauna, vor 
reîncepe discuțiile despre se
lecție, performanțe, medalii 
(e anul mondialelor de la 
Copenhaga). Dar, și de data 
aceasta se va așterne uitarea 
peste povestea cu bacurile de 
iarnă ? Iarăși inițiativele și 
proiectele se vor opri la ba
riera imobilismului și a lip
sei de pasiune pentru sportul 
caiacului și canoei pe care 
le întîlnim, de mai multă 
vreme, în diferite centre nau
tice ?

Ar fi păcat I Și, chiar, ame
nințător pentru performan
țele unui viitor apropiat.

Cum stau, de fapt, lucru
rile ? înaintea cîtorva răs
punsuri mi se pare util să 
reamintesc că, pe lîngă pre
gătirea fizică multilaterală, 
sportivii trebuie să rezolve în 
timpul iernii perfecționarea 
tehnicii specifice și una din 
formele cele mai eficiente în 
această direcție o reprezintă 
antrenamentele la bac. Aici 
pot fi eliminate mai ușor 
deficiențele de tehnică (une
ori ele nu pot fi corectate 
în pregătirea pe apă), se poa
te asigura introducerea nou
tăților, efectuarea unor stu
dii de specialitate și în ge
neral „construirea" unei teh
nici de bază superioară care 
să înlesnească sportivului ob
ținerea rezultatelor maxime 
în sezonul competițional.

Nu este greu de făcut o 
statistică a bacurilor existen
te la noi. Există asemenea 
instalații sportive — după 
cum rezultă, de hotărîtoare 
importanță în pregătire, atît 
pentru inițierea cît și pen
tru perfecționarea tehnicii — 
în București (3), ' ”
mișoara și Arad, 
iarnă lipsind din 
tre nautice cum 
șița, Satu Mare, 
Brăila, Tulcea.

Este aceasta o bază ma
terială corespunzătoare ? Fără 
îndoială este nevoie de mai 
mult și ținînd seama că ast
fel de in/rilații sportive, de 
mare utilitate, se pot realiza 
cu cheltuieli minime, am con
vingerea că nu peste multă 
vreme și sportivii din cen
trele amintite vor avea la 
dispoziție bacuri pentru pre
gătirea din lunile de iarnă. 
Deocamdată mi se pare, în
să, de cea mai mare impor
tanță folosirea eficientă a in
stalațiilor sportive existente, 
ceea ce ar acoperi în bună 
măsură necesitățile secțiilor 
de caiac-canoe,

Galați, Ti- 
bacurile de 
unele cen- 
ar fi : Re- 
Tg. Mureș,

Realitatea arată o anumită 
stare de lucruri...

Bacul bucureștean de la 
stadionul „Republicii" — cel 
mai vechi — a rămas, ca 
dotare, la nivelul de-acum 15 
ani. Nu s-a reușit să se 
schimbe barca de antrena
ment și din această cauză nu 
numai că nu pot fi aplicate 
noutățile metodice, dar — 
mai grav — tehnica deprinsă 
în asemenea condiții este de
fectuoasă. Aceeași situație la 
bacul de la stadionul Tine
retului, unde se pregătesc 
mulți tineri caiaciști și ca- 
noiști talentați de la Clubul 
școlar și de la Școala sporti
vă nr. 2 — o importantă pe
pinieră a performerilor de 
mîine. Federația de speciali
tate a oferit sprijinul mate
rial pentru achiziționarea 
unei ambarcațiuni corespun
zătoare, dar administrația res
pectivă a cerut ca barca să 
le fie adusă tot de federație, 
poate și montată... La Dina
mo există, într-adevăr, un 
bac modern, folosit în pre
gătirea loturilor naționale, dar 
capacitatea acestuia este mult 
redusă față de cerințe (bacul 
poate fi folosit de 8 sportivi 
pe oră, loturile naționale în- 
sumînd, însă, peste 100 de 
caiaciști și canoiști).

Iată și situația bacurilor 
din țară. La Galați, bacul — 
construit cu destule dificul
tăți — a fost inutilizabil în 
ultimile două sezoane pentru 
că în preajma lui s-au de
pozitat ba cartofi, ba mere... 
La Timișoara, bacul se află 
în incinta clubului C.F.R., 
dar clubul nu are secție de 
caiac-canoe (!) și de aceea 
nu manifestă nici un interes 
pentru punerea la punct a 
bazei sportive. Inutil să mai 
adaug că, de fapt, acest bac 
figurează doar scriptic în 
evidența federației. La Arad 
— bacul este o improvizație, 
cu bărci care nu corespund 
nici pe departe cerințelor.

Și asta e tot! Nu este oare 
cazul, și timpul, ca în locul 
unor lamentări vizînd noi 
construcții, cei în drept să 
treacă urgent la punerea la 
punct a tuturor bacurilor 
existente dar, după cum se 
vede, fie ineficiente, fie... inu
tilizabile ? Fără această ac
țiune creșterea numerică și 
calitativă va fi, în continuare, 
frînată și ne-am putea trezi, 
o dată, în situația de a con
stata că începe să scadă va
loarea generală a caiacului 
și canoei. Dorește cineva 
acest Lucru ?

Nu trebuie ignorată nici 
necesitatea reală de a se so
luționa In paralel, problema

asigurării unor condiții îmbu
nătățite de pregătire pentru 
sportivii fruntași, care vor 
reprezenta țara la viitoarele 
campionate mondiale și la 
nu prea îndepărtatele Jocuri 
Olimpice de la Munchen. 
Prima etapă ar trebui să fie, 
după părerea mea, mărirea 
capacității bacului din Par
cul sportiv Dinamo, unde la 
iarnă se vor reîntîlni toți 
componenții loturilor națio
nale.

Nu este, de loc, prea de
vreme pentru o asemenea 
discuție. Dimpotrivă. Altfel, 
va mai trece o iarnă...

de
nial 

nu 
vre-

produce îngrijorare. Prima, 
ne-a părut dezorientată, fără 
vigoarea care îi era caracte
ristică. Poate să fie vorba 
de o scădere de moment.

în privința Eleonorei Mi
halca, se știe că, din mo
tive obiective, dar și dintr-o 
insuficientă preocupare, in
struirea ei de la jumătatea 
anului 1969 și pînă în prezent 
a fost deficitară. Chiar înain
tea competiției de săptămînă 
trecută și cu toată criza de 
timp, Mihalca a părăsit an
trenamentele de la București 
fără o învoire prealabilă. De
sigur, nu s-a uitat faptul că 
Mihalca — prin victoria ei 
asupra Dianei Scholer — a 
deschis seria succeselor ro
mânești la mondialele de la 
Munchen, cînd au fost cu
cerite două medalii de argint 
(Ia echipe și dublu fete), una 
de bronz (Maria Alexandru 
la simplu), iar toate cele trei 
jucătoare românce s-au cla
sat printre primele 8 din lume. 
Tocmai de aceea, manifestă
rile de ușurință ale Eleono
rei Mihalca surprind și in-

dispun. Oare acesta să fie 
răspunsul la ajutorul și înțe
legerea totală de care ea s-a 
bucurat din partea federației 
noastre de resort, ca și a 
altor foruri sportive ? La 
Moscova, aportul lui Mihal
ca poate fi și el determinant 
în rezultatele echipei Româ
niei, în meciurile de simplu, 
ca și la dublu. Sperăm că 
în zilele care au mai rămas, 
Eleonora Mihalca și Carmen 
Crișan vor găsi resursele Co
respunzătoare pentru Ca an
trenamentele lor să capete 
eficacitatea maximă. Este ne
cesar să se acționeze cu calm 
și luciditate.

în cazul cînd se va decide 
ca și o a patra jucătoare să 
facă deplasarea la Moscova, 
opinăm pentru Magdalena 
Lesai. mai constantă decît 
celelalte candidate.

Am spus aceste lucruri 
acum. Și e mai bine așa, de
cît să fim puși în situația de 
a le spune după campiona
tele europene de la Moscova.

Constantin COMARNISCHI

MOFTURI DE VEDETĂ
(Urmare din pag. 1)

DE SENIORI
AEE ALPINILOR

Șl BIATLONISTILOR
începi nd de mîine, pîrtiile 

Postăvarului vor găzdui cam
pionatele naționale de schi, 
probe alpine, rezervate senio
rilor și senioarelor. Disputele 
vor avea loc după următorul 
program : joi — slalom spe
cial (pe pîrtia de sub teleferic 
sau pe cea dintre cabana Crls- 
tianu Mare și Poiana Ruia), 
vineri — slalom uriaș (pe 
Sulinar), sîmbătă — antrena
ment non-stop, duminică — 
coborîre (pe pîrtia Lupului, 
atît băieții, cît și fetele).

Tot în această săptămînă 
se vor desfășura, la Poiana 
Brașov, și campionatele națio
nale ale biatloniștilor seniori. 
Probele au fost programate 
pentru vineri (cursele indivi 
duale de 20 km seniori și 15 
km tineret) și duminică (șta
feta 4 x 7,5 km).

CAMPIONII DE SĂRITURI
Al JUNIORIEOR

ultimii kilo-pluton. Abia pe 
metri, un grup format din 
Ciocan, Ionită și Cosma eva
dează amenințător, dar Bur- 
lacu recuperează de unul 
singur, „trăgînd" plutonul 
după el, oferind colegilor po
sibilitatea de a-și disputa 
sprintul și salvînd astfel lo
tul național de fond de la 
o eventuală înfrîngere, sur
venită din partea lui Ciocan 
sau Ioniță.

Rezultate tehnice :
1. Vasile 1 b 50:15 ; 

2. V. Selejean ; 3. N. Ciu-
meii ; 4. N. David (toți din 
lotul național de fond) ; 5. M. 
Ioniță (lotul de pistă) ; 6. C. 
Ciocan (Dinamo) si 
de alergători de 
Steaua, Voința 
Plopeni.

JUNIORI : 1. 
(Olimpia) 58:50 ; 
ghinescu (Olimpia) 
Ncagoe (Dinamo) ; -

la
Și

, ; 6. C. 
alți 20 

Dinamo. 
Metalul

Popescu 
N. Gher- 
t’. I. Cer

nea (Olimpia) ; 5. I. Gavrilă 
(Steaua). JUNIORI II : 1. Gh. 
Pirvulescu (Steaua) 34:10 ; 
2. V. Barbu (Olimpia) ; " " 
Cîmpeanu (Șc. Sp. 
Pop (Olimpia) ; 5. 
sile (Șc. Sp. 3).

M.
2.

3. A.

__  ; 3. p. 
3) ; 4. M. 
Petre Va-

prof, ion STOICA

infinit așa. că oamenii s-au 
cam săturat să-i suporte ca
priciile, și-a înaintat demisia. 
A anunțat clubul Steaua că 
vrea să plece. După 11 ani 
de activitate în secția sa de 
tir ! Fără motive. Fără să 
țină seama, că in toată aceas
tă perioadă clubul, de care 
vrea să se despartă într-un 
mod atît de neelegant, i-a 
creat condiții să-și termine 
Uceul, să urmeze cursurile 
Țară frecvență de la I.E.F.S., 
să-si perfecționeze cunoștin
țele în tir. Pur și simplu: 
și-a dat demisia 1

Fără îndoială, nu s-ar fi 
ajuns la această fulgerătoare 
despărțire dacă Nicolae Ro
taru n-ar fi găsit un climat 
favorabil. La citeva zile după 
ce a depus cererea de demi
sie. mai precis la 31 decem
brie 1969, el este angajat (fără 
a prezenta cartea de muncă) 
de clubul sportiv Metalul în 
funcția de instructor cu ac
tivitatea sportivă de masă. 
Lăsînd la o parte faptul că 
nu i s-au cerut acte legale 
la angajare, clubul bucureș- 
tean Metalul îi oferă emi
nentului trăgător un post în 
care știe precis 
putea face fată. Solicitat la 
concursuri interne și interna
ționale. la stagii de pregătire 
și la întreceri de verificare, 
Nicolae Rotaru nu va putea 
să corespundă exigențelor 
unei activități ce necesită nu 
numai orele unui riguros pro
gram, ci și multe altele su
plimentare. Ori clubul spor
tiv Metalul nu cunoaște exact 
importanța, activității sporti
ve de masă, ori nu evaluea
ză la modul cuvenit solicită
rile la care este supus un 
sportiv de performanță. Ori 
le cunoaște pe amlndouă, însă 
închide ochii. In rezoluție, 
clubul Metalul și-a lăsat o 
portiță. 11 angajează pe Nico
lae Rotaru temporar, pînă 
cînd îi va fi oferit un post 
de asistent universitar și va 
trece la. Știința București.. 
Dar generozitatea (aparentă) 
se dovedește a fi ipocrizie în

că nu va

momentul în care este înain
tată cererea de transfer. Dacă 
tot va fi pasager, de ce este 
nevoie ca între Steaua și 
Știința, Nicolae Rotaru să 
facă un popas scurt (și ine
ficient) la Metalul ?

Lucrurile sînt clare.
Dar clubul Steaua simte 

acum — pe piele proprie — 
ce înseamnă să racolezi un 
sportiv. In trecutul nu prea 
îndepărtat, multe au fost clu
burile sportive care au oftat 
după sportivii ce și-au luat 
geamantanele și au plecat 
fără o vorbă de rămas bun 
fie la Dinamo, fie la Steaua. 
Cum însă legea vendettei nu 
trebuie să acționeze în spor
tul nostru, răzbunările n-au 
nici un rost. Nicolae Rotaru 
dă cu piciorul la 11 ani de 
muncă într-un club care l-a 
crescut ca om, ca sportiv. Le
gea transferărilor sună însă 
clar: dacă nu posedă dezle
garea clubului pe care-l pă
răsește, el este obligat să 
stea un an în afara activi
tății competiționale oficiale. 
Și legea este una pentru toți 
sportivii, fie ei la începutul 
carierei, fie la apogeul ei. Și 
credem că trebuie aplicată 
fără tergiversări șl în cazul 
lui Nicolae Rotaru. Nu de 
altceva, dar mîine poate — 
capricios cum este — să-și 
schimbe părerea și să pre
fere alt club.

Mai important însă decît 
cazul în speță, decît așa-zise- 
le voiajuri sentimentale ale 
trăgătorului Nicolae Rotaru, 
sînt metodele lipsite de pro
bitate ale acelor activiști care 
n-au. înțeles că s-au schimbat 
multe lucruri în mișcarea 
noastră sportivă. Oferind 
unui sportiv posibilitatea de 
a păși pe alături de drumul 
cel drept, acești activiști fac 
un evident deserviciu, pun 
frîne eforturilor de întronare 
a unui spirit de responsabili
tate, seriozitate și deplină co
rectitudine în toate dome
niile sportului. Poate că, în
tr-un fel, cazul acestor „bine
voitori" trebuie mai urgent 
pus în discuție decît cel al 
capriciosului Nicolae Rotaru.

OIMB

Campionatul național de să
rituri rezervat juniorilor s-a 
desfășurat pe trambulina mij
locie din Poiana Brașovului, 
într-un cadru modest, cu o 
participare modestă și cu re
zultate ... modeste, mal cu 
seamă la categoria juniorilor 
mici. Faptul este normal dacă 
ținem seama de îndelungata 
întrerupere a activității lor 
(provocată de plecarea antre
norilor la Borșa, unde au avut 
loc, pînă nu de mult, compe
tițiile seniorilor) și de inexis
tența unor trambuline mai 
mici (pentru inițiere) și a al
tora mai mari (pentru creș
terea măiestriei). După cum 
se vede, săriturile continuă 
să joace rolul de „cenușărea- 
să“ a schiului nostru și, ca a- 
tare, nici rezultatele nu pot 
fi la înălțime.

Iată clasamentele : juniori 
mari: 1. I. Voinea (Tractorul) 
224,2 p; 2. I. Bunghez (Trac
torul) 213,5 p; 3. Gh. Both 
(Voința Odorhei) 211 p; 4. Al. 
Erdely (Textila Miercurea 
Ciuc) 175,6 p; 5. Gh. Biriș 
(Tractorul) 166,8 p; 6. Al. Co
vaci (Valea Strîmbă) 145,8 p; 
juniori mici: 1. Gh. Ghereta 
(Dinamo) 212 p; 2. Em. Florea 
(ASA Bv.) 166,7 p; 3. Gh. 
Diicar (Dinamo) 161,7 p;4. Em. 
Peter (Valea Strîmbă) 157,2 
p; 5. V. Olteanu (Energia Bv.) 
128,5 p; 6. I. Colcer (ASA Bv.) 
119,7 p.

„CUPA DRUMARILOR" 
LA A XlX-a EDIȚIE

Tradiționala competiție a 
schiorilor bucureșteni, „Cupa 
drumarilor", își dispută a 
XIX-a ediție de vineri pînă 
duminică, pe pîrtiile de ta 
Cota 1400. La acest concurs, 
organizat de Consiliul sindi
catelor al municipiului Bucu
rești, prin asociația sportivă 
Proiectantul, și-au anunțat 
participarea peste 150 de 
schiori din circa 20 de aso
ciații, printre care Proiect 
ISPE. ISPFL, IPROCHIM, 
Proiectantul etc. Programul 
prevede desfășurarea curselor 
de slalom special (vineri), 
slalom uriaș (sîmbătă) și a 
întrecerilor rezervate copiilor 
(duminică).

Vă prezentăm viitorii noștri oaspeți

REPREZENTATIVA DE BOX A S.U.A.
^ PugiUștii americani posedă un stil profesionist, spectaculos...
• Tinerețe, lipsă de experiență, dar mai multe... ,,mănuși de aur" !

• 4 boxeri deRadu HUȚAN

TREI ÎNOTĂTOARE 
LA „TROFEO DEI NAVIGLI

motocicliști și automobiliști 
fruntași și începători. Pri
mul start se va da la ora 10.

în zilele de 14 și 15 mar
tie se va desfășura la Mi
lano tradiționalul concurs 
internațional de înot dotat 
cu „Trofeo dei Navigli". 
Țara noastră va fi reprezen
tată în întreceri 
Baiaban, Agneta 
Anca Georgescu.
FINALELE „CUPEI 

LA TENIS

PARTICIPARE BOGATA 
LA INTERNAȚIONALELE 

DE PATINAJ

de Cristina 
Șterner și

8 MARTIE"

Finala competiției 
nine de tenis dotată cu 
8 Martie" s-a disputat 
Eleonora Dumitrescu (Steaua) 
și Ecaterina Roși anii (Progre
sul). La capătul unui joc Viu 
disputat viotoria a reveniit ju 
cătoarei de la Steaua cu sco
rul de 6—5, 6—4. La junioare, 
finala s-a jucat între Elena 
Takacs 
Ruzici 
un joc 
Takacs 
ria la scorul de 6—2, 6—4.

Celor două cîștigătoare li s-au 
înmînat, din partea federației 
de specialitate, frumoase cupe 
de cristal.
CONCURS DE 1NDEM1NARE 

PENTRU AUTOMOBILIȘTI
Șl MOTOCICLIȘTI '

Automobil Clubul Român 
în colaborare cu Federația 
Română de Motociclism și 
Comisia de motociclism a 
municipiului București va 
orgahiza duminică 15 mar
tie un concurs de slalom și 
îndetnînare. La întreceri, 
care vor avea Ioc pe tra
seul din Bd. Leontin Sălă- 
Jan (Balta Albă), participă

femi
„Cupa 

între

(Progresul) și Virginia 
(Dinamo). Practicînd 
mai organizat, Elena 
și-a adjudecat vict.o

La cca de a IV-a ediție a 
concursului internațional de 
patinaj artistic (juniori) de 
la București, care începe vi
neri la patinoarul acoperit 
„23 August", și-au anunțat 
participarea sportivi din 11 
țări : Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Finlanda, Franța, 
R.D. Germană, R.F. a Ger
maniei, Iugoslavia, Norvegia, 
Suedia și România.

SUSPENDATE PENTRU CA AU 
LIPSIT DE LA ANTRENAMEN

TUL ECHIPEI NAȚIONALE 
DE BASCHET

La ultimul antrenament al lo
tului național feminin de bas
chet, cel doi antrenori, prof. 
Gr. Costescu și prof. I. Nicolau, 
au avut neplăcuta surpriză de a 
constata absența a nu mal puțin 
de șase jucătoare : Suzana Sza- 
bados 
nescu, 
savu, 
ca) și
strU eterul).

Conform art. 66 din 
tul de organizare și 
a F. R. Baschet, care 
„Sportivii convocați
de pregătire a echipelor 
zentatlve și Care nu 
cestor solicitări pot fi suspen
dați timp de 1—6 etape ale cam
pionatului național", 
hotărtt suspendarea 
sportive pentru etapa 
nle» a diviziei a.

(I.E.F.S.), Bogdana Diaco- 
Ileana Ghlță, Ecaterina 

Cornelia Tafian (Politehni- 
Margareta Pruncu (Con-

regulamen- 
funcționare 
prevede ca 
la formele

repre-
răspund a-

federația a 
numitelor 

de duml-

culoare in for mafie
După cum am mal anunțat, reprezentativa de box a Statelor Unite 

urmează să întîlnească, la București — sîmbătă ..........
dimineața — echipa similară a României.

Pentru a vă Înlesni o cunoștință cit mai apropiată cu pugiliștil 
P^.®z-enta-în. ringurile care urmează echipa S.U.A., ■ • - -
cu reprezentativa U.R.S.S., 1___  ... ___  „
februarie, la Minsk (3—8 în meciul revanșă)

---------- ------- ale Americii 
20 iunie, seara, sau duminică 21 iunie,

, _..l americani, vom
- ---------- ... cL.npa o.v.rt., aliniată la primele întllniri amicale ne 
™" „țeasta Je-a susținut in cadrul turneului european, la 11 februarie, la Moscova (2-9 

’ ® asistat șl antrenorul federal ion Popa, șl 14—----u JU 1HCU1U1 îuvaiițu/.
Pe ringul moscovit, formația americană — antrenată de Pat fjnrmv formației armatei Statelor Unite - a utilizat următorii pugiiiștl : PPV’

Categoria 48 kg : 
HAWTHORNE — 30 de 
tuează_stagiul militar 

din statul __ 
de culoare :

WILLIAM 
ani, efec- 
in locati- 

Ken- 
. . ______  , a

susținut 82 de meciuri, a clști-

tatea Fort-Nox 
lucky ; boxer

gat" 63.
Iată _.....................

federal, Ion Popa, pe margi
nea evoluției acestui boxer : 
„Foarte tehnic, atacă cu 
directe de stînga foarte 
lungi ; eschivează și blochează 
bine ; lovește puternic, uper
cut de stingă, la ficat ; nu 
are viteză de deplasare ; 
poate fi mai ușor depășit 
prin contraatacuri1*.

opinia antrenorului

Categoria 51 kg : EDWARD 
SANTIAGO — 17 ani, student
din New York : a debutat în 
echipa reprezentativă in meciul 
împotriva Italiei, la cat. 48 kg, 
fiind întrecut la puncte de Udel- 
lo ; mulatru ; 29 de meciuri,
22 ‘ “

mulatru ; 29 de
victorii.

Ion Popa : „Același stil ca 
și Hawthorne ; redutabil în 
lupta de aproape, din care 
„fese" foarte bine, cu lovi
turi laterale ; execută scăderi 
de nivel foarte jos și in fața ; 
lacune i nu parează rapid, 
mai ales loviturile de la 
distanță".

54 kg : GEORGES
24 de ani, funcțio-

Categoria
COWLEY - __ __ ___ ____
nar din Chicago ; a debutat în 
meciul S.U.A. — U.R.S.S., la
Moscova, ■-
fața lui 
mulatru ;
torn.

Ion 
atacă 
enxofcă 
ambele brațe ; 
cu ușurință".

Categoria Șl kg t

S.U.A. _______  . _
plerzlnd la puncte în 
Aleksandr Melnikov ; 

63 de meciuri, 47 vic-

Popa :„Foarte ofensiv, 
violent ; se angrenează 

' care 
cu 

se deplasează
lupta de aproape, In 
tleazd prin lovituri

Categoria n kg i BAY LUNNY
— 18 ani, student al Universi

tății din Redwood—City ; 32 de 
meciuri susținute, 28 de victorii.

Ion Popa s „Extrem de 
mobil, atacă prin surprindere 
cu directe de stingă ; lovitură 
necruțătoare de stingă; in 
lupta de aproape acroșeăsa 
eu inslș«n{*5

manager al

Categoria 6» kg 5 JUAN RUÎZ 
— 20 ani. efectuează stagiul mi
litar la New York ; de două ort 
învingător în marele turneu 
amator „Mănușa de aur" f 52 de 
meciuri, 37 victorii.

Ton Popa : „Foarte rezis. 
tent și foarte tenace ; boxea- 
za tehnic și se deplasează 
cu ușurință ; vulnerabil la 
directele de dreapta".

Categoria 63,5 kg : QUIN DA
NIELS — 21 de ani, student
din Detroit ; cîștlgfitor al turne
ului „Mănușa de aur", de la 
NCw York ; 98 de meciuri, 60 
de victorii ; la Moscova, a fost 
Învins prin abandon (dictat de 
arbitru) de Nikolai Hromov, pe 
care-1 întreduse la Las Vegas !

Ion Popa : „Stingaci ; viteză 
mare de execuție ; pare fra
gil, dar e bine „așezat" pe 
picioare ; deosebit de insis
tent, aplică cu brio loviturile 
de intîmpinare".

Categoria 67 kg : ARMANDO 
MUNIZ — 23 de ani, student 
din Los Angeles ; participant la 
Jocurile Olimpice de la Mexico ; 
metis ; fost campion al armatei 
americane ; a susținut 57 de me
ciuri, ciștlgind 50.

Ion Popa : „Redutabil in 
lupta de aproape ; executa 
serii de 4—5 lovituri foarte 
variate ; static, ușor de de
pășit prin deplasări rapide".

Categoria 71 kg : JESSY WAL- 
DES — 22 de ani, efectuează 
stagiul militar la Houston, Texas ; 
a susținut 183 de meciuri, cîștU 
gînd 171 ; campion al Jocurilor 
Panamericane in anul 1969 ; la 
Moscova, a cîștlgat meciul cu 
campionul european Valeri Tre- 
gubov, prih descalificarea acestuia 
pentru lovitură sub centură.

Ion Popa : „Atacă insistent, 
este foare incisiv ; posedă un 
puternic croșeu de stingă : 
so deplasează destul de ușor, 
eschivează bine."

Categoria 75 kg : LARRY WARD 
— 18 ani, student din Milwaukee; 
campion al Statelor Unite pe 
anul 1968; anul trecut, a fost

întrecut la puncte de campionul 
european Vladimir Tarasenkov ; 
boxer de culoare ; 24 de me
ciuri, 17 victorii.

Ion Popa: „Scund, se de
plasează t.o mare viteză, 
foarte rezistent, excelent in 
lupta de aproape ; executa 
scrii prelungite de lovituri la 
cap".

Categoria 81 kg : JOHN SAN- 
TIAGO — 18 ani, elev al Aca
demiei militare din New Me
xico ; ciștigător al turneului 
„Mănușa de aur“ ; a debutat în 
echipa reprezentativă la Moscova, 
fiind întrecut la puncte de Vla
dimir Babarîka ; a susținut 21 
de meciuri, a cîștigat 16.

Ion Popa : „Din cauza sta
turii — foarte scund — pre
feră lupta de aproape ; este 
extrem de ofensiv, nu face 
nici un pas înapoi ; trimite 
violente croșee de stingă ; 
insistă în eschive laterale, 
spre stînga".

Categoria peste 81 kg ; JERRY 
DANIELS — 22 de ani, mecanic 
din Dayton ; campion al statului 
Ohio ; boxer de culoare : 30 de 
meciuri, 24 de victorii ; a de
butat la Moscova, fiind întrecut 
cu greu la puncte de Aleksandr 
Vasiușkin.

Ion Popa : „Foarte mobil, 
dar insuficient dezvoltat pen
tru categoria grea ; se apără 
cu atenție prin blocaje, dar 
atacă nepericulos, neavînd 
nici viteză de execuție, nici 
de deplasare.

In încheiere, trebuie menționat 
că boxerii de dincolo de Ocean 
posedă un stil profesionist, spec
taculos, cu multe eschive scă
deri de nivel, blocaje. El’ caută 
tn permanență lupta de aproape 
care se pare ci-l avantajează.

Acestea fiind zise, sperăm că 
pugillștli români, oarecum aver
tizați asupra Virtuților țșl lipsu
rilor) viitorilor lor adversari, ne 
vor Oferi, la ZO sau 21 iunie, un 
spectacol agreabil șl — de ca nu? 
— o victorie internaționali de 
mare prestigiu.

Ovldiu IOANIȚOAIA



Rr. 839 (6273) Rag. § 3-a
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(RAPID —
începînd din ediția 1946—1947, cînd s-a 

I reluat campionatul diviziei A la fotbal, 
I Rapid și Petrolul s-au întîlnit de 39 de 

ori. Iată rezultatele î 1946—47 : 0—1,1—5 ; 
1947—48 î 2—3, 2—0 ; 1948—49 : 1—1,
1—4 ; 1950 : 1—0, 0—1 ; 1951: 2—0, 0—0 ; 
1952 : Rapid a jucat în „B“ ; 1953 : Pe ■ 
trolul a jucat în „B“ ; 1954 : 2—0, 3—0 ; 
1955 : Rapid a jucat în „B“ ; 1956 : 1—1, 
1—2 ; 1957—58 : 0—0, 0—2 ; 1958—59 : 
3—1, 0—0 ; 1959—60 : 1—1, 1—1 ; 1960—61: 
0—0, 2—1 ; 1961—62 : 1—3, 2—2 ;
1962—63 : 2—3, 6—1 ; 1963—64 : 0—6,
1— 0 ; 1964—65 : 1—0, 1—0 ; 1965—66 :
2— 1, 0—1 ; 1966—67 : 3—1, 0—0 ; 1967—68: 
0—1, 4—0 ; 1968—69 : 0—0, 2—0 ; 1969—70 : 
2—1.

Făcînd bilanțul, constatăm că Rapid

PETROLUL)
a obținut de 16 ori victoria, Petrolul de 
12 ori, celelalte 11 întîlniri terminîn- 
du-se la egalitate.

Cele mai comentate meciuri din acest 
palmares au fost, fără îndoială, cele 
disputate în cadrul edițiilor 1962—63 și 
1963—64. Prin iunie, în finalul campio
natului 1962—63, la București, Rapid a 
învins Petrolul cu 6—1. Două luni mai 
tîrziu începea noul campionat, care punea 
iarăși față în față cele două echipe, tot 
pe stadionul „23 August" din București. 
Rezultatul ? 6—0 pentru... Petrolul! Dar, 
pentru a nu exista nici un dubiu că 
balonul e... rotund, după ce Petrolul sur
clasase Rapidul, la București, în retur, 
la Ploiești, victoria a revenit bucurește- 
nilor, cu 1—0 ’.

(Urmare din pag. 1)

Și acum, noutăți din am
bele tabere.

Două avioane speciale au 
adus azi după-amiază la 
București lotul Arsenalului, 
împreună cu zece ziariști de 
la principalele publicații lon
doneze și peste o sută de 
suporteri. Oaspeții au fost în- 
tîmpinați pe aeroportul Bă- 
neasa de o delegație băcăua
nă, în frunte cu președintele

de onoare al clubului Dina
mo, Aurel Ilie Calimandric.

Jucătorii și conducătorii 
Arsenalului, ca și ziariștii 
și-au continuat călătoria — 
tot pe calea aerului — spre 
Bacău unde atît la aeroport 
(din partea oficialităților lo
cale), cît și la Hotelul Bis
trița (în fața căruia îi aș
teptau sute de iubitori ai 
fotbalului) li s-a făcut o pri
mire călduroasă. Pentru su
porteri O.N.T.-ul a aranjat 
un program separat, urmînd 
ca ei să vină la Bacău în

î 
l

I I
I 
I
I

IN EXCLUSIVITATE PENTRU SPORTUL

un artis ihi

ffl TRICOLORIIz •£

Inaugurăm cu prezentele rînduri 
rubrica „Tricolorii", rubrică 
care va funcționa cu regula

ritate pînă la plecarea în campa
nia mexicană. Așadar, cum au evo-
luat selecționabilii în prima etapă 
a returului ? Dar să le dăm cuvîn- 
tul cronicarilor noștri.

în afara lui RADUCANU 
care, deși fantezist, a fost 
„pe fază" la cele 2—3 mingi 
mai periculoase, ceilalți pa
tru rapidiști au (jucat sub 
posibilitățile lor.

Șase „tricolori" au evoluat, duminică, la Petroșani. Evoluția unuia dintre 
ci — e vorba de LUCESCU — a stîrnit... teamă, ceea ce înseamnă și admirație 
în același timp, printre spectatorii locali. El a fost deosebit de activ, in funcție 
de fazele jocului, apărînd cînd pe aripa stingă, de unde luase startul, cînd pe 
cea dreaptă. RADU NUNWEILLER, serios, muncitor, ca de obicei, dar fără plusul 
așteptat. DUMITRACHE : cu motoarele parcă gripate. DINU a venit de multe 
ori in atac, dar a intîrziat Ia șut. GHERGHELI a alergat mult, dar atît. Multe 
greșeli de plasament și de intercepție la DELEANU. Ceea ce explică, într-o 

,9“ cu care a fost notat adversarul său direct, Peronescu.măsură, și acel

NEAGU a evoluat cu ele
ganță, dar îi reproșăm ine
ficacitatea în cel puțin 2—3 
situații în care putea marca 
gol.

DUMITRU a alergat mult,

★
a construit acțiuni frumoa
se, dar a greșit cîteva pase, 
iar în acțiunile de recupe
rare a balonului a fost de 
mai multe ori oprit de ar
bitru pentru fault.

★
Dan și LUPESCU, fără 

a avea de înfruntat ata- 
canți prea dificili, au avut 
unele momente de nesigu
ranță de care ne-au dezobiș
nuit de multă vreme.

In meciul de la București, de pe 
stadionul Republicii, s-au întilnit 
trei dintre fundașii titulari ai tur
neului sud-american: Sătmăreanu, 
Hălly'igeanu și Mocanu.

Deși SĂTMĂREANU a mai evoluat 
de ctteva ori pe postul de fundaș cen
tral, era evident că de această dată 
nu se afla tn elementul său, depla-

sîndu-se cu predilecție în zona sa 
obișnuită, urcind mult în atac pentru 
a efectua cunoscutele sale centrări 
din marginea careului advers, ieșind 
deci, uneori, inoportun din dispozitiv.

Aceeași remarcă și în privința celor
lalți doi fundași, UÂLMĂGEANU și 
MOCANU, a căror reacție la solici
tarea fizică n-a avut perioade de

scăderi. Ambii chiar au acoperit o 
suprafață mare de teren, dar în timp 
ce Hălmăgeanu a dovedit și un exce
lent plasament și intuiție a jocului, 
Mocanu s-a hazardat in acțiuni ofen
sive lipsite de orizont, părăsindu-și 
uneori extrema adversă, cum s-a în- 
tîmplat, de altfel, și la golul care a 
consfințit înfringerea Petrolului.

ziua meciului.
în ceea ce privește echipa 

băcăuană, ea a intrat astăzi 
(n.r. ieri) pentru prima dată, 
după meciul cu Kilmarnock, 
pe terenul de joc de la sta
dionul central, efectuînd un 
antrenament de reacomodare. 
Căutînd soluțiile cele mai 
potrivite pentru înlocuirea lui 
Dembrovschi (suspendat la 
primul joc cu Arsenal) și 
Băluță (accidentat) antreno
rii s-au fixat asupra lui Neu- 
mayer și David, sperînd că 
linia de atac va da satisfac
ție și în această nouă com
ponență. Dar iată cum arată 
formația băcăuană : Ghiță — 
Comănescu, Nedelcu, Velicu, 
Kiss, Vătafu, Duțan, Neuma- 
yer, Pană, D. Ene, David.

Astăzi a sosit la Bacău și 
brigada de arbitri din Un
garia condusă de Gyula Em- 
sberger, precum și observa
torul-delegat din partea secre
tariatului C.O.T., Rudolf Sa- 
bliak (Iugoslavia).

în prima repriză, DOBRIN a evoluat la nivelul său 
mediu. în dribling a fost uneori incomodat de terenul alu
necos, dar de regulă a depășit cîțiva apărători și apoi, prin 
pasele sale excelente, a creat colegilor bune situații (îndeosebi 
lui Radu și Roșu). Cu un bun plasament, și-a creat ocazia

din care a realizat golul. După pauză, randamentul său a 
scăzut. S-a aflat, într-adevăr, de multe ori singur în fața 
apărării adverse, izolat, dar și pregătirea fizică ni s-a părut 
insuficientă pentru un randament superior.

La Moinești (Dinamo Ba
cău — U.T.A.) au evoluat 
trei „tricolori": E. Dem- 
brovschi, Ghiță și Domide.

E'. DEMBROVSCHI a avut 
o primă repriză remarca
bilă. A muncit enorm, a 
fost mereu prezent în fazele 
de atac, dar și în apărare,

căutînd să-1 suplinească în 
linia de mijloc pe Duțan, 
care, în acest joc, a avut 
sarcini defensive. în repriza 
secundă, însă, atacantul bă
căuan a fost mult mai șters, 
dînd evidente semne de o- 
boseală. GHIȚÂ, în schimb, 
a fost foarte nesigur în in-

★
tervenții, făcînd numeroase 
greșeli (ieșiri inoportune din 
poartă, Ia centrări — chiar și 
în careul de 6 m — a ră
mas de cele mai multe ori 
pe linia porții), care numai 
datorită ineficacității ata- 
canților arădeni n-au fost 
fatale echipei sale.

★
DOMIDE a Jucat bine pe 

tot parcursul partidei, dar 
a ratat nepermis de mult. 
A dovedit — spre deosebire 
de E. Dembrovschi — că 
posedă o foarte bună con
diție fizică, care-i permite 
să joace într-un tempo ri
dicat întregul meci.

• ECOURI a ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI •
• Două amănunte 

gospodărești, unul 
cu plus și altul cu 
minus, culese la 
debutul returului, 
de pe stadionul Re
publicii din Capi
tală. tn veclnătate'a 
vechil tabele de 
marca) se instalea
ză o alta, nouă și

modernă (electrică) 
care va putea re
flecta — la pro
priu șl la figurat ! 
— întrecerile de at
letism și de fotbal 
ce vor fi găzduite 
aici, in viitorul a- 
propiat. Deci, un 
pl us.

șl acum, un mi

nus : tocmai cind 
crainicul stadionu
lui tjl începea cu o 
voce festivă alocu
țiunea de consem
nare a reluării cam
pionatului, stația 
de amplificare a in
trat în pană ! Șl, 
bineînțeles, prllejut 

a fost ratat.
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OFENSIVA VERBALĂ Șl SLĂBICIUNILE
COMPARTIMENTULUI DEFENSIV

Este în afara oricărui du
biu că Joao Saldanha, mana
gerul echipei Braziliei, a por
nit o campanie perseverentă 
pentru a-și curăța terenul ce 
duce spre cupa „Jules Ri- 
met". Și, probabil, dintr-o 
deprindere a fostei sale în
deletniciri, ziaristica, Saldan
ha se plasează mereu pe po
ziția ofensivei verbale. în
tr-un interviu acordat ziaru
lui englez „The Observer", el 
promitea că la campionatul 
mondial „dacă cineva va lovi 
vreun jucător de-al nostru, 
așL cum a făcut-o HottgeS 
sa* Gemmell (referirea este 
la' meciul R. F. a Germaniei 
— Scoția, din preliminariile 
campionatului mondial — 
n.n.), partida nu se va mai 
termina. Pentru că aceasta 
va deveni o bătălie. Dacă ci
neva va comite o brutalitate, 
ceva care n-are nimic co
mun cu fotbalul, atunci nici 
noi nu vom mai juca fotbal. 
Fiind o bătălie, trebuie să 
luptăm. Și nu numai unul 
sau doi dintre cei 11 jucă
tori. Nu, poate chiar 12, pen
tru că și eu voi fi alături 
de ei".

Ciudată precizare, chiar 
dacă ne amintim de caracte
rizarea pe care cunoscutul 
antrenor maghiar Karoly 
Soos i-a făcut-o lui Saldan
ha : „El este un erudit, un 
om de spirit, dar din feri
cire, nu comentatorii T.V. 
cîștigă campionatele mondia
le". Brazilia, deci, este gata 
să lupte după principiul: 
„dinte pentru dinte!".

Acesta să fie, într-adevăr, 
drumul spre cupa „Jules Ri- 
met ?“

Avînd drept etalon tot e- 
chipa Braziliei, nu putem 
uita că aceasta s-a impus ca 
„bicampeon del mundo" cu 
armele tehnicii strălucitoare 
și ale tacticii elaborate, dar 
mizînd, totodată, pe sponta
neitatea genială a unor mari 
vedete. Și, nu o dată, fotba
lul european privea în acei 
ani spre continentul sud-a
merican ca spre o Mecca â 
balonului rotund. Iată, însă, 
că acum centrul de greutate 
pare a reveni pe bătrînul 
continent, în timp ce brazi
lienii incriminează tot mai 
vehement soccerul european. 
Ce s-a întîmplat, de fapt ?

Admițînd chiar că jocul 
practicat azi în Europa pune 
un mai mare accent pe an
gajamentul fizic — deși an
trenorul naționalei, Angelo 
Niculescu, sublinia chiar fa
natismul cu care majorita
tea jucătorilor brazilieni a- 
bordează fiecare meci, indi
ferent de adversar și miză — 
nu aceasta este cauza prin
cipală a noului raport de 
forțe între cele două școli 
fotbalistice. Jucătorii brazi
lieni mai visează încă la 
„zăpezile de altădată" ale 
tehnicii lor superioare, sim- 
țindu-se insultați și loviți în 
amorul propriu atunci cind 
apărătorii adverși, avînd, de 
această dată, vițpța de reac

ție și decizia mult sporite, 
nu mai rămin pironiți de ad
mirație în fața cascadelor 
driblingului lor. Au trecut zi
lele jongleriilor cu balonul, 
ale tehnicii pure transforma
te în scop în sine. Jocul este 
mult mai rapid, mai comba
tiv. Amprenta pragmatismu
lui se simte în evoluția jo
cului, totul trebuie făcut 
non-stop, în 90 de minute, la 
turație maximă. Și dacă ju
cătorii europeni nu sînt la 
nivelul celor sud-americani 
în ceea ce privește contro
lul balonului, manevrele lor 
sînt însă mai simple, mai 

directe și mai iuți. Deci ma
ximum de randament, în mi
nimum de timp. Dar atenție 
la mijloace, pentru că sco
pul nu le scuză...

Sistemul 4—2—4, sistemul 
flexibilității novatoare bre
vetat de brazilieni s-a trans
format cu timpul în opusul 
său, devenind o schemă rigi
dă, doct profesorală, ce în
corsetează calitățile native 
ale jucătorilor carioca.

Cei care au văzut echipa 
lui Vicente Feola la „World 
Cup ’66“ au afirmat că fun
dașii brazilieni erau cu mult 
inferiori din punct de ve
dere Valoric celorlalți co
echipieri și, de asemenea, 
printre cei mai slabi jucători 
care au evoluat acolo. în 
compartimentele defensive. 
Se pare că această carență 
n-a dispărut nici în prezent 
din fotbalul brazilian. Jucă
torii lotului reprezentativ ro
mân au avut de înfruntat pe 
continentul sud-american fun
dași agresivi, dar nu în sen
sul pozitiv al jocului atletic, 
ci în cel opus, al precarită
ții arsenalului tehnic, com
pensat, fortuit, dar și uneori 
voluntar, prin acțiuni purtate 
dincolo de limitele regula
mentului.

Mai mult ca sigur că în 
condițiile luptei aprige pen
tru calificare în fazele su
perioare ale campionatului 
mondial din Mexic tricolorii 
vor avea de suportat și ri
gorile unui astfel de joc, de 
Uzură și intimidare, Turneul 
sud-american a fost o utilă 
punere în temă, demonstrînd 
ihcă, o dată, că jucătorii ro
mani trebuie să se armeze, 
metodic, cu o excelentă con- 
diție. fizică, cu o pregătire 
atletică fără fisuri și cu o 
indestructibilă stăpinire de 
sine. Pentru a evita surpri
za neplăcută a unor elimi
nări de pe teren — și au 
fost asemenea cazuri în me
ciurile din Brazilia ! — pen
tru a-și păstra intactă capa
citatea de reacție, singura su
papă să rămînă faultul de 
joc.

Pentru că, într-adevăr, așa 
cum și Saldanha a trebuit 
să sublinieze: „Ei bine, fot
balul e o luptă, dar o luptă 
ou balonul. Lupta cu picioa
rele șl pumnii este cu totul 
altceva,..**.

Paul SLAVESCU

• Apropo de crainici și transmisiuni. Se pare, judecind după 
spațiul infim acordat de radio — doar relatarea reprizei secun
de, de pe trei terenuri — Și după absența camerelor T.V. de la 
meciurile primei etape a returului, că Radioteleviziunea Inten
ționează să reducă mult spațiul duminical acordat fotbalului. 
Este șl aci o consecvență, dacă ne gîndlm că nici în cursul săp- 
tămînli nu prea găsești emisiuni sportive în programei? res
pective...

§
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• Cînd arbitrul N. Rainea 
a fluierat sfințitul partidei 
Jiul — Dinamo București, Cea
sul de pe stadionul din Pe
troșani arăta min. 42 al re
prizei secunde. Greșise con
ducătorul meciului măsură
toarea timpului 2 Nicidecum. 
In defect era ceasul de la 
tabela de marcaj. Această 
nepotrivire a constituit insă 
un prilej pentru unii dintre ju-

n — Am întinerit 
toată echipa. Din
tre „bâtrlnl" azi 
joacă numai SOos 
șl Soo, ne declară 
dr. C. Rădulescu.

înaintea meciului 
(clștlgat) de la Tg. 
Mureș. „Transplan
tul" doctorului a 
reușit I...

Șl un amănunt :

cătorii bucureșteni atlați in 
plină eursâ eontra-cronome- 
tru, de a reclama timpul sus
tras, chipurile, de arbitru.

Cum nu e prima oară cind 
asistăm la incidente de acest 
gen, la discuții in teren și 
in tribune, se impune un con
trol urgent și exigent al cea
surilor de pe stadioanele noas
tre de fotbal.

in echipa rezerve- 
tlneret a clujenilor 
evoluau Marian Po
pescu și Alexan
dru Vasile...

PÎNĂ CÎND?
O apariție grotescă, re

marcată cu zîmbete ironice, 
duminică, pe stadionul din 
Petroșani : fotbalistul Dinu 
(Dinamo București), greu de 
recunoscut sub pletele care 
îi acopereau aproape com
plet capul. Poate că acest 
lucru ar justifica mai mult 
decît o mențiune fugară, 
fiind vorba de o problemă 
cu implicații educative de 
loc de neglijat, Ia care, se 
pare, nu s-a gîndit nici 
conducerea lotului național, 
nici aceea a clubului Dina
mo. Dar rîndurile de față 
și-au propus să se oprească 
asupra altor aspecte, legate 
de disciplină.

în meciul de la Petroșani, 
Dinu a ținut să inscrie o 
nouă performanță într-un 
palmares de neinvidiat, acel 
al atitudinilor reprobabile, 
inisultîndu-l grosolan, după 
meci, în drum spre cabine, 
pe conducătorul partidei. 
Cerîndu-ne scuze tiparului, 
pentru ofensa pe care i-o 
aducem, vom reproduce 
exact și expresia pe care 
Dinu și-a permis s-o adre
seze arbitrului : „Jigodie !“.

Așteptăm replica comisiei 
de disciplină (eventual și a 
clubului Dinamo)

— B —
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Dintre atiția manageri,

îl alege pe cel care nu-i
misese nimic Cel de al
lea fiu al lui Amaduzzi
nou debut la Triest

Nino
pro

trei
Un

Meciul
Cea mai frumoasă veste

c
Sînt 
amăgi, 
mine* _ „ ___
el o puternică și sinceră afecțiune, fiindcă este poate sin
gurul care a reușit să mă înțeleagă, M-a înțeles și bănuiesc 
ră nu i-a fost ușor, deoarece am o fire complicată, in 
care foarte greu pătrunzi. Poate că, Ia început a fost vorba 
și la Bruno de interes. Intuise probabil că puteam să însemn 
pentru el... găina cu ouă de aur. Multă lume îmi făcea, 
atunci, propuneri tentante. Unîi îmi ofereau ceea ce 
Amanduzzi inițial nu-mi putuse oferi. Sînt sigur că am 
fost bine inspirat încredințindu-mă lui și nu altora. Lkam 
ales pentru că el nu-mi promitea nimic. Spunea î iubesc 
sportul, vreau să fiu manager, sînt tînăr, lipsit de experin|â, 
am organizat de cîteva ori * - - • - “
eu am înțeles că era cinstit, 
ca manager, dar fără a dăuna altora. Pe atunci eram 
eu tînăr. Asta 
amintești. L-am 
senzația că sînt

înd am început să discut despre Amaduzzi cu Nino, 
acesta ml-a spus deodată : „Să știi că eu am mal pu
țini prieteni decît s-ar crede. Prea multă lume se 
adună în jurul meu din interes. Și eu o știu.

insă două persoane care, dacă m-ar dez-
aș simți că se dărimă lumea peste

Una din ele este Bruno Amaduzzi. Am pentru

gale de box și... basla ! Dar 
că voia să-și facă un nume 

și 
iii am 
nu

se intimpla în 19G0, după cum poate 
ales, ’ ‘

cel de
așadar, pe Amaduzzi. Și astăzi 
al treilea fiu al managerului. Lui

a Brigada de arbitri care a 
2 condus partida A.S.A. Tg. Mu- 
O reș — C.F.R. Cluj (Cornel Ni- 
W țescu. Gheorghe popovici șl 
“ Grigdre Birsăti) a folosit a- 

cest prilej pentru a se... roda

in vederea meciului Schalke 04 g 
— Dinamo Zagreb, programat x 
peste 6 săptămină în R.F.G. Q 

La Tg. Mureș „repetiția” a w 
decurs în bune condițiuni... _

as
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• La Oradea, sezonul oficial de fotbal l-a inaugurat partida 
dintre echipele de tineret Crtșul — F. C. Argeș. Jocul a fost 
programat la ora 11, pe terenul Voința. Motivul, lesne de înțeles: 
pentru a se menaja terenul principal, îmbibat de ploaia din 
ajun. De acord cu acest raționament. Nu putem să fim însă 
de acord cu desfășurarea meciului de tineret In condiții total 
improprii. Zgură cu pământ roșu — clisos, băltoace mai peste 
tot. Picioarele se afundau dincolo de glesne, iar cind se dez
lipeau, gheata răminea acolo. (Așa l-am văzut pe Bule, cu pi
ciorul gol în noroiul rece). Mingea nu sărea, nu se mișca din 
clisă. După o jumătate de repriză jucătorii erau de nerecunos
cut : care de la Crlșul, care de la Pitești 1 Acest teren și acest 
joc le-a periclitat tuturor sănătatea. Mai poate fi vorba atunci 
de fotbal, de Sport ? Nu ! Toate aceste noțiuni au fost compro
mise. Cum de o fi putut un arbitru cu experiența lui Aurel Pop 
(Oradea) să accepte desfășurarea meciului In aceste împrejurări? 
Cele petrecute la Oradea trebuie să constituie un semnal de 
alarmă pentru F.R.F. și Comisia de competiții, pentru că șl 
campionatul de tineret-rezerve necesită condiții propice.

săvîrșite în careu 
(fault clar comis 
de cimpeanu asupra 
Iui Obiemenco în 
prima repriză, in
tervenție neregula
mentară a Iul Nicu
lescu asupra lui A- 
dam, în repriza se- 

recla-
mau acordarea cîte 
unei lovituri de la 
11 m.

Ăici, la fazele pe-

o o ui

O 
wui
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o Doar trei stele 
pentru arbitrajul 
prestat la cluj de 
Vasile Dumitrescu, 
deși — cu două ex
cepții — acesta a 
Condus aproape fă
ră greșeală. De 
ce atunci numai
trei Stele 7 Pentru , cundă) care 
că excepțiile de 
care vorbim se re
feră la două in
fracțiuni capitale

• La „V", nevoia de înain
tași de meserie devenise în 
ultima vreme o maladie cro
nică. „Dați-mi un înaintaș”, 
se vălta aproape după fie
care joc antrenorul Ștefan 
Clrjan, vădit mthhlt de ine
ficacitatea liniei ofensive.

Duminică, insă, „U" a pier
dut un punct din cauza mij
locașilor care, pe un teren

trecute tn supra
fața de pedeapsă 
(șl nu la mijlocul 
terenului) își poate 
proba un arbitru a- 
devărata sa perso
nalitate și de a- 
ceea sîntern atît de 
zgîrclțl — cînd n-o 
face — în acordarea 
stelelor. Cum s-ar 
zice, penaltyul șl... 
steaua.

diflclt, au tntlrziat transmite
rea mlngitor către linia Intll. 
De astă dată, refrenul ar fi 
putut fi : „Dați-mi un... mij
locaș". De-l găseam pe an
trenorul clujenilor, aveam si 
un mijlocaș pentru el : pe 
Neșu, un mijlocaș din acela 
de... meserie, valid și cu pof
tă de joc.
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CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele: . . , >

Adresa:

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

GRUPA A .... . ...................................................

GRUPA B . . . ....................................... .....

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

GRUPA O . ...............................

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

LOTO-PRONOSPORT
Câștigătorii celor 100 excursii 

Moscova — Leningrad de la 
concursul excepțional Prono- 
expres — 22 februarie 1970 
(continuare) :

66. Banu loan — Hunedoara;
67. Badicu Iosif — Satu Mare ;
68. Zsarko Isa — Arad ; 69. 
Popescu Eva — Craiova; 70. 
Furnhraki Constantin — Bucu
rești ; 71. TănăsCscti Marius — 
București ; 72. Orosz Gyula — 
București ; 73. Codrin Doru — 
com. Taratei jud. Hunedoara ; 
74. Barbu Gh. — com. Sascut 
Păucești jud. Bacău ; 75. Pus- 
cău Aurel — Alba Iulia ; 76. 
Păsăroiu Constantin — com. 
Bîlteni jud. Gorj ; 77. Spătaru 
Polina — București ; 78. Mun- 
teanu Gheorghe — Baia Mare ;
79. Pușcău Aurel — Alba lulia;
80. Zodîcea Vicențiu — Bucu
rești ; 81. Dobrescu Vasile — 
corn. Conțești jud. Dîmbovița ;
82. Iordache Ion — Craiova ;
83. Popovici Valeria — Bucu
rești ; 84. Szabo Imre — Sf. 
Gheorghe ; 85. Bilet colectiv
nr. 63 934 din Tg. Mureș ; 86. 
Cristinoiu Anichit — Bacău ; 
87. Coșa Alex. — Brașov ; 88. 
Negrea Dumitru — Ploiești ;
89. Rafila Nastasia — Arad ;
90. Ionescu Maria — București;
91. Moisa Iosif — Hunedoara ;
92. Rusu loan — Ploiești ; 93. 
Verdes Toader — Bîrlad ; 94. 
Nedelcu Gh. — Brăila; 95. Cos- 
tea Ion — București ; 98. Alb 
loan — Cluj ; 97. Stoica Vic
tor — Adjud ; 93. Hutupanu 
Mircea — Bacău ; 99. Soya Iu
lian — Zemeș Moinești jud. 
Bacău ; 100. Covrig Lazăr — 
Cluj.

• Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE în care vă mai 
puteți procura biletele pentru 
tragerea Loto de vineri 13 mar
tie 1970, care se desfășoară 
după o nouă formulă. Mențio
năm că tragerile Loto obișnuite 
din luna martie beneficiază de 
următoarele premii : autoturis
me DACIA 1100, MOSKVICI 
408, SKODA 1000 M.B. si TRA
BANT 601 — la alegerea parti
cipantului ; excursii a 2 locuri 
pe COASTA DALMAȚIEI și 
excursii în UNGARIA și CE
HOSLOVACIA în afara pre
miilor în bani.

PREMIILE 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

nr. 10 DIN 8 MARTIE 1970
CATEGORIA I (12 rezultate): 

0,70 variante a 80 834 lei ; CA
TEGORIA a II-a (11 rezultate): 
lf,80 variante a 5 449 lei ; CA
TEGORIA a III-a (10 rezulta
te) : 123,70 variante a 1178 lei. 
Premiul de categoria I se com
pune din 1 premiu 50% a 
57 739 lei obținut de participan
tul POP CAROL din Arad șl 
2 premii 10% a 11 548 lei.

I
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Nino face muncă voluntară la sala în care șl-a încăput an
trenamentele ca profesionist sub conducerea lui Amaduzzi 

șl Gollnelli
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i-am spus niciodată toate astea, fiindcă voiam mai întii 
să le descopăr. Și am descoperit că, dincolo da ceea ce 
se cheamă manager, Amaduzzi rămlne în primul rlnd 
adevăratul și cel mai bun prieten al meu.

— Și celălalt 7
— Este secundul Libero Golinelli. îmi parc rău că dru

murile noastre s-au despărțit. N-a fost vina mea. Poate 
nici a lui, cu toată neînțelegerea pe care n-am reușit — 
nici unul din noi — să ne-’o explicăm. Gollnelli a fost 
primul meu antrenor ca profesionist. E un om de o mare 
capacitate, o mare personalitate. Poate că nu crede îndea
juns In el Însuși, deși reușește să convingă că e cel mai 
valoros dintre toți. Golinelli este omul care știe cum să-ți 
dea o mină de ajutor, atunci cînd ai nevoie de ea. Ii sînt 
recunoscător. Chiar dacă, acum, nu mai sintem alături și 
chiar dacă el se consideră ofensat de comportarea mea.

Vreți o dovadă a încrederii pe care Nlno o ara tn 
Amaduzzi ? lat-o, i-am cerut-o chiar lui :

— Dintre întîlnirile organizate de Amaduzzi a fost vreuna 
asupra căreia ai fi avut de obiectat ceva ?

— Nici una. Amaduzzi a ales întotdeauna omul potrivit 
pentru momentul respectiv. Pot spune că succesele pe care 
le-am obținut In cariera de profesionist se datoresc nu 
numai calităților mele, dar și modului înțelept în care 
Amaduzzi m-a dirijat, A fost un timonier excelent al... 
corăbiei mele. Cu el, am evitat întotdeauna stincile, iar 
cind nu le puteam evita, ne pregăteam să le înfruntăm 
în condițiile cele mai avantajoase, pentru a ieși in larg 
fără „avarii".

Deci, după Toni Caneo, încă doi oameni îșl leagă numele 
de cel al lui Benvenuti, antrenorul său din vremea cînd eră 
amatorAmaduzzi și Gollnelli. Ei apar în momentul în 
care Nino dezbrăca tricoul Accademlej wugllistica triestine 
pentru a începe — aspra, neîndurătoarea carieră de boxer 
profesionist.

Ascensiunea tandemului Benvenuti — Amaduzzi (ar 
fl mal potrivită denumirea : terțetul Benvenuti — 
Amaduzzi — Golinelli) a început curînd după Olim
piadă. Nino avusese nevoie, firește, de o perioadă de 

acomodare.
Prima sa apariție pe ring ca profesionist a avut loc Ia 

Triest. Era, într-un fel, orașul lui, cel în care începuse și 
cariera de amator. Asemeni personajului mitic Anted, că
ruia contactul cu pămîntul îl reîmprospăta forțele, și pugl- 
llstul nostru a simțit, pare-se, nevoia să revină pe melea
gurile natale înainte de a începe drumul anevoios dar care 
avea să-1 ofere atîtea succese în lumea boxului profesionist.

Primul adversar : tunisianul Ben AU Allalo. în cursul 
aceluiași an, pugilistului african l-au urmat încă 13 adversari 
care au trebuit, cu toții, să se încline în fața lui Benvenuti. 
Din cele 14 întîlniri susținute în primul său an de activitate 
ca profesionist, opt s.au disputat pe durata a 6 reprize.

După cum se poate observa, începutul acestei noi eta(5e 
s-a făcut cu o circumspecție și prudență caracteristice unui 
manager ce urmărește obiective îndepărtate și pline de 
ambiție. Șl Amaduzzi țintea foarte departe, spre olșiectlveambiție. Șl Amaduzzi țintea foarte departe, 
mai mult decît ambițioase...

nul 1962 avea să înceapă, însă, cu un 
ordinar de dur, pentru Nino, acela 
consideră și astăzi meciul cheie al ______  ___ _
„A fost treapta cea mal înaltă a unei scări asimetrice. 

Pînă atunci intilnisem adversari care nu valorau nici o 
treime din Aldridge șl, totuși, mă chinuisem enorm ca 
să-i înving. Cu Aldridge puteam să-mi deschid sau să-mi 
barez viitorul. Mi l-am deschis"... Era prima întîlnire a 
anului 1962 programată pe ringul de la Palazzo dello Sport 
din Roma. Rezultatul 7 Englezul n-a rezistat mal mult’ de 
șase reprize și Nino avea să coboare învingător prin k.o.

Dar 1962 nu l-a adus doar pe Aldridge în fața lui 
Benvenuti. Alți doi boxen l-au obligat să se întrebuințeze 
pînă la disperare : italianul Lomml șl francezul Ruellet. 
Primul a făcut față în 5 din cele 8 reprize prevăzute, dar 
apoi a trebuit să abandoneze ; celălalt a fost învins cu 
greu la puncte, după 8 reprize.

„Consider meciul cu Lommi cel mai dificil, sub aspect 
psihologic, din toată cariera mea de profesionist. Nu attt 
din cauza valorii adversarului care m-a solicitat intrucltvă 
cl mai ales pentru faptul că atunci cind am terminat ani 
avut senzația că sînt un asasin. L-am lovit î.. 
o dreaptă care l-a expediat la podea ca pe un cadavru. 
Inima încetase să-i mai bată. Cînd am aflat ce i s-a ln- 
timplat, am avut lmprfesla că mi s-a prăbușit cerul in cap. 
M.am și văzut tn postura de asasin, deși nu aveam nici 
o vină... Am auzit mai apoi că Lommi a revenit pe ring, 
dar norocul a continuat să-l ocolească. Știrea reintrării lui 
a fost, cred, cea mai frumoasă din viața mea..."

Casare TRENTINI

A

(Va urma)

examen extra- 
pe care el 11 
carierei sale :
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JOCURILE AMER1CII CENTRALE
SI CARAIBILOR
1

Mexicanii au dominat probele de natație
TREI RECORDURI

CURSA CICUSTĂ PARIS-NISA
CHEMELLO ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA ETAPĂ

de Pana- 
sfîrșit în-

La Ciudad 
ma au luat 
trecerile concursului de 
natație din cadrul 
Jocurilor Sportive ale 
Americii Centrale și 
Caraibilor. în clasa
mentul final pe na
țiuni, primele locuri 
au fost oeupate de 
Mexic, Columbia, Por
to Rico și Cuba.

în ultima zi a com
petiției, proba de 200 m 
bras i-a revenit mexi-

canului Felipe Munoz 
(campion olimpic la 
Ciudad de Mexico) în 
2:27.6. în proba de 100 
m liber masculin, pe 
primul loc s-a clasat 
Gary Goodenre (Porto 
Rico) cu 54,7. în con
cursul feminin, cele 
mai bune rezutate au 
fost "obținute de Ma
ria Teresa Ramirez 
(Mexic) — 1:09,8 la 100 
m delfin și 2:36,1 la 
200 m spate

SEVER MUREȘAN ÎNVINGĂTOR 
ÎN TURUL DOI LA MENTON

PARIS. 10 (Agerpres). — La 
Menton (Franța) se desfășoară în 
prezent un turneu internațional 
de tenis la care participă și ju
cători români. în turul doi al pro
bei de simplu bărbați, tenismanul 
român Sever Mureșan l-a învins 
cu 6—1, 6—1 pe francezul Deniau. 
Alte rezultate : Goven (Franța) —

Esner (Italia) 7—5, 6—0 ; Margets 
(Spania) — Meyer (Franța) 6—1,
5— 7, 6—3 ; Simpson (Noua Zeelan- 
dă) — Boutard (Franța) 6—0, 9—7 ; 
Rouyen (Franța) — Compton (An
glia) 6—3, 6—1 ; N’Godrella (Fran
ța) — Geiger (R. F. a Germaniei)
6— 4, 6—4.

Entuziasta primire a handbaliștilor

AU MERITAT VICTORIA" 
declară HANS SEILER, an
trenorul echipei R.D. Ger

mane

«URț -iff*

Bfct 5 Ta
W -- - idMSu. .-Wl vs ra gr %

1 W

resurse pentru aîncurajați de suporteri, hondbaliștii găsesc...
cest, gest de sinceră prietenie 
toată bucuria pe care le-a 
produs-o neuitata finală de la 
„Palais du Handball". în 
clădirea aeroportului și în a- 
fara ei entuziasmul continuă 
sâ fie la fel de incandescent. 
Și vorbele lui Cristian Gațu. 
ale acestui veritabil artist al 

ne comunică 
campionilor : 
mijlocul alor 

într-adevăr 
performanței 

victoriei,

(Urmare din pag. f)

toți goalkeeperii handbalului, 
o arată tuturor, pentru ca 
bucuria să fie a tuturor. Și, 
din nou, familiile ii îmbră
țișează pe băieții aceștia mo
dești care surîd candid.

A trecut aproape o oră de 
cînd avionul de Paris a sosit 
la Băneasa, de cînd ne aflăm 
în preajma campionilor mon
diali. Nimeni nu pleacă. Toți 
vor să-i mai vadă pe acești 
băieți bravi, să le strîngă 
mina, să le comunice prin a-

handbalului, 
simțămintele 
„Acum, aici, în 
noștri, simțim 
dimensiunile
noastre, bucuria 
prețul ei. E totul minunat 1“

MONDIALE LA INZELL
La Inzell (R. F. a Germa

niei) au fost din nou doborîte 
recorduri mondiale de pati
naj viteză. Pe distanța de 
500 m suedezul Hasse Boer- 
jes a fost cronometrat în 
38,46. L-a urmat în clasa
ment japonezul Keiichi Su
zuki, care a coborît, de ase
menea sub... propriul record 
mondial datînd de două zile : 
38,50 („vechiul" record era 
de 38,71) I Olandezul 
lius „Kees" Verkerk 
bilit al doilea record 
mii, parcurgînd 1500
2:01,90. în sfîrșit, la tetratlon, 
olandezul Jan Bols a reali
zat 171,512 p — al treilea 
rcord mondial al zilei !

A început competiția ciclis- 
internațională Paris — 

Nisa. Prima etapă a cursei, 
desfășurată pe ruta Paris— 
Joigny (140 km), a fost cîști- 
gată în mod surprinzător de 
italianul Cipriano Chemello, 
cronometrat în 4 h 02:55,0. 
Au urmat în clasament Gui
do Reybroeck (Belgia) și 
Cyrille Guimard (Franța), 
cronometrați în același timp 
cu învingătorul. Grosul plu
tonului, care a fost înregis
trat cu același timp, a cu
prins, printre alții, pe fran-

cezii Poulidor și Pingeon, ita
lienii Motta și Dancelli etc. 
Chemello, învingătorul pri
mei etape, care a trecut doar 
anul trecut la profesionism, 
a făcut parte din echipa ita
liană la J.O. de la Ciudad de 
Mexico

CEHOSLOVACUL ȘVAB

Primele impresii
la sosirea învingătorilor
mulțimea care a in- 

aseară aeroportul Bă- 
dorind să strîngă cu o 
mai devreme mîinile

Prin 
vadat 
neasa, 
clipă 
campionilor lumii, ne-am fă
cut cu greu loc pentru a cu- 

dege impresiile eroilor celui 
de al VH-lea C.M. Marele 
succes de la Paris justifica 
însă orice efort suplimentar.

Prof. IOAN KUNST-GHER- 
MĂNESCU, secretar al 
C.N.E.F S. : „Handbalul de 
calitate a dominat această 
ediție, marea majoritate a 
echipelor prezentîndu-se în 
mare progres. In acest con
text, victoria handbaliștilor 
români capătă o aureolă deo
sebită. Am învins în cel mai 
greu și cel mai frumos cam
pionat al lumii, confirmînd 
clasa înaltă a școlii de hand
bal românești. Toți băieții 
s-au dăruit de o manieră ire
proșabilă acestei întreceri. 
Mulțumindu-le lor mă gîn- 
desc și la trio-ul de tehni
cieni. Nicolae Nedef, Oprea 
Vlase și Eugen Trofin care 
i-au pregătit și condus ca la 
carte. Este un succes de pres
tigiu pentru sportul româ
nesc și sper nu ultimul.

EUGEN TROFIN, antrenor 
al echipei naționale: „Ne-am 
pregătit mult și cu mare a- 
tenție, am luptat enorm și 
am cîștigat. Doream din toată 
inima o victorie prin care să 
dovedim celor mai sceptici 
că handbalul românesc are 
resurse enorme. Finala ? Cel 
mai greu meci la care am 
luat parte vreodată. Ce con
sum de energie și nervi, dar 
cită fericire după aceea1“

TITUS MOLDOVAN : „Cea 
mai mare bucurie din viața 
mea : prima participare la 
C.M. a coincis cu dobîndirea 
medaliei de campion. Succe
sul îmi dă astăzi aripi noi 
șl promit să mă pregătesc de 
o asemenea manieră care să 
oblige pe selecționeri să-mi 
acorde credit și la J.O. de la 
Miinchen.

CORNEL OȚELEA, căpita
nul echipei naționale : „Am 
jucat la patru campionate 
mondiale și am mărit numă
rul medaliilor 
Cred însă că 
urmă este cea 
Nicicînd nu 
atîta forță și parcă niciodată 
nu am întîmpinat o aseme
nea rezistență din partea ad
versarilor. Fără exagerare — 
a fost cel mai tare campionat 
mondial".

GHEORGHE GRUIA : „îmi 
greu să vă descriu ce 

simțit cînd — în ulti- 
minut de joc și la nu- 
20 de secunde de titlul

Frieske. Am întors instinctiv 
capul și l-am văzut pe Rost 
plonjînd în semicercul nos
tru și înscriind golul egali
zator. Am crezut că întreaga 
sală se prăvălește asupra 
mea. Am pornit spre banca 
rezervelor, mi-am pus un pro
sop în cap. Nu am mai vrut

face față asaltului gazetarilor 
Handbal : „N-am să uit mo
mentele care au încheiat me
ciul decisiv din grupă. Hand- 
baliștii vest-germani jubi
lau, iar în vestiarul nostru 
era o liniște mormîntală. Am 
ieșit afară; nu puteam su
porta. Pe culoar, un ziarist 
francez mi-a spus că Suedia, 
deși învinsă la un gol dife
rență de echipa U.R.S.S., a 
ocupat locul I în grupa A, 
iar formația R. D. Germane 
— locul II. M-am grăbit să 
duc vestea grupului nostru 
și foștilor adversari. Ei bine, 
echipa lui Werner Vick a că
zut paralizată pe moment, 
nevrind să creadă, în timp ce 
în vestiarul românilor voia 
bună a revenit subit. Ce să-i 
faci, într-un asemenea cam
pionat ai nevoie și de puțină 
șansă..."

ROLAND GUNESCH : 
„Foarte multă lume mă în
treabă de incidentul din semi
finală. Iată pe scurt cum 
s-au întîmplat faptele: era 
ultimul minut și noi atacam. 
Petersen mă obstrucționa 
permanență, ținindu-mă

Aeroportul Schonefeld, luni 
9 martie, ora 14.30. Sintem in 
holul aerogării, in așteptarea 
cursei Copenhaga — Berlin — 
București. împreună cu echi
pa feminină de handbal a 
României. Megafoanele anun
ță sosirea cursei de Paris șl 
numeroși berlinezi se îndreap
tă spre sala de primire. Din 
avion coboară echipa R. D. 
Germane, medaliată cu argint 
în confruntarea pentru titlul 
mondial. Ne alăturăm celor 
ce-i aplaudă pe redutabilii 
parteneri din finală ai echi
pei României, li felicităm pen
tru ardoarea cu care au lup
tat, pentru contribuția la rea
lizarea unui spectacol ce a ți
nut cu sufletul la gură nu 
numai 7 000 de spectatori pa
rizieni. ci milioane de tele
spectatori. Antrenorul Hans 
■Seiler ne mulțumește și ne 
spune :

„Băieții dv. au meritat vic
toria. Au avut mal multă vo
ință, un moral ridicat care 
le-a permis să se impună în 
momentele cheie ale meciu
lui. Vă felicit și vă doresc 
noi succese".

Ca și duminică după amiază 
Ia Werner Seelenblnder Halle, 
cînd gazdele turneului inter
național de handbal feminin 
au recunoscut fair — după în
cheierea transmisiei de la te
leviziune — că succesul spor
tivilor români este meritat 
mai ales pentru dirzenia. pen
tru voința de fier cu care au 
luptat în dramaticele minute 
ale prelungirilor, șl acum pri
mim confirmarea înaltelor ca
lități pe care tricolorii le-au 
etalat în capitala Franței. Ve
nită din partea marilor în
vinși ea devine șl mal preți
oasă.

H. N.

în

Gh. Gruia, căruia i se citește pe față fericirea, prezintă tu
turor cupa mondială oferită de federația franceză de handbal

mină. L-am împins (regret 
din tot sufletul acest gest) și 
Petersen a căzut. Oțelea, care 
era lingă mine, s-a repezit 
spre danez să-l ajute; acesta, 
însă, cînd a văzut apropierea 
unui jucător român, a închis 
brusc ochii, refuzînd ajuto
rul. Cred că nu a fost nici 
din partea lui un gest ca-

de aur la trei, 
aceasta din 

mai prețioasă, 
am luptat cu

vine 
am 
mul 
mai
mondial — mingea trasă de 
mine s-a oprit în brațele lui

să aud nimic. Totuși, sim
țind mîna blîndă a antreno
rului Oprea Vlase, care-mi 
șoptea: „nu-i nimic, vom 
cîștiga în prelungiri", am 
prins un curaj nebunesc și 
în acel moment am simțit că 
voi da totul din mine pentru 
a-mi răscumpăra greșeala".

NICOLAE NEDEF, antrenor 
al echipei naționale: „Cred 
că cele 80 de minute ale fi
nalei m-au îmbătrînit cu 
cîțiva ani. Spre deosebire de 
jocul din 1961, de la Dort
mund, unde echipa noastră 
pornită într-o aventură s-a 
trezit în finală și și-a jucat 
șansa, de data aceasta, am
bele formații se prezentau cu 
nervii tociți în partide preli
minare mai mult decit dra
matice și cu pretenții justi
ficate la supremație. Ambiția, 
dîrzenia băieților, în sfîrșit, 
nu găsesc acum cuvinte care 
să definească mai bine pe a- 
cești eroi, 
puternice".

LUCIAN 
secretar

valerese, mai ales că inci
dentul avea să capete în mo
mentele următoare propor
ții cu totul nedorite".

CRISTIAN GAȚU : „Nu vă 
puteți închipui ce fericit iînt. 
In Sfîrșit, am putut să mă țin 
de cuvînt și i-am adus tatălui 
meu medalia de aur care-mi 
lipsea din colecție. In plus, 
am cîștigat 15 pariuri, ulti
mul la ziaristul Ion Bocioa- 
că: eu i-am spus că vom 
ateriza la București, la orele 
19 și nu la 18,35 cum era 
prevăzut și așa a fost... Ce-mi 
amintesc din finală ? Minu
tul 80. Cornel Penu prinsese 
mingea și pornisem în atac. 
Adversarii încercau un pre
sing foarte sever. Am cerut 
mingea și am primit-o, fiind 
convins că nimic nu mă va 
opri să driblez pe tot tere
nul pînă la miezul nopții!“

OPREA VLASE, antrenor 
al echipei naționale : „încă 
o finală ca asta și cred că 
va trebui să consult un spe
cialist in boli de inimă. Ad
versarii noștri s-au pregătit 
formidabil pentru acest cam
pionat. studiind în profun
zime fiecare gest al tuturor 
jucătorilor. Tactica noastră, 
dorința de victorie și totala 
dăruire a băieților s-au do
vedit insă de neînvins".

VALENTIN SAMUNGI : 
„Am avut un rol ingrat în 
acest campionat : să stau 
lipit de cei mai puternici 
realizatori ai echipelor pe 
care le întilneam: Karlsson 

și Eriksson, din formația sue
deză, danezul Petersen, Randt 
și Rost din selecționata R. D. 
Germane. Dintre toți, cel mai 
periculos mi s-a părut Pe
tersen, un adevărat diavol 
pe terenul de joc".

Declarații culese de
Adrian VASILIU 

și Gheorghe RANGU

Come- 
a sta- 
al lu
ni în

PIATKOWSKI
VARȘOVIA, 10 (Ager

pres). — Cunoscutul atlet po
lonez Piatkowski, fost re
cordman mondial la arunca
rea discului, a anunțat că se 
retrage din activitatea com- 
petițională. Piatkowski este 
în vîrstă de 34 de ani și a

CAMPION MONDIAL 
MOTOCICLISM PE GHEATĂDE

Campionatul mondial de moto- 
cicllsm pe gheață a programat 
ultima etapă la Nasjd (Suedia), 
victoria finală revenindu-1 ce
hoslovacului Antonin Șvab. Cam
pionul de anul trecut, G. Kadî- 
rov (U.R.S.S.). a obținut meda
lia de argint, Iar suedezul K. 
Westlund pe cea de bronz.

CONCURSUL ATLETIC 
LA EAST LANSING 
prilejul unui concurs 
de sală, desfășurat la 
Lansing (Michigan), 
Winzenreid a cîștigat 

r___  de 880 yarzi cu per
formanța de 1:49,8. în proba 
de 60 yarzi, Herb Washing
ton a fost cronometrat în 
6,0, iar proba de săritură în 
înălțime i-a revenit lui Pat 
Matzdorl cu 2,13 m.

DE
Cu 

atletic 
East 
Mark 
proba

TURNEUL FEMININ
DE ȘAH

BELGRAD

SE RETRAGE...
deținut recordul mondial în 
anul 1959 cu o performanță 
de 59,91 m. în cursul carie
rei sale, atletul polonez a 
luat parte la trei Olimpiade 
(Roma, Tokio și Ciudad de 
Mexico).

DE LA
BELGRAD, 10 (Agerpres).— 

în runda a doua a turneu
lui internațional feminin de 
șah de la Belgrad, Kristina 
Radzikowska a învins-o pe 
Lie Timmer. Celelalte parti
de, printre care și Nona Ga- 
prindașvili — Elisabeta Poli- 
hroniade și Jana Malipetro- 
va — Alexandra Nicolau, 
s-au întrerupt.

SCRISOARE DE LA ION TIRIAC

Cum a cucerit „Nasty“ galeria de la Salisbury 
și titlul de campion international al S.U.A.

Poșta de la începutul săptămînii ne-a adus a doua scri
soare trimisă din America de prețiosul nostru colaboratou 
de specialitate, maestrul emerit al sportului Ion Țiriac. Ea 
conține amănunte inedite asupra răsunătoarei performanțe 
obținute de coechipierul său, maestrul emerit al sportului, Ilie 
Năstase, în campionatele internaționale de tenis „indoor" ale 
Statelor 
extrase

Unite, unde a cucerit locul întîi. Iată, mai jos, cîteva 
din această interesantă corespondență transoceanică 5

nici In cele mai opti-Poate
miște gînduri ale mele, sau 
ale lui Ilie, n-am sperat vre
odată să-l văd promovat atît 
de curind pe o treaptă atît 
de înaltă: campion interna
țional al S.U.A.! Iată, aceas
ta a fost posibil chiar de la 
a doua sa intrare pe terenu
rile americane, acolo unde 
anul trecut fusese doar o 
surprinzătoare apariție. Desi
gur, este cel mai deplin suc
ces din cariera lui Năstase, 
care pe plan internațional a 
început cu acea mare surpri
ză de la Roland Garros 1966, 
unde împreună cu mine îm
părțea onorurile 
dublu în cel mai 
turneu european.

La Salisbury, a 
nu numai pentru 
cei mai dificili adversari po
sibili, ci și datorită faptului 
că am intrat din nou pe un 
teren „necunoscut". Jucasem, 
la Philadelphia, pe courts-uri 
de cauciuc, iar aci. în cam
pionatele S.U.A., apăream pe 
„Conver", un fel de pînză 
aplicată pe parchet. Teren 
greu, chiar periculos, dova
dă că Roche, Nodes și Ad
dison au trebuit să iasă din 
concurs, cu traumatisme. Ilie 
n-a ezitat, însă. El s-a arun
cat cu toată forța în luptă, 
luîndu-și și riscuri, simțind 
probabil marea performanță 
aproape.

Meciul din optimi cu Ashe 
a fost cel mai bun joc pres
tat vreodată de Ilie Năstase. 
O splendoare. A servit bine, 
a acționat rapid, fugerător. 
Adversarul său, în cea mai 
bună formă, n-a putut rezista 
acțiunilor românului, oricît 
de mult s-a străduit. Ca re
zultat, un spectacol excepțio
nal și o frumoasă victorie 
pentru Năstase. Cu aceasta, 
el a făcut, practic, un pas 
spre finală, deoarece în me
ciul următor Tony Roche n-a 

putut să-și ia riscurile unei 
apariții fără a fi în plenitu
dinea forțelor, iar apoi a ur
mat Roger Taylor, pe care

Nasty" știe cum să-l domi-

finalei de
prestigios

fost greu 
că aveam

ne. Ceea ce s-a și tntîm- 
plat.

ACum, cîteva cuvinte des
pre autorul acestor rînduri. 
Mi-am făcut și eu datoria, 
învingînd pe nimeni altul de- 
cît Tom Okker, primul pro
fesionist al Europei, al 3-lea 
cap de serie pe tablou. Eram 
în formă. Cum Taylor îl eli
minase pe Stan Smith, l-am 
avut ca adversar. Puteam 
să-l înving eu și atunci am 
fi avut o semifinală Țiriac— 
Năstase. Dar arbitrii au vrut 
altfel... Am făcut, break în 
primul set și serveam la 
5—4 pentru mine. Am 40—30 
și trimit un „as" in colțul 
din stingă al careului de ser
viciu : ghem și set I Dar aud 
pe domnul arbitru anunțind 
„oul!“ și mă pune să ser
vesc a doua oară. Ca tot
deauna. în asemenea situații, 
mă enervez și pierd totul. 
Am avut consolarea să citesc 
a doua zi in „NEW YORK 
TIMES" următoarele rîn
duri: „O greșeală intolera
bilă de arbitraj în defavoa
rea românului a schimbat 
cursul unei partide foarte 
disputate. Este neîndoielnic 
că Țiriac a servit în teren, 
la setbal..."

In fine, ca să nu mai lun
gim vorba, ajung la finala 
Ilie Năstase — Cliff Richey. 
Surprinzătoare pentru spe
cialiști, care nu putuseră 
prevedea avalanșa de surpri
ze, printre care eliminarea 
lui Rod Laver de către ve
chea noastră cunoștință Is
mail El Shafei. Egipteanul 
joacă din ce in ce mai bine, 

dar în semifinala cu Richey, 
acesta a fost superior. Este 
cel mai ih formă dintre ame
ricani. Finala a fost foarte 
disputată și s-a jucat un te
nis bun, dar nu excepțional. 
Miza era prea mare ca să 
se gindească cineva la spec
tacol, în primul rînd. Au 
fost totuși cîteva schimburi 
de mingi care au tăiat răsu
flarea spectatorilor. A tre
buit ca Năstase să fie con-

.Nasty" și .Țiri" discutînd... 
dus cu 2—0 la seturi, pentru 
ca să găsească metodele cele 
mai bune de anihilare a ad
versarului. Cîștigînd setul 
trei, am început să întrevăd 
victoria. Chiar cînd Richey 
a avut mecibal (de două ori) 
în setul următor, n-am mai 
pierdut speranța și nici Ilie, 
care a luptat admirabil. Pu
blicul începea să fie cu el. 
lată ce a scris „HERALD 
TRIBUNE" relatind finala: 
„Galeria celor 4.000 de pe 
locurile în picioare l-a sus
ținut frenetic pe Năstase. El 
este viitoarea stea a sportu
lui alb. întrebat dacă nu l-a 
deranjat galeria lui Năstase, 
răspunsul lui Richey a fost: 
nu m-am simțit deranjat, 
căci Nasty este un băiat sim
patic și prezența sa consti
tuie un mare cîștig pentru 
tenis...". In acest context, 
plus epuizarea fizică a lui 
Richey, epilogul partidei de
vine foarte explicabil; 6—0 
pentru Năstase în setul de
cisiv ! Și coroana de cam
pion internațional al Statelor 
Unite! Unică performanță în 
istoria tenisului nostru.

Cred că orice comentarii 
în plus, oricît de documen
tate, ar fi de prisos. Mai bine 
vă dau cîteva vești despre 
programul nostru. După un 
ultim turneu la Hampton 
(n.r. încheiat duminică), fa
cem pauză. Plecăm la New 
York, iar de acolo spre casă. 
Viitoarea etapă de competiții, 
probabil, Circuitul Italian de 
primăvară.

La tradiționalul concurs 
„Patina de aur", care a avut 
loc la Berlin, au participat 
viteziști din Cehoslovacia, 
Olanda, Polonia, România, 
Suedia, Ungaria și R.D. Ger
mană. Iată cîștigătorii pro
belor și locurile ocupate de 
români : feminin (30 de con
curente) : 500 m — 1. W.
Burgmeyer (Olanda) 47,8... 
16. Crista Tracher 51,7 ; 1000 
m — 1. B. Geyssen (Olanda) 
1:37,2... 20. C. Tracher 1:45,9 : 
1500 m — 1. W. Burgmeyer 
2:30,6... 22. C. Tracher
2:45,3; 3000 m — W. Burg
meyer 5:05,0... 16. C. Tracher 
5:46,2. Clasament general : 
1. W. Burgmeyer 197,735 p....

13. C. Tracher 218,600 p; 
masculin (36 de concurenți) : 
500 m — 1. Gr.'nath (Suedia) 
42,2.
28.
Roșea
— 1.

Varga
2:32,0,
m —
4:31,8...
Varga 
5:31,5 ; 
gedagt
Varga
9:14,5...
Clasament general : 
gedagt 180,704 p... 30.
206,316 p... 33. Ionescu
p... 35. Roșea 216,600 p.

.. 25. V. Ionescu 46,9... 
Gh. Varga 47,5... 34. I.

56,1 (a căzut) ; 1500 ni 
Granalh 2:10,1... 28.
2:31,9... 32. Ionescu

33. Roșea 2:34,0 ; 3000
1. P. Vink (Olanda) 
30. Roșea 5:22,3, 31. 
2:31,9... 32. Ionescu

5000 m — 1. R. Nooit- 
(Olanda) 7:50,7... 28.

Roșea 
9:45,1. 
Nooit- 
Vai 'a 

211,327

9:11,0... 30.
32. Ionescu

1.

GRIGORESCU, 
general al F. R.

s-au dovedit mai

Wiener Stadt-Halle, locul dispută
rii europenelor de atletism „indoor".CORESPONDENTĂ SPECIALĂ DIN AUSTRIA

tie 1969 s-a soldat cu un mare 
succes. Peste 120 de atleți din 
13 țări au îneîntat, timp de 
2 zile, publicul vienez, în spe
cial prin performanțele lor.

In programul recent apărut 
al Campionatelor europene de 
sală, președintele federației de 
atletism din Austria și totodată 
președintele Comitetului de or
ganizare, dr. Erich Pultar, adre
sează următorul salut : „Bun 
venit în Viena ! Este o mare 
cinste și o importantă sarcină 
pe care ne-a acordat-o Comi
tetul european al I.A.A.F., 
aceea de a organiza primele 
Campionate europene de atle
tism pe teren acoperit. Scopul 
nostru este de a face ca șede
rea tuturor participanților și 
oaspeților să fie cit mai plăcu
tă și să li 
cele mai I 
curs, 
unor 
acest 
ților, antrenorilor și oficialilor 
un călduros „Bine ați venit în 
capitala noastră".

Trebuie să precizăm că toți 
participanții la campionatele 
europene vor fi cazați in cel

t punem Ia dispoziție 
une condiții de con- 

pentru a reuși obținerea 
rezultate valoroase. Tu 

sens, le urez tuturor atle-

VIENA AȘTEAPTA ELITA ATLETISMULUI EUROPEAN
Una din cele mai moderne 

săli sportive ale Europei, sala 
municipală a orașului Viena, 
construită în 1957, se pregă
tește pentru campionatul euro
pean de atletism pe teren aco
perit care va avea loc în zilele 
de 14 și 15 martie 1970.

„Wiener Stadthalle" a mai 
fost în multe rînduri punctul 
de întîlnire al sportivilor din 
multe țări, cu prilejul unor 
competiții de mare anvergură : 
în 1961 — Campionatele mon
diale de haltere ; în 1962 — 
Campionatele europene de

judo ; in 1967 — Campionatele 
mondiale de hochei și Gimna- 
estrada, ca să nu enumerăm 
decît cîteva dintre ele.

Acum sala îi așteaptă pe cei 
mai buni atleți ai Europei. Și. 
trebuie amintit că repetiția ge
nerală care a avut loc în raar-

al capitalei austriece, Hotelul 
„ Intercontinental’?.

Instalațiile sportive ale sălii 
(care are 15 000 de locuri) sînt 
următoarele: pista are patru 
culoare, 200 m lungime șl 4,40 
metri lățime. Raza curbei;este

■ • ■______ <v , "W* w
Tiparul 1 L V, „Informația", »tr. Biezuiunu ar. 23—25, București

lon ȚIRIAC
Macon (Georgia, S.U.A), 
martie

mai mare și mai modern hotel 
de 16 m, iar înclinația cea 
mai mare de 11.50. Pista este 
pardosită cu seîndură de mo
lid groasă de 3,5 cm, partea 
destinată alergărilor pe disian- 
țe mai mari fiind acoperită 
cu rekortan. Pentru cursa de 
60 m există un spațiu de opri
re de 20 m, iar linia dreaptă 
are 7,50 m lățime și e împăr
țită în 6 culoare. Pentru să
ritura în înălțime pista de 
elan este în întregime acoperită 
cu rekortan. Pentru cea în 
lungime și triplu salt ea constă 
într-o platformă de lemn 
(53 m lungime și 1,25 m lăți
me) acoperită cu rekortan. Pen
tru săritura cu prăjina pista 
de elan constă într-o platfor
mă de lemn (45 m lungime 
și 1,25 m lățime) acoperită tot 
cu rekortan. In sfîrșit, groapa 
are dimensiunile de 7x3 m și 
o adîncime de 30 cm, fiind 
umplută cu nisip.

Sectorul pentru aruncarea 
greutății are o deschidere de 
45 grade și este acoperit eu 
un amestec de zgură, lut și 
nisip. El permite aruncări pînă 
la 22 m.

. Interesul pentru acest cam
pionat european este, așa cum 
s-a așeptaț, foarte mare. Ast
fel, agențiile de turism din 
U.R.S.S., Cehoslovacia și Un
garia au reținut de mult peste 
2 000 de bilete. Tratativele cu 
diversele societăți de televiziu
ne pentru drepturi de transmisie 
«u făcut ca multe țări să poa
tă urmări în direct această 
mare competiție.

Kurt CASTRA


