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DISTMțlILE
DE MAESTRU EMERIT

AL SPORTULUI
Ieri, în sala de la eta

jul VIII a sediului Consi
liului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport a 
avut loc o emoționantă 
festivitate, cu prilejul că
reia o parte din jucătorii 
echipei masculine de 
handbal a României au 
fost distinși cu titlul de 
„Maestru emerit al spor
tului".

Tnmînînd distincțiile, to- 
ea-âșul ANGHEL ALEXE, 
președintele C.N.E.F.S., a 
subliniat valoarea acestei 
performanțe, munca de
pusă de sportivi și antre
nori pentru făurirea ei, 
seriozitatea cu care Fede
rația de handbal a acțio
nat de-a lungul anilor.

Au fost distinși cu acest 
titlu de onoare al sportu
lui nostru: CORNEL PENU, 
CRISTIAN GATU, RO
LAND GUNES, GABRIEL 
CHICIDT, VALENTIN SA- 
MUNGI, TITUS MOLDO
VAN, ION POPESCU, 
GHEORGHE LICU, CEZAR 
NICA, MIHAI MARINES
CU și ALEXANDRU DIN- 
CA.

De asemenea, a primit 
titlul de antrenor emerit 
lector univ. EUGEN TRO- 
FIN.

Vom sublinia că antre
norii N. Nedef și Oprea 
Vlase au fost onorați an
terior cu acest titlu, iar 
sportivii Cornel Oțelea și 
Gheorghe Gruia au pri
mit cu alte ocazii titlul de 
„Maestru emerit al spor
tului".

în încheiere, au luat cu- 
vîntul în numele celor săr
bătoriți antrenorul emerit 
Eugen Trofin și maestrul e- 
merit al sportului Cristian 
Gațu. După aceea, handba- 
liștii fruntași au fost felici
tați in scurte alocuțiuni de 
scriitorul Constantin Chiriță, 
vicepreședinte al F.R.H., de 
Gh. Zîmbreșteanu, antrenor 
federal la atletism, de col. 
M. Pândele, președintele clu
bului „Steaua", de maestrul 
emerit al sportului Olimpiu 
Nodea, care din partea Șc. 
sportive nr. 1 a înmînat 
două fanioane Iui Gh. Goran 
și Mihai Marinescu, foști e- 
levi ai acestei școli, și de 
președintele F.R.H., Dumitru 
Cos tea.

MAI BUN PESTE

HOTARE DECÎT ACASĂ!

STANEF
DISTINS

CU „RINGUL
DE AUR"

DECLARAȚIILE LUI CONST. 
NOUR DUPĂ TURNEUL 

DE LA ZAGREB
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Tov. Anghel Alexe, președintele C.NJS.F.S.. felicitînd pe Cristian Gațu, unul din eroii finalei de la Paris — cu 
ocazia luminării distincției de maestru emerit al sportului

Foto l THEO MACARSCHI
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A IV-a EDIȚIE A CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC

I 
IPlenara Federației române de 

turism și alpinism a pus con
deiul nostru în situația agrea
bilă de a consemna o serie 
de cifre care onorează, indis
cutabil, bilanțul acestui for 

și, în primul rînd, pe cei din a căror 
pasiune și trudă au luat ele ființă.

Dar s-au aninat, atunci, în vîrful 
condeiului nostru și ofurile acestor spor
turi pe care le unește inalienabilul lor 
privilegiu de a-și desfășura activitatea 
pe vasta și superba arenă a naturii. 
Ceea ce ne-a întristat mai mult a fost 
faptul că se repetau — ca un bizar 
ecou ce își trimite reverberația sonoră 
după un interval dilatat la dimensiu
nile unei duzini de luni — anomalii, 
greutăți și deziderate pe care le auzi
sem la plenara ținută cu un an în 
urmă.

Se spunea în 1969 : se simte lipsa 
antrenorilor și a arbitrilor pentru 
orientarea turistică. Am auzit, deunăzi : 
au fost pregătiți pînă în 1967 circa 
2 000 de instructori de turism, dar azi 
puțini mai activează. în dezideratele 
de acum un an figura și problema 
spațiilor de cazare necesare alpiniști- 
lor pentru ca, acum, un tînăr bucu- 
reștean să-și manifeste patetic îngrijo
rarea față de deteriorarea tot mai 
accentuată a refugiilor alpine (și așa 
extrem de puține) din Carpatii noș‘ri.

Un inimos activist, dintr-un oraș cu 
vechi tradiții în orientare turistică și 
alpinism, îl solicita, în urmă cu un an, 
pe reprezentantul U.G.S.R. să intervină 
pentru a se da dispoziții precise și 
ferme — „pînă jos" — pentru spriji
nirea acestor două sporturi în limi
tele legale și iată că, anul acesta, îl 
auzim pe reprezentantul respectivului 
organism recunoscînd că sumele alo
cate alpinismului și orientării capătă 
— în mod ilegal — alte destinații la 
nivelul județelor și al asociațiilor. în- 
tr-un asemenea context nici nu ne-a 
mai surprins atît de mult faptul că o 
mare asociație sportivă ca MetaluF 
Hunedoara i-a omis pe alpiniști și 
orientariști din capitolele sale bugetare 
și în 1969... și în 1970.

Acum, ca și în 1969, s-a vorbit des
pre ambiția cabanierilor de a-i face 
pe pasianații acestor sporturi să intro
ducă alcoolul in regimul lor alimen
tar ; acum, ca și atunci, s-c. evocat 
cu mîhnire problema materialelor ne
cesare celor ce sfidează verticalele de 
piatră sau celor ce deslușesc în păien
jenișul curbelor de nivel drumul de 
urmat; atunci, ca și acum, a reieșit 

Icc, nu-în puține locuri, colaborarea cu 
sindicatele și cu organizația de tineret 

- șchioapătă (tocmai în acest domeniu în 
Icare mersul fără șovăială și fără po

ticneli este un atribut evident ca o 
axiomă), așa încit președintele federa- 

Itiei a considerat, pe bună dreptate, 
necesar să sublinieze în concluziile 
sale: „este neapărat necesar să ne
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și cea izvorîtă din întrecerile tinerilor patinatori, 
în pragul disputării celei de-a IV-a ediții a con- 
internațional de patinaj artistic. rezervat juniorilor 

12 ani. Pentru a patra oară, în prag de primăvară, 
țării noastre este gazda acestei competiții care se

prețioasă inițiativă a federației

nouă 
noas- 
poar-

tă trăsături deosebite 
toate cele precedente. Pentru 
prima oară, OASPEȚII CON- 
CURSULUI BUCUKEȘTEAN 
VOR FI PRIMIȚI SUB CU-

START ÎN ÎNTRECERILE

Ziarul SPORTUL oferă două cupe, pentru cei
mai buni dintre concurenții români

Printre numeroasele tradiții sportive care se leagă de 
viața clocotitoare a stadioanelor bucureștene, prinde să se 
infiripe 
Sîntem 
cursului 
pînă la 
capitala 
adresează generației tinere a sportivilor gheții. Un test inter
național al speranțelor patinajului, de anvergură europeană, 
calificat drept o extrem de 
române de specialitate.

Numai că această 
ediție a tradiționalei 
tre întreceri pe gheață
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Cu cîteva sile tn urmă s-a 
desfășurat la Zagreb prima edi- 

„ tie a turneului de box dotat cu 
trofeul .Ringul de aur". La 
inaugurare au participat șl pa
tru boxeri români;: Gabriel Po
metcu, Constantin Stanef, Nico- 
lae Păpălău și Iile Dascălu.
Sportivii noștri, conduși de 

antrenorul emerit Constantin 
Nour, au lăsat o excelentă im
presie, pe care o confirmă 

„RINGUL DE AUR" CU CARE 
A FOST RĂSPLĂTIT STANEF. 

Le Înapoierea în tară l-am 
rugat pe antrenor să ne vor
bească despre această nouă com
petiție organizată de federația 
de specialitate din Iugoslavia. Si 
iată ce am aflat s

„La sosirea In Zagreb, specia
liștii iugoslavi au privit cu des
tul scepticism mica noastră de
legație, Iar ziarele Înserau că 
România a trimis la «Ringul de 
aur» boxeri de mina a doua. 
Dar, după prima evoluție a spor
tivilor români, aceleași ziare au 
recunoscut că AU APRECIAT 
PRIPIT POSIBILITĂȚILE ELE
VILOR MEI șl au avut In con
tinuare numai cuvinte de laudă 
la adresa lor.

In ziua finalelor Bala a fost

TREI ORE DE VOLEI

„Sportske Novosti" — Zagreb 
arhiplină, iar comportarea spor
tivilor români (în special a Iul 
Stanef) EXCELENTĂ.

In cadrul categoriei cocoș, Ga
briel Pometcu a întîlnit pe Mir- 
kovlci. Iugoslavul, cu o mare 
experiență a ringului a învins 
foarte greu, așa cum a declarat 
Imediat după meci, în ultimul 
rund recepționînd un -7 
de pe urma căruia abia s-a mai 
putut ține pe picioare.

Nlcolae Păpălău a avut ca ad
versar pe adulatul publicului 
din Zagreb : Vujin. Cronicarul 
lui «Sportske Novosti» aprecia 
a doua zi : «Vujin a obținut vic
toria Ia puncte cu 3—2, dar 
trebuie să recunoaștem că VER- 
TICTUL Ha NEDREPTĂȚEȘTE 
EVIDENT PE ROMAN, CARE A 
BOXAT FOARTE BINE. Judecă
torii l-au preferat pe compatrio
tul lor !» In ultima repriză, Pă
pălău a lovit năpraznic. Iar Vu
jin s-a ascuns de multe ori în 
mănuși.

Surprinzătoare, chiar pentru

upercut
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LA FLOREASCA
Cuplajul voleibalistlc din 

«ala Floreasca a ținut, aseară, 
timp de peste trei ore, încor
dată atenția spectatorilor. In 
primul joc — contând pentru 
etapa a 14-a a campionatului 
diviziei A masculin. — s-au 
întîlnit echipele STEAUA și 
VIITORUL. BACĂU. Campionii 
au reușit să obțină victoria în 
trei setuiri., la 13, 3, 10, însă cu 
prețul unor eforturi Și emoții 
considerabile. Băcăuanii au 
luptat cu curaj, și-au organizat 
bine apărarea șl atacul, reu
șind ta Beturile I șl III să 
conducă la diferențe aprecia
bile. Dacă nu au învins, ta 
seturile amintite, a fost dato
rită lipsei de concentrare ta 
finaluri.
serioase 
lupta la 
vers a

SteJLiștii au manifestat 
lacune, in special, in 
fileu, cînd atacul ad- 

depășit cu ușurință

blocajul. Experiența și rezis
tența fizică superioară au fost 
în final determinante ale vic
toriei. S-au remarcat : Poroș- 
nicu, Stamate, de la învingă
tori și Matei, de la ' 
Bun arbitrajul cuplului 
dianu — C. Nistor.

★
In a doua partidă, 

MA BUCUREȘTI a primit re
plica SELECȚIONATEI IS
RAELULUI, pe care a învins-o 
cu 3—2 (—12, 6, 9, —8, 6).
Voleibaliștii oaspeți și-au ba
zat jocul pe marea mobilitate 
în apărare și atacul în forță. 
Căderea fizică din final i-a 
privat de o victorie posibilă. 
S-au remarcat 
ber, Oros, de 
Bametzer de la 
bun arbitrajul
Dinicu și N. Mateescu.

învinși.
D. Me-

DINA-

Codoi, Schrei- 
la Dinamo și 
oaspeți. Foarte 
prestat de A.

Em. F.

•10101

titrează ; lui STANEF — aur!
mine, evoluția lui Stanef. ACES
TA l-a EXECUTAT MAGISTRAL 
pe ȘARAR ZLATKO, o speranță 
a boxului din țara vecină șl 
prietenă. ' 
suportat
Stanef a trimis un clasic croșeu 

în bărbia lui Șarar și acesta a 
căzut. La reluare, Stanef s-a 
apropiat din nou, cu mult calm, 
și DUPĂ O SERIE FULGERĂ
TOARE ȘARAR A CĂZUT DIN 
NOU SI. .. K.O.

Greul Ilie Dascălu a dat mult 
de furcă rutinatului Vukușicl, 
de care a fost întrecut greu la 
puncte".

După ce 2 minute a 
asaltul adversarului,

p. I.
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

■ Printre numeroasele 
premii —oferite de Fe
derația română de pa
tinaj, Cdnsiliul național 
al organizației pionieri
lor, C.E.C. și alte orga
nizații — se numără și 
două frumoase cupe de 
cristal pe care ziarul 
„Sportul" le oferă celor 
mai bine clasați dintre 
reprezentanții țării noas
tre.

PI LIANA REHAKOVA (Cehoslovacia), în vârstă 
de 11 ani. surprinsă de reporterul nostru fotograf, 

M. Felix, ieri, la antrenament
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\VC^\\Vv\\VCt\)^\\\\\\\\\\\\\\\Vă

Citiți în corpul ziarului

POLA UNUI PATINOAR 
ACOPERIT. Este și prima 
întrecere internațională de 
patinaj pe care o găzduiește

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)
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GUST AMAR 
IMPERFECȚIUNEA COMPARA
ȚIEI
DUMITRACHE SI fDOBRIN 
SANCȚIONAȚI PENTRU IN
DISCIPLINA
UN DRUM CARE, SE
S-A ÎNCHIS
FAVORITII PROBELOR
VIDUALE ALE C.E. DE 
DE MASĂ
PREMIERA ATLETICA LA VIENA 
DIALOG LA DISTANTA: LU- 
CESCU—SALDANHA ’

Iîntîlnim cu reprezentanții organizațiilor 
de tineret și de sindicat".

I

PARE,

INDI- 
TENIS

Atleții români pleacă azi la Viena
Astăzi urmează să plece spre Viena delegația atleților români care vor lua startul în 

prima ediție a campionatelor europene pe teren acoperit. La jumătatea drumului dintre Ciudad 
de Mexico și Miinchen, întrecerile din marca „Wiener Stadthalle" polarizează, cum este și fi
resc, atenția tuturor specialiștilor de pe continent și reprezintă o bună ocazie pentru lansarea 
pe orbita marilor performanțe a unor nume noi de sportivi, apți să concureze peste 2 ani 
sub Însemnul olimpic.

Concursul va reuni la startul celor 22 de probe atleți și atlete din 24 de țări, numărul 
competitorilor trecînd de 300. Fltecare țară are drept să înscrie, fără nici un fel de restricție, 
cîte un concurent de probă sau cîte doi, cu condiția ca ambii să se fi clasat anul trecut între 
primii 20 de sportivi din Europa, la proba respectivă. în ceea ce ne privește, este cazul sări
torilor de lungime Zaharia și Sărucan și al celor de la triplu salt, Corbu și Ciochină.

Atleții români privesc cu’ maximă seriozitate participarea la primele campionate euro
pene „indoor* și, după cum ne-au declarat, nu-și vor precupeți eforturile pentru a înregistra 
cifre cît mai bune, pentru a se clasa pe locuri fruntașe. Le dorim succes !

Nu este greu de presupus că succe
sele despre care aminteam la înce
putul acestor rînduri ar fi fost mai 
multe, mai ample, progresul acestor 
activități sportive, cu neîndoielnic ca
racter aplicativ, s-ar fi desfășurat pe 
un froifl* mai larg și ar fi ajuns la 
cote mult mai îmbucurătoare dacă...

...dacă dezideratele acestor sporturi, 
atîf de legitime — pentru că ele, mai 
mult chiar decît răsfățatul folbal, con
tribuie substanțial la ridicarea poten
țialului biologic al tinerelor generații 
— nu ar fi nevoite să escaladeze acest 
munte de coșmar care este inerția ;

...dacă atîția inimoși activiști nu și-ar 
consuma eforturile — an după an — 
pentru a Infringe o nefirească indife
rență tocmai acolo unde ar trebui să 
găsească sprijin și colaborare.

Nu este cazul să ne întrebăm (foarte 
serios I) : pînă cînd entuziasmul unora 
va fi măcinat de nepăsarea altora, o 
nepăsare continuată cu acea perseve- 

Irenjă căreia un binecunoscut dicton 
antic i-a atribuit un sens malefic ?

Sebastian BONIFAC1U
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CAMPIONI NAȚIONALI LA SLALOM

POIANA BRAȘOV, 12 (prin 
telefon). — Campionatele na
ționale de seniori au debutat 
cu proba de slalom special 
organizată magistral pe pîr- 
tia de sub teleferic. Vremea 
frumoasă, însorită, pista ex
celent pregătită, tare, colori
tul fanioanelor și întreaga 
ambianță au creat un climat 
de întrecere deosebit de a- 
trăgător, mai ales pentru pu
blic.

Slalomul s-a disputat sub 
semnul vizibil al tradiționa
lului duel A.S.A. — Dinamo 
și al celui invizibil dintre Do
rin Munteanu și „cei trei „ita
lieni" reîntorși 'de la Val 
Gardena. în prima manșă, 
concurentul nr. 1, C. Văidea- 
nu, atacînd în forță, a stabi
lit un timp remarcabil, dar 
mai ales a arătat celor ce-1 
urmau că traseul și zăpada

Universitatea Craiova învingătoare 
Prieteniei",

permit cobori ri energice, a- 
gresive. V. Brenci, unul din
tre favoriți, reluînd tonul co
legului său de club, s-a an
gajat dezlănțuit prin labirin
tul porților dar, precipitat și 
necontrolat din dorința de prea 
bine, a încălecat un fanion 
și a căzut, schiul s-a des
prins din legătură și foarte 
„operativ" s-a văzut transfor
mat în simplu spectator. D. 
Munteanu, care-1 urma, a e- 
voluat sub impresia acestei 
căzături, adică sub limita 
obișnuită a posibilităților, sta
bilind al treilea timp al man
șei. Prin jocul hazardului 
(citiți: tragerea la sorți) a 
urmat rîndul dinamoviștilor. 
Gh. Vulpe, superb ca ritm 
și decizie, dar mai puțin de- 
săvîrșit ca tehnică și alune
care, a cîștigat prima manșă,

Mihai BÎRA

Un tur de cap excelent executat și după cîteva secunde arbitrii vor consemna tușul.
Astfel de acțiuni vom vedea cu siguranță sîmbătă și duminică la reuniunile de lupte 

programate de etapa a 11-a, divizia A

pas
primăvara...

în „Cupa în Iran
(Continuare in pag. a 2 a)

TȚ ocheiștii au căzut în „C“ 
/ 1 și comentariile conti- 

nuă. S-au înapoiat „me
xicanii" din turneul sud-ame- 
rican; s-a reluat și campio
natul național. — ambele e- 
venimente salutate cu aplauze 
și speranțe de primăvară. A- 
poi, fără îndoială cap de afiș 
al acestei săptămâni, am făcut

buchete de flori pentru hand- 
baliști, încoronați pentru a 
treia oară cu titlul de 
pioni ai lumii.

Viața sportivă merge, 
înainte, captînd interesul 
număr din ce în ce mai
de spectatori. Poate și pentru 
că panoramicul competițional 
începe să țină pasul cu ano
timpul atît de prielnic sta
dionului, sportului...

cam-

insă 
unui 
mare

TEHERAN, 12 (Agerpres). 
Pe stadionul Amzadieh din 
Teheran, în prezența prințu
lui Gholam Reza Pahlavî, 
fratele șahinșahului și preșe
dinte al Comitetului olimpic al 
Iranului, s-a deschis ieri tur
neul Internațional de fijtbal

pentru ;,Cupa prieteniei”, Ia 
care participă echipe din 
U.R.S.S., România, Ungaria, 
Turcia, Pakistan și Iran. Ro
mânia este reprezentată de 
formația Univcrsitater Craio
va, care, în prima partidă, a 
întrecut cu scorul de 3—1 tori

mafia maghiară Oroslanyi Ba- 
nyasz. Golurile echipei craio- 
vene au fost înscrise de Oble- 
menco (2) și Niță. Intr-un alt 
meci, echipa Ț.S.K.A. Mosco
va a terminat la egalitate : 
0—0 cu selecționata de tine
ret a Iranului,

Astăzi încep la Poiana Brașov campionatele naționale 
de biatlon, cu proba individuală de 20 km.

Duminică va avea loc ștafeta de 4 X 7,5 km.

ocul cuvenit — rugbyu- 
lui. După o scurtă va
canță, după turneul na

ționalei, și al altor trei e- 
chipe de club (Dinamo, Farul

Constanța și Politehnica Iași) 
în Franța, și, în sfîrșit, după 
repetițiile pe scena înghețată 
a stadioanelor Constructorul, 
Ghencea sau Parcul Copilului, 
lumea, încă restrînsă. dar pa
sionată a rugbyului — jucă
tori, antrenori, spectatori — 
se reîntîlnește duminică la 
meciurile primei etape a retu
rului. Programul oferă, prin
tre altele, un cuplaj bucureș- 
tean de atracție (pe terenul 
Constructorul, de la ora 10): 
Dinamo — Politehnica Iași; 
Steaua—Farul Constanța. Obiș
nuitelor cerințe de calitate le 
adăugăm dorința ca toate cele 
12 divizionare să nu uite că 
— din retur — - începe și în
trecerea pentru . cupa „Fair
play" inițiată de federația de 
specialitate.

Silviu FLORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)___
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ă ne fie îngăduit de 
i — rSmî- 

___  totuși sub semnul 
să ne referim la

Să ne fie în;
data aceasta 
nînd totuși s 

fileului 
handbalul în șapte: Și aceas
ta, nu numai pentru că Gruia 
(și nu numai ei) s-a dovedit 
capabil să tragă „peste blo
caj", ci pentru că o paralelă 
ne îngăduie să dăm exemple, 
să ne reafirmăm exigența și 
— foarte important — să 
sperăm.

Pe scurt : există asemănări 
și am dori să nu existe mari 
deosebiri. Ca și voleiul, hand
balul a fost un sport care, 
vreme îndelungată, a adus 
suporterilor săi din țara 
noastră mari satisfacții. Ca 
și voleiul, handbalul româ
nesc a avut o perioadă de aur 
și o echipă de aur. Ca și 
la volei, echipa de aur a 
handbalului românesc a plă
tit la rîndul său tribut vre
mii, atunci cînd marile per
sonalități ale generației au 
părăsit arena.

Cam pe aici, pe unde exis
tă mari similitudini, compa
rația se dovedește a fi — 
totuși — ca toate comparați
ile, imperfectă.

Desigur, la volei nu am 
fost... supremi nici cînd ne-a 
mers bine; firește, cînd nu 
ne-a mai mers bine, nu am 
mai apucat nici medalii de 
bronz, ascunzîndu-ne rușinea 
mai cu strășnicie decît ar fi

PESTE BLOCAJ
IMPERFECȚIUNEA COMPARAȚIEI

fost prudent. Dar deosebi
rea cea mai mare între cele 
două sporturi vine abia după 
secvența de la Paris.

Handbalul a dovedit că se 
poate 
lauri ;
spune la poșta redacțiilor li
terare

Aplaudăm, deci, handbalul 
românesc atît pentru rezulta
tul excepțional reușit la Pa
ris, cît și pentru efortul lu
cid, inteligent, consecvent, 
inspirat și de bun simț, tot
odată, care i-a permis recu
cerirea poziției pierdute cu 
ani în urmă.

îl aplaudăm, pentru că la 
handbal s-au făcut planuri 
care s-au respectat. Pentru 
că s-a luat pulsul evoluției 
noastre prin participarea la 
competiții internaționale, fără 
să se 
pierde 
cupăm 
Pentru 
capacitățile existețjte în țară; 
de altfel, așa am ajuns să

recîștiga cununa de 
voleiul — cum se

„deocamdată, nu“.

sperie 
scaunul 
un loc 
că s-au

cineva că-și 
dacă nu o- 
pe podium, 
folosit toate

apreciem, în jocul „șaptelui" 
care ne-a reprezentat la Pa
ris, și pe cei care, de pe 
margine, au apăsat pe cele 
mai nimerite butoane, de- 
clanșînd eforturile handba- 
liștilor, atunci cînd puteau 
să aibă maximum de efi
cientă (pentru că, nefiind pu
țini cei demni de laude, an
trenorilor li se cuvine totuși 
un loc cu totul și cu totul 
special).

Așadar, handbalul a 
monstrat că SE POATE, 
poate reveni pe locurile 
cinste, se poate crea 
echipă de aur, chiar și 
tunci cînd precedenta 
fost consemnată de 
Chiar și după niște 
îndoială. Se poate — 
VREM și ȘTIM SĂ

La capitolul ,.a ști" 
lucruri pe care Ie putem în
văța de-a dreptul de la fău
ritorii succesului handbalu
lui.

Să știm să vrem, să știm 
să ne organizăm, să știm să

de-
Se 
de 

o 
a-

abia a 
istorie, 
ani de
DACA 

VREM.
există

<"
ț

neperseverăm, să știm să 
mobilizăm resursele.

Federația de handbal și an
trenorii ei ar putea să țină 
niște cursuri.

Și, pentru că ani dori mult 
ea destinul voleiului să-l ur
ineze, în revenirea la un curs 
ascendent, pe ccl al handba
lului, FACTORII RĂSPUN
ZĂTORI AI VOLEIULUI AR 
PUTEA SA-ȘI ÎNSUȘEAS
CĂ CELE PREDATE.

Nu este imposibil, și ESTE 
FOARTE DE DORIT CA 
„MONDIALELE" DE LA SO
FIA SA ÎNSEMNE PENTRU 
VOLEI
PARISUL 
BAL ț de 
nu numai 
OBLIGĂ.

Altfel,
handbal s-a întîmplat o mi
nune... Or, a crede în mi
nuni, înseamnă a fi super
stițios. Și asta e rău...

CE A ÎNSEMNAT 
PENTRU HAND- 
fapt, precedentul 

că există, dar ȘI

am crede că la

Marcel RUSESCU

Luptele vor deveni și mai
interviul nostru cu antrenorul federal, ION CORNEANU,

ION CORNEANU, membru 
al Biroului Federației inter
naționale de lupte a revenit 
de la Paris, unde a partici
pat la o importantă ședință 
de lucru a forului interna
țional, legată de modifica
rea regulamentelor în vigoa
re și organizarea viitoarelor 
campionate mondiale.

— Sintem siguri că 
revenit de la Paris 
multe

— Cu 
nici nu 
ccp.

noutăți.

— Cu oricare. Dar, în 
primul rind, ne interesea
ză dacă s-au luat hotărîri 
privind modificarea regu
lamentului de desfășurare 
a competițiilor de lupte.

— Atunci notați că, ÎN- 
CEPÎND DIN 1971, ÎNTRE
CERILE SE VOR DISPUTA 
PE SALTELE ROTUNDE. 
Deci, tactica de așteptare la 
marginea saltelei, care nu 
oferea, de cele mai multe

ori, nimic spectaculos, 
mai fi folosită.

nu va

și alte 
putea

— Au fost luate 
hotărîri care ar 
contribui la creșterea spec
taculozității

— In cadrul 
șurile menite

întrecerilor ?

lucrărilor, mă- 
ă contribui la

atit de multe, incit 
știu cu care să în-

creșterea spectaculozității lup
telor au constituit problema 
principală a dezbaterilor.

spectaculoase
membru al Biroului F.I.L.A.

luptători vor primi cite 3 
puncte penalizare; dacă un 
luptător va cîștiga prin des
calificarea adversarului, fără 
să fi executat procedee teh
nice, iar în cursul luptei a 
primit unul sau două aver
tismente, va fi penalizat cu 
1 sau, respectiv, 2 puncte; 
cînd un concurent va cîști
ga o partidă la mai mult de 
12 puncte tehnice, decizia va 
fi similară aceleia de tuș, a- 
dică fără nici un punct pe
nalizare.

— Ce hotărîri au mai 
fost luate ?

— Se teme 
F.I.L.A. de 
judo-ului ?

cumva și 
concurenta

GUST

AMAR
Se spune, pe bună drep

tate, că muntele îi în
nobilează pe cei ce-l 

cunosc. Se spune, pe bună 
dreptate, că cei ce 
în mediul montan, născuți 
sau „adoptați", , 
ție aparte, sînt 
noși, săritori la 
cu riscul vieții, 
duritatea lui îi 
oameni, îi face 
mai sinceri față 
în primul rind. 
sport pur de munte, preten
țios și aspru, solicitînd pa
siune și curaj, figurează, ca 
și alpinismul și turismul, în 
ceea ce se numește mica dar 
unita familie a muntelui. Și 
schiorii, simpli turiști sau 
temerari performeri, împru
mută ceva din limpezimea 
înălțimilor, din puritatea 
pezii imaculate.

Așa a fost întotdeauna, 
cum, la noi, se pare că 
mai este așa. Poezia munte
lui a fost curmată în mod 
brutal. In rîndul celor ce-i 
Călăuzesc spre performanță 

. pe ținerii schiori, a apărut 
invidia,, .cu .toate ..consecințe- 
■le-j- urtte: Uttîiid ăă au fost, 
cîndva, parteneri de între
ceri, că și-au împărțit, fără 
drămuire, și durerile și bucu
riile, antrenorii, mai vîrst- 
nici și mai tineri, se defăi
mează. Cei ce demonstrau 
bărbăție, avîntîndu-se fără 
teamă pe pirtiile „Lupului" 
sau „Carpului", se bîrfesc 
acum ca niște babe. Nimic, 
nu te mai place, nimic nu 
mai e bun. Dacă ar fi să 
dăm
spuse 
ne-am 
cîțiva 
alpin.

De
Schiorii nu pot 
din legile muntelui, 
sincerității,
Să zicem mai bine că vor
bele urîte nici nu au fost 
rostite. Sau că ceea ce s-a 
spus pe la colțuri s-a dato
rat unor momente în care 
ceața a învăluit mințile cu
rate ale unor oameni de 
munte, rătăcindu-le prin cine 
știe ce coclauri. Să sperăm. 
Dar în primul 
ca ei să aibă 
colegii lor de 
minteri, gustul 
fei va deveni 
călcarea 
titudine. 
iartă...

trăiesc

educa- 
priete-

REZULTATE
DIN DIVIZIA B LT lansa®

au o
mai
nevoie, chiar 
Muntele, cu 
apropie pe 
mai calzi, 

de ei înșiși, 
. Iar schiul,

MASCULIN, Seria I, etapa a 
XII«a : Politehnica Brașov—Me
talul Hunedoara 3—2, C.F.R. Ti
mișoara— Sllvania Șimleul S, 3—0, 
C.F.R. Cluj—Universitatea Cluj 
1—3, Alumina Oradea—Universita
tea Timisoara 3—0, Voința B. 
Mare—A.S.A. Sibiu 0—3, Voința 
Arad—Ind. sîrmei C. Turzli 3—1; ' 
etapa a XlII-a : Voința Arad— 
Politehnica 3—2, A.S.A.—Alumina 
1—3, Universitatea Timișoara— 
C.F.R. Cluj 3—0. Universitatea 
Cluj—C.F.R. Timișoara 3—1, Sil- 
vania—Metalul 3—1 ; seria a Ha, 
etapa a XlI-a î I.E.F.S.— Electra 
Buc. 3—1. Universitatea 
Viitorul Săvinești 3—2, 
putere Craiova—Aurora
3—1, Vagonul Ploiești—Medicina 
Buc. 0—3, Știința Petroșani—Po
litehnica Iași 1—3, Constructorul 
Suceava—Farul 3—2 : etapa a 
XlII-a : Aurora—Electra 3—1, Me- . 
dicina—Electroputere 3—2, Poli
tehnica—Universitatea 3—2. Farul 
—Știința 3—0, Viitorul—Vagonul 
3-1.

crezare tuturor celor 
de unul despre altul 
rușina că 

performeri
am stimat 
ai schiului

aceea, nu îi credem, 
înșela una 

cea a
a camaraderiei.

rind trebuie 
încredere în 
muncă. Alt- 
amar al bir- 

ca fierea, iar
legii muntelui ocer- 

Și muntele nu

, 1
D, STANCULESCU

Buc.— 
Electro- 

Buc.

FEMININ, Seria I, etapa aXII-a: 
Voința Brașov—Spartac Buc. 1—3, 
Voința Sibiu—Sănătatea Arad 0—3. 
Medicina Tg. Mureș—U.T. Arad 
3—1, Medicina Cluj—Viitorul Bis
trița 3—1, Corvinul Deva—Univer
sitatea Cluj 1—3. Voința Zalău— 
Drapelul roșu Sibiu 0—3 ; etapa 
a XIII-a t Spartac—Voința Zalău 
3—0, U.T.A.—Sănătatea 3—1, Vo
ința Brașov—Voința Sibiu 3—0, 
Drapelul roșu—Corvinul 2—3. U- 
niversitatea—Medicina Cluj 3—0 ; 
seria a Il-a, etapa a XII-a : Uni
versitatea Buc.
Buc. 1—3, 
Politehnica Galați 3—0. 
Buc.—Universitatea 
A.S.E. Buc.—Universitatea Craiova 
0—3, Voință Constanța—Progresul 
Rm. Sărat 3—0 : etapa a XIII a: 
Constructorul—A.S.E. 3—1. Uni
versitatea Buc.—Voința 3—1, U- 
niversitatea Craiova—Viitorul 3—0, 
Universitatea Iași—Flacăra roșie 
3—1, Sănătatea Tîrgoviște—Progre
sul Rm. Sărat 3—0.

INTERN
(Urmare din vag. 1)

Constructorul
Flacăra roșie Buc.— 

‘ Viitorul
Iași 3—0,

elelalte campionate își 
vor consuma încă o e- 
tapă duminicală, mulțu
mind sau nu pe supor- 

oferind sau nu surprize 
clarificări în clasamente, 

aceste competiții

DE LA IN BUT LA ALTUL
Start în retur

• Duminică începe retu
rul diviziei A, de rugby ; 
în prima etapă fiind pro
gramate următoarele întîlniri: 
Agronomia Cluj — Vulcan 
București, Știința Petroșani 
— Progresul București, Rul
mentul Bîrlad — Grivița 
Roșie București, Universita
tea Timișoara — C.S.M. Si
biu, Dinamo București — 
Politehnica Iași și Steaua 
București — Farul Constan
ța. Partidele formațiilor bucu- 
reștene se vor disputa în 
cuplaj, începînd lla ora 10, 
pe stadionul Constructorul.

• Recent încheiat, turul 
campionatului s-a soldat cu 
un clasament consfințind 
progresul formațiilor din pro
vincie, cea mai notabilă as
censiune fiind aoeea a stu
denților timișoreni, care au 
reușit să „spargă 
bucureștean".

de triunghiul Constanța — 
Iași — Bîrlad, precum și pu
terea 
care 
tarea 
tima 
butat 
sia că va avea un cuvînt de 
spus. Dar nu a reușit să 
confirme.

Cît despre evoluția (sau 
involuția?) echipei din str. 
Dr. Staicovici, nu credem că 
mai sînt necesare comentarii. 
Poate, cîndva, mai utilă se 
va dovedi o analiză 
fundată a situației 1

de luptă a sibienilor, 
s-a concretizat în evi- 
lanternei roșii. Penul- 

clasată, Vulcan, a de- 
furtunos, iăsînd impre-

teri, 
sau 
Fiecare din 
își are farmecul , ci și întîl- 
nirile sînt așteptate cu mare 
interes chiar dacă, să spunem 
la volei, favoriții n-au cum 
să piardă, chiar dacă, la bas
chet de exemplu, se anunță 
„calm plat" în etapa de du
minică, atît la băieți, cît și 
la fete. Dintre celelalte cam
pionate se remarcă, la această 
oră, prin echilibrul valoric al 
unor formații, prin mai mul
te puncte de atracție, cele de 
lupte (programate în Bucu
rești, Lugoj, Satu Mare, Tul- 
cea, Tîrgoviște, Brăila — în 
total 32 de 'echipe) și box — 
meciuri de A și B în Bucu
rești (pe primul plan se si
tuează, desigur, gala de sîm- 
bătă : Metalul București—Fa
rul Constanța) ca și în nume
roase

N
faptul 
byul etapei (Petrolul — Rapid) 
a fost ales cu multă dificul
tate dintr-un program ,cle 
jocuri deosebit de echilibrate. 
Și încă ceva, în atenția ama
torilor de fotbal din orașele 
care nu dețin privilegiul de 
a fi reprezentate în prima 

: reiau 
B și C.

obșnuiți ai pîrtiilor vor avea 
fără îndoială prilejul să-și a- 
plaude favoriții. De azi, încep 
— la patinoarul acoperit „23 
August" din București — și. 
întrecerile din cadrul atrac
tivului (și, sperăm, cit mai 
utilului) concurs internațional de 
patinaj artistic, 
prezenți juniori 
E un spectacol 
merită văzut.

Ce veți prefera, în 
pentru programul dv sportiv 
din acest sfîrșit de săptămînă?

la care sint 
țări, 
care

din 11 
sportiv

final,

ARTA DE

triumviratul

DIVIZIEI ACLASAMENTUL

1. Grivița Roșie
11 10 1 0 208—54 32

2. Steaua 11 9 11 166—70 30
3. Universitatea

11 8 0 11 82—54 27
4. Dlnamo 11 6 2 3 159—54 25
5. Știința 11 6 2 3 79—56 25
6. Politehnica

11 6 14 80—41 24
7 Farul 11 5 1 5 97—74 22
s: Agronomia

11 S 1 7 51—151 18
9. Rulmentul 11 3 17 48—82 18

10 C.S.M. 11 2 2 7 40—141 17
11. Vulcan 11 2 18 61—124 16
12. Progresul 11 0 0 11 38—208 11

sus-amintibului
l „XV"-lui ti-

apro-

par- 
pregă-

alte orașe ale tării.
esuportînd... concurența 
rubricii de fotbal, pa
noramicul notează doar 
că, în divizia A, der-

fi reprezentate în 
divizie : duminică se 
campionatele diviziilor ! 
Deci, la meci...

din ul- 
grăbit, 

pină a-

în afara i 
salt valoric al 
mișorean, Universitatea, vom 
mai menționa constanța în 
pozițiile de mijloc (dar și in 
performanțe, nu rareori, 
contradictorii...) manifestată

CAMPIONI NAȚIONALI LA SLALOM
SPECIAL

(Urmare din pag. 1) duritatea pîrtiei, a făcut

— Nu poate fi 
așa ceva, deoarece 
deeie tehnice de 
(greco-romane sau 
tunci cînd sînt folosite corect 
asigură creșterea valorii spec
tacolului sportiv. Din păca
te, însă, luptătorii, mai ales 
cei cu posibilități apropiate, 
evită folosirea unor astfel de 
procedee, pentru a nu risca 
și, atunci, chiar pasionați! a- 
cestui sport își manifestă, pe 
bună dreptate, nemulțumirea, 
Mevadînd“ din rîndurile spec
tatorilor. Cred, însă, că mo
dificările aduse regulamen
tului vor contribui substan
țial la creșterea spectaculo
zității/ întîlnirilor de lupte.

vorba de 
și proce- 
la lupte 

libere) a-

— Vreți să le enumerați 
ne cele mai importante ?

— Desigur, ta meci egal, 
fără puncte tehnice, ambii

A-ȚI IROSI

• Urmărirea fortuit 
țială și ocazională a 
tirilor pe care de face lotul 
de juniori în vederea apro
piatei confruntări de la 
Vichy („Cupa Națiunilor — 
F.I.R.A.") ne-a prilejuit 
constatarea (de altfel scoasă 
cumva în evidență și la re
centa ședință a Comitetului 
F.R.R.) că și în tinăra gene
rație, bucureștenii dețin o 
pondere numerică ce pune 
sub semnul îndoielii activi
tatea formațiilor din provin
cie. Dar nu cumva și crite
riile de selecție ?

remea frumoasă 
timele zile a 
mai mult ca 
și... inițiativa. Și astfel, 

săptămîni ne 
ocazie de a 

programarea — în 
și în diferite alte 
unor numeroase 
atletice, de ciclism

cum, 
sfîrșitul acestei 
oferă plăcuta 
consemna 
București 
centre — 
concursuri 
și chiar automobilism (o par
te din ele cuprinse, cu toate 
amănuntele, în rubrica 
tră „Unde mergem ?“).

De aceea spuneam 
genda competițională 
să țină pasul cu primăvara...

Amatorii sporturilor de 
iarnă pot fi liniștiți. 
Martie — cu tot soa
rele lui — nu înseamnă că

dere de cortină peste fru
moasele întreceri ale sezonu
lui alb. Trecem peste... ho
chei. Schiul, cu toate „bifur- 
câțiile" lui continuă să aibă 
un program bogat și prietenii

noas-

a-Că 
începe

Acum cinci ani. cînd a pășit 
pentru prima oară într-o arenă 
de popice, Aneta Grigore — pe 
atunci o ambițioasă elevă de 
liceu — și-a pus în gind, după 
cum avea să mărturisească, să 
nu se rezume la înregistrarea 
unor rezultate modeste, ci să 
lupte pentru a ajunge la perfor
manță. Visul ei era ca „spe-1» 
torii să-i urmărească șl să-t aștepte 
apariția". învăța cu sîrguință. 
Muncea cu rimă la antrena
mente, in paralei cu efortul de 
calificare profesională urmîhd 
cursurile unei școli speciale de 
desenatori tehnici, — meserie in 
care activează la uzina Metrom 
din Brașov.

Datorită perseverenței în pregă
tire, curînd visul avea să devină 
realitate. Anul trecut a fost in
trodusă în echipa uzinei Metrom, 
in cadrul căreia, împreună cu 
colegele de muncă și sport, a 
mers din victorie în victorie, în 
campionatul de calificare, pro- 
înovînd în divizia A. Aneta Gri
gore a jucat în „calificări", de 
la un meci la altul, tot mai bine. 
A fost, în general, apreciată 
elogios, devenind una din jucă
toarele de nădejde ale echipei. 
Dar (păcat că există acest dar), 
de cind echipa a promovat in 
divizia A, preocuparea față de 
pregătire a dispărut, iar progre
sului sportiv 1-a urmat stagna
rea. De foarte multe ori deza
măgește, fiind ea insăși contra
riată de faptul că „nu-1 merge 
jocul".

De ce n-a ajuns Aneta Grigore, 
așa cum visase, o mare jucă
toare ?

Să-i dezvăluim secretul...
De Ia o vreme, aproape 

cel din jur vorbesc i_,_ 
despre ea. arătind că a devenit 
înfumurată. Că atunci cînd ob
ține un rezultat mai răsărit ni
meni nu-i mai ajunge la... nas. 
Nu mai vrea să asculte șl nici 
să învețe, considerlnd că ceea 
ce știe ii ajunge pentru 
restul „carierei".

Are talent, este adevărat, 
dar asta nu e totul in sport. 
Antrenorul său e cohvins, totuși, 
că, dacă ar munci mai mult, ar 
putea ajunge cea mal bvnă din 
echipă. Munca e, Insă... obosi
toare și „eroina" noastră se gln-

clește că eforturile sint de prisos, 
deoarece... are talent. Antreno
rul ar fi sancționat-o, ar fi re
nunțat la ea, dar echipa se află 
într-o situație grea și nu 
deocamdată cu cine si.
cuiască. Continuă să o roage să 
exerseze, pentru că echipa are, 
din păcate, nevoie de ea. Dar 
Aneta Grigore, refuză, invocincl 
fel de fel de motive, ademenita 
■— poate — de o șuetă „agrea
bilă" cu amicii sau de o cafea 
prin cine știe ce cofetărie. A 
uitat că are și trebuie să știe 
ca are o anumită răspundere 
față de echipă, de asociația spor
tivă — care, după cum se știe, 
i-a creat și se străduiește să-i 
creeze in continuare condiții mal 
bune de pregătire și concurs — 
față de public. Recent, la me
ciul cu Voința Cluj, pentru că 
n-a putut pleca mal devreme dim

i are
să o 11110-

toți 
reținut

tot

— PRIMA EDIȚIE A CAM
PIONATELOR EUROPENE 
DE JUNIORI VA AVEA 
LOC ANUL ACESTA, ÎN 
SUEDIA, ÎNTRE 18-23 AU
GUST — LA AMBELE STI
LURI. La competiție POT FI 
INVITAȚI JUNIORI ȘI DE' 
PE ALTE CONTINENTE. In 
legătură cu această posibili
tate, FEDERAȚIA CANA
DEI ȘI-A MANIFESTAT 
DORINȚA DE1 A-ȘI TRIMI
TE LOTURILE DE JUNIORI 
INTR-UN TURNEU ÎN RO
MANIA, în vederea pregăti
rii lor pentru europenele din 
Suedia.

Apoi, durata întrecerilor Ia 
„mondiale" a fost fixată la 4 
zile pentru fiecare stil, iar 
pentru Olimpiadă la 5 zile.

în sfîrșit, A FOST DEFI
NITIVAT PROGRAMUL RE
UNIUNILOR 
DIN CADRUL 
OLIMPICE DE 
CHEN.

secondat de colegul și rivalul 
său Dan Cristea.

Cea de a doua a adus 
clarificările. Dan Cristea și-a 
reamintit că este campionul 
national și balcanic al pro
bei, a forțat și a Cîștigat, iar 
Gh. Vulpe, din solidaritate 
de vîrstă și echipă, l-a se
condat. Dacă dinamoviștilor 
le-a mers totul din plin, pe 
schiorii de la A.S. Armata 
se pare că i-a urmărit ghi
nionul. C. Văideanu a căzut 
și a abandonat, iar D. Mun- 
teanu a căzut și el, pierzînd 
orice șansă. De fapt, A.S.A. 
a pierdut azi (n.r. ieri) două 
titluri : la slalom special și 
la combinată, deoarece schio
rii săi sînt fie abandonați, 
fie prea departe în clasament 
pentru a fi periculoși.

La fete, lovitură de teatru, 
în prima manșă, rezulta
tele foarte apropiate, la ze
cimi de secundă, între Mi- 
haela Sandu, ludith Tomori, 
Ilona Micloș și Ioana Belu. 
lăsau să se întrevadă o lup
tă strînsă, dar, manșa■ loua, 
Mihaela Sandu, insuficient de 
hotărîtă și neacomodată cu

o 
cursă economică, scontînd mai 
mult pe gteșeiilie adversa
relor decît pe evoluția sa și, 
bineînțeles, a fost depășită 
de mereu proaspăta Ilona 
Micloș. Cînd toată lumea o 
felicita și o îmbrățișa pe 
presupusa campioană, a apă
rut undtiios, tăcut și ritmic, 
ca o anghilă, aparent fra
gilă, dar deosebit de aprigă 
și ambițioasă, ludith Tomori, 
cîștigătoarea unui titlu pen
tru care s-a zbătut din răs
puteri.

Pe curajoși, norocul îi a- 
jută...

REZULTATE. Seniori : 1. 
DAN CRISTEA (Dinamo)
102.4 ; 2. Gh. Vulpe (Dina
mo) 103,2 ; 3. Nicolae Crețoi 
(Politehnica Bv.) 109,1 ; 4. M. 
Focșcneanu (Cl. sp. Sinaia)
109.5 ; 5. B. Haidu (A.S.A.)
109.8 ; 6. I. Bobit (Dinamo)
111.2 ; senioare : 1. IUDITH 
TOMORI (I.E.F.S.) 101,6 ; 2. 
Ilona Micloș (A.S.A.) 102,4; 
3. Mihaela Sandu (Dinamo)
102.8 ; 4. Ioana Belu (A.S.A.)
104.2 ; 5. Elena Neagoe
(I.E.F.S.) 101.1; 6. Ghizela
Mores (Politehnica Bv.) 101,6

Vineri, slalomul uriaș.

DE LUPTE 
JOCURILOR

aplicat 
modifî- 

în confruntările

— Cînd 
noul regulament 
cat 
tară ?

— Cit mai curînd cu 
tință, pentru a obișnui 
tătorii cu ele.

din

pu- 
lup-

Costin CHIRIAC

TALENTUL
producție, a refuzat să Joace. 
Nu-i păsa că echipa se află in 
zona retrogradării și că nu mai 
trebuia pierdut nici un meci — 
cel puțin acasă. S-a înduplecat, 
totuși, pînă la urmă, probabil 
de teama unei judecăți a opiniei 
publice.

Scriind aceste rtnduri — care 
nu le adresăm numai sportivei 
Aneta Grigore ci și altor „co
lege" cu manifestări similare — 
avem convingerea că lucrurile 
vor fi bine și corect înțelese. 
Pentru că — in cazul special al 
echipei Metrom — imbunătăți- 
rea poziției In clasament im
pune tuturor jucătoarelor efor
turi și înțelegere, dacă ver să 
evite retrogradarea.

Tr. IOANIȚESCU

LOTO - PRONOSPORT

NOUA FORMULA
Pentru a veni în sprijinul 

participanților, începînd cu 
concursul nr. 12 din 18 mar
tie â.c. se va aplica o nouă 
formulă la Pronoexpres.

Conform noii formule, tra
gerea se va efectua astfel : 
extragerea I de 6 numere di
ferite din 45 și extragerea 
a Il-a de 8 numere diferite 
din 45.

Deci, se vor extrage 14 
numere, în loc de 13 nu
mere cum se proceda la ve
chea formulă.

Precizăm că, pentru prima 
dată se ciștigă cu 3 numere 
din 8, la extragerea a Il-a.

Se vor atribui săptămînal 
premii în numerar de valoare

LA PRONOEXPRES
variabilă și premii fixe în 
bani, pe 12 categorii.

Participarea se va face, ca 
și pînă acum i o variantă 
simplă fiind formată din 5 
numere diferite din 45. Taxa 
de participare • 3 lei pentru 
extragerea I și 6 lei pentru 
ambele extrageri.

Amănunte la agențiile 
LOTO-PRONOSPORT.

• Tragerea Loto de astăzi 
va avea loc la București in 
sala Clubului Finanțe-Bănci 
din str. Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 19,00.

Tragerea va fi radiodifu
zată și urmată de un film ar
tistic.

Intrarea liberă.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

ȘCOLAR 600
1 969. Zi de decembrie. A- 

fară mercurul termometru- 
lui coborâse sub zero gra
de. În apa caldă a bazi
nului acoperit din Ploiești vreo 
20 de copil din tinăra secție 
de natație a clubului Petrolul 
se pregăteau cu sîrguință sub 
îndrumarea antrenorilor Anca 
și Mihai Mitrofan. Era o at
mosferă de lucru dintre cele 
mai plăcute. Da, toată lumea 
știe că aici se lucrează bine, 
că de trei-patru ani rezultate
le realizate dovedesc că natația 
ploieșteană se află pe un drum 
bun.

DE COPII VOR STI SĂ ÎNOATE!

★
Dar omul nu trebuie să se 

mulțumească cu ceea ce a fă
cut. Perseverent, el se stră
duiește să realizeze cît mai 
mult. Este un imperativ al 
vieții moderne, manifestat în 
toate sectoarele de activitate. 
Atunci, în după-amiaza aceea 
de decembrie, am profitat de o 
pauză și l-am întrebat pe Mi
hai Mitrofan dacă s-a gindit 
cumva ca în perioada de iarnă 
bazinul să fie folosit mai ra
țional, cu mai multă eficien
ță. ca lunile de iarnă să în
semne un exod al copiilor spre 
apa bazinului.

Răspunsul n-a întirziat. „Da, 
ne-am gindit ca în zilele de 
iarnă să atragem eît mai mulți 
copii aici. în perioada aceasta 
orele de educație fizică ar pu
tea avea Ioc la bazin, deoarece 
o parte d'n școlile generale nu 
au săli de gimnastică. în in- 
timpinarea acestei acțiuni a 
venit cum nu se putea mai 
bihe chemarea comitetului de 
părinți și a conducerii Școlii 
generale nr. 23, prin care se 
lansa ideea atragerii spre în
vățarea înotului a tuturor ele
vilor din clasele II—IV”.

Au 
trei 
din tot ce-și propuseseră spe
cialiștii, organele sportive lo
cale și conducerile școlilor ge
nerale ? Pentru a afla răs
punsul, iată-ne din nou la Plo
iești.

De Ia început trebuie să spu
nem că acțiunea a avut un 
larg ecou în rindurile școlari
lor, al părinților, al profesori
lor. Pe ce se bazează afirma
ția interlocutorilor noștri (N. 
Pantilie, președintele clubului 
Petrolul, Anca Mitrofan, an- 
trenoare, ca să-i amintim doar 
pe aceștia) ?

în luna decembrie, pe baza 
solicitărilor școlilor generale și 
în urma unei atente studieri a 
posibilităților de intercalare a 
orelor de educație fizică în 
programul bazinului — fiindcă 
nu trebuia stînjenită nici ac
tivitatea secțiilor de natație și 
polo din oraș — C.J.E.F.S. și 
Inspectoratul școlar județean, 
in colaborare cu clubul Petro
lul, au întocmit un program 
precis : luni orele 8—10, clasa 
a IV-a A de la Școala generală 
24 ; 10—12 clasa a IV-a B ; 
12—14 clasa a Il-a E ; marți : 
10—12 clasa a Il-a D, 12—14 
clasa a IlI-a de la Școala ge
nerală nr. 21.

Apoi, s-a dat... startul.
De atunci, trecînd peste a- 

pumite greutăți, îndeosebi cele 
legate de transportul copiilor 
la bazin, au venit pe rind — 
sub conducerea profesorilor sau 
a diriginților — elevii de la 
școlile generale 24, 21, 23, 4. 
Și apoi alții. ÎN TOTAL. ÎN 
ACESTE ZILE DE IARNA 
SÎNT ORGANIZATE CÎTE 34 
DE ORE DE EDUCAȚIE FI
ZICA PE SĂPTĂM1NĂ. CU 18 
CLASE, LA CARE IAU PAR-

trecut de 
luni. Ce

atunci 
s-a

aproape 
realizat

613 COPII — DINTRE CA-
299 FETE. Tema orelor :

TE
RE _  ____  ___  _____
învățarea înotului. O derogare 
tematică, de la programa șco
lară, dar nimeni nu se supără 
și nimeni nu va fi... sanc
ționat.

„Fiecare copil — ne spunea 
Anca Mitrofan — a luat parte 
la 6—7 ore de învățarea îno
tului. Au început să deprindă 
elemente de bază. Dar ceea 
ce este demn de remarcat pină 
acum, este faptul că “
SCUTIȚI MEDICAL 
ORELE P,? 
iată, există scutiri și _  __
sele II—IV !) AU ÎNCEPUT 
SA INTRE IN APA. Ei AU 
CERUT-O. Numărul celor care 
stau pe banca „bolnavilor" a 
devenit, astfel, din Ce în ce 
mai mic — acesta fiind marele 
ciștig al acțiunii. Pe copii și pe 
părinți i-am convins de utili
tatea practicării înotului, de 
efectul curant al acestei dis
cipline sportive chiar și în 
cazul unor boli mai grave".

★
AȘADAR, CÎND VOR TER

MINA ANUL DE INVATĂ- 
MÎNT, PESTE 600 DE COPII 
VOR ȘTI SA ÎNOATE. Oare 
mai trebuie să spunem că ini
țiativa ploieștenilor se cuvine 
a fi îmbrățișată la Cluj, la 
Oradea, la Galați, la Reșița, 
acolo unde există bazine aco
perite ? Se știe că nu toate 
școlile generale au săli de 
gimnastică, iar orele de edu
cație fizică făcute pe culoare 
sau i :ntre bănci deviii o sim
plă 1. imalitate, in vreme 
prin înot se ajunge la 
mare ciștig.

Cu siguranță că. dintre 
piii care — la Ploiești — 
venit la bazinul de înot prin 
intermediul școlii, al orelor de

educație fizică, unii vor cere 
să rămînă în secția de natație 
a clubului Petrolul, lată, deci, 
un alt ciștig. Și dacă ar tre
bui să mai amintim de eficien
ța acțiunii (pentru care orga
nele sportive, antrenorii, pro
fesorii și conducerile școlilor, 
comitetele de părinți merită 
sincere felicitări), am face-o 
pentru a mai sublinia un 
fapt : acest bazin acoperit din 
Ploiești a costat peste 3 mi-

lioane de lei. El trebuie fo
losit cu eficiență, pe măsură 
eforturilor materiale făcute 
pentru construirea lui. Acțiu
nea se înscrie deci pe linia 
acestei cerințe justificate.

★
LA PLOIEȘTI, PROIECTE

LE AU DEVENIT '
COPIII ÎNVAȚĂ SA înoate. 
ACUM, 600 ! PE 
POATE MAI MULȚI. BRAVO!

Constantin ALEXE

FAPTE!
VIITOR,

ACTIVITATEA SPORTIVA
ELEVII

DE LA
DE SPORT (n.n. — 

la da-

ce 
un

co- 
au

A INTRAT PE FAGAȘUL NORMAL
A cum două luni, mai pre

cis la 6 ianuarie 19îț), 
ziarul nostru publica, in 

cadrul raidului-anchetă „Ca
lendarul sportiv al școlii în
tre împlinire și expectativă”, 
un material referitor la acti
vitatea sportivă ce se desfă
șoară în două din școlile mu
nicipiului Craiova : Liceul nr. 
1 „Nicolae Bălcescu" șl „Frații 
Buzești". Se criticau, intre al
tele, o serie de lipsuri mani
festate în organizarea perma
nentă a unor competiții cu 
caracter de masă, care să an
greneze majoritatea elevilor.

O nouă vizită la școlile sus
menționate a avut darul sil 
ne convingă că observațiile
critice și-au făcut efectul. La 
Liceul „Nicolae Bălcescu", 
spre exemplu, luna 
marchează începutul 
natului de volei. De 
nea, pentru prima dată în 
școală s-a organizat 
concurs de 
numărului celor ce răspundeau 
de activitatea sportivă de la 
36 la 9 a fost — se pare — 
spre binele sportului din acest 
liceu. Voleibaliștii de la „Fra
ții Buzești" și-au reintrat în 
drepturi, așa că întreaga ac
tivitate sportivă a școlii, se

martie 
campio- 
aseme-

Și un
șah. Reducerea

poate spune, se desfășoară 
conform cerințelor.

O singură observație: mij* 
loacele și metodele de popu
larizare sint, încă, sărace și 
lipsite de inventivitate.

Timpul care s-a scurs a fost 
un „sfetnic bun" 
Florea Marinescu, 
comisiei sport a _ _ . 
județean U.T.C. Dolj. Criticat, 
itl același material, pentru pa
sivitatea dovedită în legătură 
cu slaba activitate sportivă a 
școlilor in cauză, de data a- 
ceasta a avut posibilitatea să 
ne informeze, pe larg, despre 
măsurile ce s-au luat pentru 
îndreptarea situației și despre 
acțiunile viitoare.

Activitatea sportivă la cele 
două licee a intrat, așadar, 
pe făgașul normal. Este nevoie 
însă, ca să i se acorde și de 
acum înainte importanța cu
venită — mai ales că există 
un deosebit interes din partea 
elevilor și posibilități mate
riale de organizare la cel măi 
înaU nivel.

și pentru 
activist al 
Comitetului

Emanuel FANTANEANU

/



( Nf. 841 (6275) m.*..'

ÎNTRE NOI, 
SPORTIVII...

La începutul rubricii — un dia
log handbalistic pa care-l con
semnăm cu mare plăcere. Jucăto
rii șl antrenorii echipei naționale 
— campioană a lumii tn finala 
pariziană — mulțumesc călduros 
tuturor celor care le-au transmis 
(in foarte multe din cazuri prin 
intermediul ziarului nostru) feli
citări după victoria de duminică 
scara..

E mart lucru să exista aseme
nea sportivi fl asemenea supor
teri...

Și acum, clteva răspunsuri la 
bogata corespondență a săptăml- 
nli. i

★
UN GRUP De pasionați ai 

HOCHEIULUI DIN M. CIUC (am 
descifrat 8 semnături) ne întrea
bă de ce jucătorul ștefan Texte 
nu a fost Inclus in lotul pentru 
recent disputatul campionat mon
dial — grupa B. Acum, desigur, 
nu mal este nimic de făcut. Poate 
că el va intra In vederile selec
ționerilor pentru peronul viitor. 
Dar, am mai spus--o șl cu alt pri
lej, aceasta este misiunea — șl 
răspunderea — antrenorilor de 
lot. în cazul jucătorului Huțanu 
ziarul nostru și-a spus părerea 
la timpul cuvenit.

D. POPESCUl — com. Nlcocețtl, 
jud. Galați : federațiile interna
ționale de fotbal șl hochei acțio
nează in mod diferit in privința 
participării jucătorilor profesio
niști la campionatele mondiale. 
S-au făcut, In ' ceea ce privește 
hocheiul, multe încercări, s-a ape
lat chiar la decizia președintelui 
C.I.O. dar — deocamdată — si
tuația a rămas neschimbată.

VASILE ALEXOAE — lași : Ab
solut justificata precizările dv. 
privind' progresul aportului mol-1 
dovean (de altfel, ziarul nostru 
t publicat un mare număr de

>portaje din această parte a 
țarii), ca șl observațiile critice re
feritoare la lipsa de preocupare 
pentru dezvoltarea bazei mate
riale, la Iași mal ales. M-am Inte
resat ce s-a tntlmplat cu abona
mentul ctștlgat de dv. la con
cursul *Cei mal buni io sportivi 
■1 anului 1969*. începlnd cu data 
de 1 aprilie (administrația ne-a 
asigurat că nu va fl o... păcă
leală) urmează să primiți sSpor- 
tul* timp da un an de zile. Dacă 
noul nostru concurs — bEl Mun
dial '70* este serios T Pină acum 
s-au primit la redacție aproape o 
jumătate de milion de cupoane ! 
yi se pare un răspuns ?

MARIA TUDORACHE — Brăila: 
Vom face cunoscute propunerile 
dv. federației de fotbal, dar e 
greu de crezut că acum — In 
plin campionat — Be vor schimba 
Criteriile do alcătuire a clasamen
tului diviziei A.

SEVER ADAM — Caransebeș t 
Ne-au plăcut rîndurile dv. atît 
de elogioase la adresa Iul Iile 
Năstase — campionul campioni
lor, cum 11 considerați — dar 
pentru obținerea unul autograf 
vă rugăm să vă adresați direct 
acestuia, poate prin federația de 
tenis (str. Vasile Conta 16).

ILIE NISTOROIU — com. Șu
tești, jud. Vllcea : Pe terenul de 
fotbal (IT) a fost anul trecut o 
adevărată invazie de... gîște, nu 
se mal joacă nici handbal, nici 
volei, atletismul — o amintire... 
(in urmă cu doi ani atlețll din 
comună se remarcau In etapa 
județeană). în loc de răspuns, ne 
întrebăm șl noi : dacă așa Btau 
lucrurile, cu ce s-or fl ocuplnd 
cei care răspund de activitatea 
sportivă din Șutești, Mltrofanl 
(unde nu există teren de sport), 
Verdea (unde terenul e pe cale 
de dispariție)...!

CONSTANTIN MELINTE
București : Reținem sugestiile dv. 
privind o discuție despre denu
mirea unor cluburi șl echipe.

S. MARCOVICI — Buhușl : E 
grav dacă situația semnalată de 
dv. corespunde realității. Chiar 
tiu interesează pe nimeni că sute 
de tineri doresc să învețe șl să 
practice fotbalul, că — deși există 
o bază sportivă excepțională, rea
lizată prin contribuții personale 
— nu sînt organizate nici cursuri 
de Inițiere, nici competiții 7 Poate 
că, primind răspunsul asociației 
sportive Textila Buhuși, vom afla 
explicațiile dorite șl, mal ales, 
măsurile pe care le așteptați.

Dan GARLEȘTEANU

AGENDĂ
BUCURESTEANĂ

9

Duminică in Capitală |se 
vor disputa următoarele par
tide :

• Stadionul Dinamo, ora 10: 
Dinamo București — „U“ Cluj 
(tlneret-rezerve) ; ora 16 : Di
namo București — „U“ Cluj 
(divizia A) ;

• Stadionul Politehnica, ora 
11 : Sportul studențesc — Chi
mia Suceava (divizia B) ;

« Stadionul Progresul, ora 
11 : Progresul București i— 
Știința Bacău (divizia B) ;

• Terenul Electronica, ora 
11 : Electronica Obor — Șoimii 
Buzău (divizia C) ;

• Terenul Laromet, ora 11 : 
Tehnometal București — Ș.N. 
Oltenița (divizia C) ;

• Terenul Voința, ora 11 : 
Voința București — Marina 
Mangalia (divizia C) ;

• Terenul Autobuzul, ora 11: 
Autobuzul București — Unirea 
Drăgâșani (divizia C) ;

o Terenul Sirena, ora 11 : 
Sirena București — Chimia 
Tr. Măgurele (divizia^ C).

(Petrolul
Ploieștenii mențin echipa

v in nou, ieri, convorbire cu Ploieștiul. 
/■ Poate că, în această săptămînă, ar fi 

nevoie de un fir direct între redac
ția noastră și Petrolul, De data aceasta, 
cm stat de vorbă cu antrenorul principal 
ai formației ploieștene, C. Cernăianu. Ce 
ne-a spus ?

„In primul rind, ne onorează faptul că 
ziarul „Sportul" a apreciat întilnirea de 
duminică, de Ia Ploiești, ca fiind derby-ul 
etapei a H-a a returului. Să sperăm că, și 
după consumarea celor 90 de minute, cro
nicarii vor putea spune același lucru...

Tn ceea ce privește formația pe care o 
vom alinia, nu fac nici cel mai mic secret 
asupra ei : EA VA FI ACEEAȘI CARE A 
EVOLUAT LA BUCUREȘTI, ÎN PARTIDA 
CU STEAUA. Doar intențiile sînt schimba
te : acum, VREM SA CÎȘTICAM. De aceea 
săptămînă aceasta, am discutat în special 
probleme legate de acțiunile ofensive. Am 
făcut acest lucru, cu atît mai mult cu cit 
Rapidul este echipa surprizelor, bune sau 
rele, numai în atac. în apărare, ea repre
zintă o forță constantă".

— Rapid)
Ieri, in Giulești

Spectatorii prezenți ieri după amiază „la 
datorie" pe stadionul Ciulești au avut toate 
motivele să plece spre casele lor dezamă
giți. Căci, pe un frig pătrunzător, ei au asis
tat timp de 90 de minute la un joc con
fuz, încîlcit, desfășurat cea mai mare parte 
a timpului la mijlocul terenului.

Victoria a revenit Rapidului, dar ea putea 
fi obținută la fel de bine șl de fotbaliștii 
echipei Metalul, ai cărei atacanți au irosit 
vreo 3—4 ocazii de gol dintre cele mai fa
vorabile. Rapidul a marcat în min. 68 prin 
Neagu, care, cu viclenia-i recunoscută, a 
speculat prompt o eroare a apărării adverse. 
Așadar, scor fihal Rapid — Metalul 1—0 
(0-0).

Folosirea lui Dumitru ca atacant central, 
alături de Neagu — chiar dacă ei nu „s-au 
găsit" ieri aproape de loc — ni se pare o 
soluție ingenioasă, cu șanse de succes...

PREGĂTIRILE 

JUNIORILOR
Lotul de juniori al țării 

noastre își continuă pregăti
rile în vederea partidelor 
din preliminariile turneului 
U.E.F.A. între 16 și 18 martie, 
15 fotbaliști vor participa 
la Bucure.*,ti la o scurtă pre
gătire comună. Antrenorul 
Gheorghe Ola i-a convocat 
pe următorii : I. Gabriel, Ef- 
timescu (portari), Dobrău, De- 
heleanu, Sătmărcanu II, Haj- 
năl, Sameș (fundași), G. San
du și Vișan (mijlocași), Ato- 
diresei, M. Sandu, Vlad, 
Ghergheli, Helvei și Năstase 
(înaintași).

Corespondenții ziaru
lui nostru sînt rugați 
ca începînd de dumini
că 15 martie să trans
mită redacției cronicile 
și rezultatele meciuri
lor de fotbal de divi
zie B și C, precum și 
de la celelalte manifes
tații sportive desfășura
te dimineața, de la ora 
14, la numerele de te
lefon cunoscute.

h,i

1N EXCLUSIVITATE IWTRIJ SPORTUL

un arti al 
ringului

HI

DRUM CARE, SE PARE, S-A ÎNCHIS
Așteptînd meciul echipei lor 

favorite cu Arsenal Londra, 
mul ți băcăuani se gîndeau, nu 
întâmplător, la cel cu Kilmar
nock, la care asistaseră în ur
mă, cu două luni. Luîndu-se ca 
etalon jocul practicat atunci, 
grație căruia Dinamo Bacău ob
ținuse victoria și o dată cu ea 
calificarea in turul IV al „Lupei 
europene a târgurilor”, se spe
ra, intr-un exces de optimism, 
că lucrurile ar putea Recurge și 
de astă dată asemănător. Nu de 
puține ori ne-a fost dat să au
zim, în discuțiile purtate la Ba
cău înaintea partidei de miercuri, 
spunîndu-se ca o mare dorința: 
„DACA BĂIEȚII NOȘTRI 
JUCA LA FEL CUM AU 
CUT-O CU SCOȚIENII...“ 
iată că elevii antrenorilor 
și lCâdulescu n-au mai reeditat 
comportarea din meciul retur cu 
Kilmarnock, care le-a atras cu 
acel prilej meritate laude. Fap
tul își are, desigur, explicațiile 
lui, o bună parte din ele cu ca-

racter obiectiv. Nu vom lua, fi
rește, In seamă, argumentul că 
de la ultima întîlnire internațio
nală a dlnamoviștilor a trecut o 
vreme bunicică (deși echipele 
noastre de fotbal mai au obi
ceiul de a sc dezice chiar și de la 
o săptămînă la alta), dar trebuie 
să recunoaștem că INTRE SI
TUAȚIA DE ATUNCI A FOR
MAȚIEI BĂCĂUANE ȘI CEA DE 
ACUM A EXISTAT O DIFE
RENȚA CLARĂ. Fiind bine

pacitatea de a se impune — In 
ansamblu — în fața unul adver
sar care — cu toate meritele 
sale — PUTEA PLECA CU O 
ÎNFRlNGERE DE LA BACAU, 
ci mai ales prin randamentul 
foarte slab al unora dintre ei, 
prin jocul fără orizont practicat, 
ca și prin mulțimea greșelilor 
individuale săvîrșite — unele din 
ele elementare.

Eram, de pildă, convinși 
înainte de meci

Neagu Ie mal 
asupra 

timp, 
serios

Miine, la Brașov

STEAGUL ROȘU—
DINAMO BACĂU

Deoarece săptămina viitoa
re echipa băcăuană va sus
ține cel de-al doilea meci din 
sferturile de finală ale „Cu
pei europene a tîrgurilor“, 
meciul Steagul roșu Brașov 
— Dinamo Bacău va avea 
loc mîine în Ioc de dumini
că, cînd are loc etapa a 
XVII-a a campionatului di- 

începeviziei A. I’artida va 
la ora 16.

în deschidere, de
14,45, se va disputa 
rea dintre echipele de tine-
ret-rezerve Steagul roșu — 
Dinamo Bacău.

la ora 
întîlni-

noscute, are rost să 
înșirăm și să insistăm 
dificultăților ivite între 
care au afectat — mai 
decît credeam — pregătirea șl 
susținerea importantei partide cu 
Arsenal.

In aceste condiții ERA, deci, 
NORMAI. CA RANDAMENTUL 
ECHIPEI SA FIE CEVA MAI 
SCĂZUT. De altfel, chiar șl ma
nagerul Arsenalului, “ ‘
care s-a dovedit 
meni at în privința 
căuane, ne spunea 
România : „Băieții I 
mare avantaj față 
dumneavoastră : ACELA CA AU 
JUCAT IN TOT CURSUL IER
NII IN CAMPIONAT". Totuși, 
pînă la urmă a rămas și el sur
prins, ca și noi de altfel, de 
comportarea mai modestă decit 
sc putea prevedea a formației 
din Bacău. Fiindcă, oriclt am 
ține seama de greutățile întâm
pinate. ca șl de faptul că dc 
astă dată și adversarul era mat 
redutabil, replica dată de jucă
torii băcăuani englezilor s-a si
tuat, totuși, SUB NIVELUL A 
CEEA CE SE AȘTEPTA DE LA 
EI.

Nu .am vrea să părem mai 
exigenți decit trebuie, dar modul 
in care au evoluat miercuri _di- 
namovlștii din 
PRODUS — cum 
cronica meciului 
ZAMAGIRE. Nu

, Bertie Mee, 
foarte docu- 
formației bă
la sosirea în 
mei au un 

de echipa

Bacău NE-A 
spuneam și iu 

— O VIE DE- 
atît prin inca-
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certitudinii

Amăduzzi ii acordă un respiro 
O discuție gravă: despre

viitor Umbra malefică a in
Convertit la

cinematografie Soarta pre-
cară a idolilor

Neumayer nu se vor putea ri
dica — cu toată străduința de 
care ar fi lost capabili — la 
Înălțimea lui BiiIuțA și Dembrov- 
schi, absenți fortuit, dar nimeni 
n-ar fi crezut — poate — că ei 
vor juca atit de șters incit, 
practic, aproape că n-au contat 
pe teren. De astă dată, ‘ "
nici Enc și nici Pană n-au mr. 
fost cei din întilnirea cu Kil
marnock. Primul dintre ci a ar. 
ționat fără decizie, fiind deseori 
deposedat de minge cu relativa 
ușurință de către fundașii ad- 
verși, pe care a încercat zadar
nic să-i depășească in dueluri 
directe. Cel de-ai doilea nu s-a 
acomodat pe postul de înaintaș 
central, evoluția lui imb'lnătă- 
țindu-se oarecum de abia după 
introducerea in teren n lui f 
năuceanu, prin trecerea sa 
extrema dreaptă.

Astfel stind lucrurile, linia 
atac a gazdelor a constituit 
pradă ușoară pentru masiva . 
energica apărare a londonezilor, 
nereușind să pună In real peri
col poarta apărată de Wilson.

îrtsă.

Kă- 
pe

de
O
ți

Departe de posibilitățile sale 
recunoscute s-a prezentat hi me
ciul de miercuri și Du'an, unul 
din oamenii ele bază ai formației 
băcăuane. Singurii care s-au 
comportat la nivelul normal sau 
foarte aproape de el au fost 
Vătafu. Nedeicu și Velicu dar și 
eforturile lor s-au risipit in van, 
datorită slăbiciunilor manifestate 
de ceilalți coechipieri.

Infringerea suferită, tristă prin 
împrejurările — de ordin obi
ectiv și subiectiv — care au de
terminat-o, LE VA ÎNCHIDE, SE 
PARE, DINAMOVJȘT1LOR BĂCĂ
UANI DRUMUL MAI DEPARTE 
ÎN C.E.T. Este, fără îndoială, 
foarte greu de sperat că s-ar 
mai putea produce o răsturnare 
spectaculoasă de situație în cea 
de-a doua partidă, care va avea 
loc miercurea viitoare la Londra, 
chiar dacă atunci 
evolua 
completă, cu toți

Ceea ce ______ ___
de la ei- și au datoria să facă 
— cum recunoștea, vădit afectat 
de „ele întâmplate, și DCmbrov- 
schi (cit de mult a costat ges
tul său nesportiv din ultimele 
minute ale partidei eu Kilmar
nock !) — este ca IN CAPITALA 
ANGLIEI SA DEPUNĂ 
EFORTURILE. SA SE 
ZEZE LA MAXIMUM 
A PRACTICA UN JOC 
SI A LAȘA ASTFEL 
TULUI PUBLIC LONDONEZ O 
IMPRESIE CIT MAI FAVORA
BILA NU NUMAI DESPRE E- 
CHIPA LOR. DAR ȘI DESPRE 
FOTBALUL ROMANESC ÎN AN
SAMBLU, ai cărui ambasadori 
vor fl în ziua aceea.

sperăm

trebuie

băcâuanii vor 
— în formație 
titularii.
să se pretindă

TOATE 
MOB1LI- 
PENTRU 
FRUMOS 
EXIGEN-

Constantin FIRANESCU

DINTRE SUTE DE... RAPOARTE

INDISCREȚII • INDISCREȚII • INDISCREȚII
® Pe Puiu Rapaport, 

secretarul clubului F. C. 
Argeș, figură de obicei 
zîmbitoare, plăcută, l-am 
întîlnit zilele trecute foar
te aferat pe culoarele fe
derației. Adăugind că a- 
vea o mină — de astă- 
dată — încruntată, am fă
cut, firește, asocierea cu 
ultimul necaz al echipei 
piteștene — din nou vic
timă a ghinionului într-un 
final de partidă. Sesizîn- 
du-ne gîndurile, secretarul 
clubului argeșean s-a în
scris, pe loc, pe orbita 
dor, atacîndu-ne din ple
care. „Tocmai veneam de 
la federație. Am depus un 
memoriu. Nu se mai poa
te așa. Pînă la urmă o 
fim noi scoși vinovați 
înmulțirea numărului 
cardiaci din Pitești.

_  ? i?
— ... De aceea am cerut 

federației ca meciurile e- 
chipei noastre să dureze 
doar 89 de minute. (N.A. 
— Vezi golurile primite, 
ca un blestem, în ultimul 
minut de joc, la Iași, 
Craiova, Oradea).

Bună! Iată o dovadă 
că se mai găsesc oameni 
de spirit pe „vasul pirat 
F. C. Argeș".

0 Apropo de 
încurcături de 
P.T.T.R. Primim 
dacție zeci de scrisori a- 
dresate altor publicații, 
cum ar fi „Informația 
Bucureștiului" sau revista 
„Fotbal", unor instituții, 
cum ar fi Radioteleviziu- 
nea, ajungind să fim, chiar, 
uneori, consultați și în 
materie de... „Cerbul de 
aur" ! In asemenea cazuri 
facem tot posibilul ca 
epistolele să parvină la 
adevărații destinatari. Iată, 
de pildă, o scrisoare, care, 
de fapt, se adresează Ra
dioului — autorul 
gîndu-ne și pe noi 
nem o vorbă bună 
gă cererea sa: B. 
din București, se 
bă și ne întreabă 
noi de ce o fi abandonat

Radioul excelentul său o- 
biceî de a transmite toa
te meciurile etapei ? „A- 
junsesem și noi — scrie 
B. A, — la nivelul inter
național al transmisiuni
lor de acest gen și deo
dată am făcut acest inex
plicabil și supărător pas 
înapoi. Oare tovarășii de 
la Radio nu se gîndeso 

în fiecare duminică, 
iubitorii 

în
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să 
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de

clasicele 
origine 
la re

ei ru
să pu
pe lin- 
Aurel, 
întrea- 
și pe

că, 
dînșii împart 
provinciali de fotbal 
fericiți și revoltați ?“

I-am sugerat tovarășu
lui B. A. să ceară răs
puns la această întrebare, 
direct Radioului. Noi, dacă 
e să punem o vorbă bună, 
sîntem întru totul de a- 
cord cu autorul scrisorii. 
Acum cîteva luni ii ad
miram sincer pe colegii 
de la radio pentru trans
misiunile 
ga țară.

Oricum, 
interesați 
transmisiunilor sportive să 
se adreseze pe viitor Ra
dioului — participarea 
noastră la aceste transmi
siuni fiind exclusiv de do
meniul urechii...

0 Scenă nu lipsită de 
umor la sfîrșitul jocului 
Rapid — Politehnica lași. 
Aflați pe pista din jurul 
terenului, oamenii de ordi
ne ajunseseră să conjure, 
pur și simplu, o parte din
tre spectatori porniți pe 
„fapte mari", vizavi de ar
bitru ■. „Astîmpărați-vă, oa
meni buni, că ne suspendă 
terenul I" — se rugau to
varășii de 
zadar. Un 
aruncat cu 
să discret 
„oameni buni 
au scuipat... l-am privit și 
noi pe cîjiva dintre acești 
„oameni 
puri de 
„țin" cu Rapidul. Cînd se 
va decide, oare, masa de 
adevărați simpatizanți ai 
echipelor să ia atitudine 
față de această drojdie a 
stadioanelor ?

Zor din întrea-

sugerăm celor 
tn problema

la ordine. în 
„om bun" a 

o sticla, scoa- 
din teren, alfi 

au înjurat,

buni". Protoli- 
huligani 1 Cică

M.
INDISCREȚII e INDISCREȚII INDISCREȚII

Comisia centrală de competiții și disci
plină a Fedetatiei române de fotbal, în șe
dința ținută aseară, a analizat abaterile 
unor jucători și incidentele din prima etapă 
a returului campionatului Diviziei A, luînd 
următoarele măsuri :

o jucătorii Lupulescu (Po
litehnica Iași) și Năsturescu 
(Rapid) au fost suspendați pe 
cite trei etape pentru lovirea 
intenționată a adversarului î

« jucătorii Dinu (Dinamo 
București) și Olteanu (F.C. 
Argeș) — suspendați pe cite 
două etape pentru insulte 
adresate arbitrilor ;

• se propune Colegiului de antrenori să 
ia în discuție pe antrenorul C. Teașcă ren- 
tru că a insultat Pe arbitrul meciului Cri- 
șul — F.C. Argeș ;

• secția dc fotbal a clubului Rapid 
București a fost sancționată cu ridicarea
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dreptului de organizare pe teren propriu 
pe două etape ;

o secția de fotbal a A.S. Armata Tg, 
Mureș a fost sancționată cu ridicarea drep
tului de organizare pe teren propriu pe o 
etapă.

Federația română de fotbal 
nc-a comunicat că jucătorii 
DUMITRACHE ȘI DOBRIN 
AU FOST SANCȚIONAȚI 
PENTRU ABATERILE SA- 
VIRȘITE ÎN CURSUL SAP- 
TAMINII TRECUTE ÎN CA
DRUL LOTULUI NAȚIO
NAL.

Amintim că în Regulamentul de orga
nizare a activității fotbalistice, elaborat de 
F.R.F., există un capitol special intitulat 
„Abateri și sancțiuni", în care sînț prevă
zute detaliat toate măsurile ce pot fi luate 
în cazurile de indisciplină. Un capitol care 
ar trebui mai bine cunoscut...

S, i arbitrii au pășit cu e- 
moție pe teren, dumini
că, la reluarea campio- 

’ natului diviziei A. Acest 
sentiment nu i-a depășit, însă, 
pină la urmă, arbitrajele pri
mei etape puțind fi conside
rate, în general, bune. Este nu 
numai opinia Colegiului central 
al arbitrilor, ci și a cronicari
lor sportivi și a observatorilor 
federali, în rîndurile cărora au 
figurat președintele Federației 
române de fotbal, Mircea An- 
gelescu. și primul său colabo
rator, Ion Balaș.

Prezent la meciul Rapid — 
Politehnica Iași, tov. Mircea 
Angelescu este de părere că 
arbitrajul prestat de Șt. Bi- 
răescu a fost corespunzător, 
cu mențiunea insă că n-a do
vedit suficientă fermitate față 
de unele manifestări nesportive ' 
ale jucătorilor (proteste, gesti
culări etc.). Referind despre 
partida Steaua — Petrolul, tov. 
Ion Balaș apreciază că, în ge
neral, conducătorul ei, A. Ale
xa, a fost atent și prezent pe 
fază, dar că tușierii nu l-au 
ajutat suficient.

Spațiul nu ne permite să 
ne oprim asupra fiecărui ra
port in parte. Trebuie să spu
nem, de altfel, că unul din 
ele nici nu l-am înțeles. Este 
vorba de raportul înaintat de 
antrenorul federal ......... "
Mărdărescu, privitor 
trajul meciului 
Universitatea Craiova, 
cierile sînt următoarele:

Vlntilă 
la arbi- 

,U“ Cluj — 
Apre- 

«V. 
Dumitrescu — 8. pentru pres
tanță, decizii prompte și juste. 
E! a fost permanent pe fază. 
Nu a acordat cite un 11 metri 
pentru fiecare echipă în si
tuații..." (n.n. : fraza lăsată ne
terminată in raportul depus 
luni, este completată... miercuri, 
cînd i ‘s-a arătat cum scrisese

in raport, astfel: „solicitate de 
spectatori, în situații similare, 
dar care nu se acordau").

Ciudat, acest raport de ob
servator. Cine ar putea crede, 
de pildă, că spectatorii clujeni 
au reclamat o lovitură de la 11 
metri — gratuită, cum susține 
observatorul — în favoarea... 
Craiovei, căci unul din cele 
două penaltp-uri puse în dis
cuție — mai precis primul — 
trebuia acordat oaspeților ?! 
Dv., stimați cititori, credeți ? 
Noi, nuI Dar, dacă vrem to
tuși să luăm în serios acest 
raport (cu adăugirile lui făcute 
in grabă), cum se explică nota 
8 și nu 10 la un arbitraj impe
cabil ? Pentru întocmirea, unor 
astfel de rapoarte, confuze, 
contradictorii, nu era necesar, 
credem noi, drumul pînă la 
Cluj.

Luînd in discuție unele pro
bleme de ordin tehnic, reieșite 
din arbitrajele primei etape, 
Colegiul central invită pe „ca
valerii fluierului" să fie mai 
atenți la deposedarea de balon, 
la atacul prin alunecare, sanc
ționarea sau nesancționarea a- 
cestei faze fiind în funcție de 
faptul dacă jucătorul, care de
posedează prin acest procedeu 
tehnic, lovește mai întîi min
gea, apoi producindu-se căde
rea adversarului.

Și o observație în legătură 
Cu disciplina: arbitrii trebuie 
să ridice carnetele jucătorilor 
care se fac vinovați de com
portare nesportivă la adresa 
lor. Ceea ce n-a făcut N. Hai
nea, in cazul dinamovlstului 
Dinu. Și, dacă am fi cunoscut 
imediat acest lucru, l-am fi 
tăiat arbitrului bîrlădean una 
din cele 5 stele acordate.

Jack BERARIU

CUPON DE CONCURS
Numele ți prenumele * • 4 • '•

Adresa

CMFOIBAL
1. CE --------- ----- -------- ------ --------- ----- -

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

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

C

D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

COLEA VÎLCOV
Ieri ne-a părăsit pentru tot

deauna și Colea Vîlcov, cel 
de-al treilea component al 
marii triplete de acum patru 
decenii : Petea, Volodea și 
Colea Vîlcov. O boală ne
cruțătoare l-a smuls din mij
locul nostru, a făcut să dis
pară un om de o nobilă mo
destie, un antrenor studios, 
care ani de zile a muncit 
pentru progresul fotbalului 
nostru, pentru creșterea noi
lor generații da jucători. In 
repetate rind uri, antrenor al

echipei naționale, Colea Vîl
cov și-a cîștigat în ultimul 
timp unanime aprecieri prin 
munca plină de pasiune de
pusă ia Centrul de juniori și 
de copii de la stadionul „23 
August".

Cei care l-au cunoscut pe 
acest neobosit meseriaș al 
fotbalului nostru îi vor păs
tra vie amintirea. Ei îl vor 
conduce pe ultimul drum, 
mîine, sîmbătă, la ora 15, la 
cimitirul militar Ghencea.
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Cu meciul susținut Împotriva lui Wright, Nino a ajuns 
la 12 întâlniri în anul 1963. Și în palmaresul lui au 
apărut — rețineți — 12 victorii. Anul următor, 1964, 

fost un an oarecum de repaus pentru Benvenuti. a sus- 
” meciuri, toate fiind destul de ușoare. Nino

. _ _ - ' / .___ i mull. Tn
luna iulie, el și-a pus șl titlul In joc în fața italo-france- 
zului Bettini iar, la capătul celor 12 reprize, Benvenuti 
părăsea ringul cu un verdict de învingător ia puncte. Abia 
în decembrie, Nino a dat peste un adversar mai dificil : 
argentinianul, naturalizat italian, Carlo Duran. Este un 
boxer care și aslăzi ar da mult de lucru chiar și lui Benvenuti.

Așadar, anul 1964 trecuse ca un an de tranziție. Era 
un resplro pe care Amăduzzi i-1 acordase elevului său 
înaintea jinui sezon foarte important și care avea să fie 
Încununat cu mari satisfacții. Era sezonul in care urma să 
lupte pentru titlul european cu spaniolul Foliedo și apoi 
pentru titlul mondial la categoria semimljlocie. in două me
morabile și dramatice meciuri cu rivalul său cel mat tfemut 
din cîțl întâlnise pînă atunci, italianul Sandro Mazzinghi.

Y nainte de a pătrunde în „anul de grație* 1965, să 
I discutăm puțin cu Benvenuti despre viitorul său. 
x Nu este o discuție banală, ci una gravă pentru 

interlocutorul meu. Este gravă deoarece pentru un profe
sionist al ringului ziua de miine vine adeseori cu surprize 
neplăcute. Oricit de trandafirie ar fl situația unui mare 
campion el risca, de multe ori. ca o dată trecut de apogeu) 
carierii, să primească în cursul unui meci o lovitură gene
ratoare de traume cerebrale care să-l facă inapt pentru 
box. Or. pentru un profesionist aceasta poate echivala cu 
o „moarte civilă". Pentru el a boxa înseamnă, in ultimă 
esență, a-si cîștiga existența. A sa șt a familiei sale. Si 
oricine știe că, pe măsură ce strălucirea marilor stele ale 
ringului pălește. încep să scadă șl bursele ce 1| se oferă. 
Așadar, un pugilist care n-a dat dovadă de chibzuială în 
zilele lui de glorie este indiscutabil expus unei exlsteațe 
cenușii, din momentul în care irebuie să atârne mănușile 
In cui. Iată de ce am fost curios să aflu ce intenții are 
Nino pentfu viitor.

„Firește că problema asta mă preocupă. Și încă în mo
dul cel mai serios — ne răspunde el Cu un aer grav. 
Oricine iși poate da seama că nu doresc ca atunci cind voi 
sfirși cu boxul să încep să dau din colț In colț... »șa cum 
n-am făcut niciodată in ring — subliniază el schiținrl un

a
ținut numai nouă r . _ . _____ ___ „T
le-a clștigat. net fără să se în trebui nțe?*e prea
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Antrenamentul s-a sfîrșit... Acuma, fuga acasă, 
meila ai

zîmbet. Și îmi dau seama că 
mai mare cu cit nu-i vorba 
mea, de copiii mei“.

Răspunsul demonstra, încă o dată, dragostea lui Nino 
pentru căminul lui, pentru cei cărora le-a dat viață și, 
in același timp, luciditatea cu care privește în perspectiva 
carierei sale, supusă și ea unor legi inexorabile.

— Și în ce fel intenționezi să rezolvi problema viitorului 
tău șl al familiei tale ?

— M-am gîndit să fructific o parte din sumele agonisite 
pină acum. Firește, totul trebuie bine gîndit căci, uneori, 
știi și d-ta ce se intimplă ; te lansezi intr-o afacere cu 
giudul că al să realizezi niște venituri nemaipomenite șl 
cind colo te pomenești in fa(a unui faliment... Asta e 
soarta noastră : căutăm, ne dorim liniștea și de fapt ne 
zbuciumăm mereu.

Unii nu sint dispuși să . creadă că un boxer de talia lui 
Benvenuti nu este cruțat de grija Zilei de 
iată dovada. Incertitudinea planează ca o 
pînă și asupra viitorului marilor vedete.

Fiindcă a venit vorba despre vedete 
să amintim și de o altă latură a 
annrtlvo n lui NTin- „

răspunderea mea este cu atit 
numai de mine ci de familia

miine. Și totuși, 
umbră malefică

ar fi momentul 
activități! extră- 

sportive a lui Nino, domeniul luminilor și umbrelor 
proiectate pe ecran, al vedetelor cu o faimă, poate, chiar 
mal largă decît a marilor ași din lumea sportului. Firește, 
Benvenuti nu s-a ridicat la nivelul unul star cinematogra
fic dar incursiunea lui în această lume merită citCva cu
vinte. Acum ne vom referi doar la împrejurările in care 
a pătruns el in această lume. Totul a pornit de la o 
tntîlriire întimplătoare cu Giuliano Gemma — uri tînăr actor 
căruia cinematografia italiană ii datorează totuși foarlfe 
mult. El este cel ce a contestat studiourilor din Statele 
Unite privilegiul de unice producătoare de filme western. 
Ideea lui Giuliano Gemma — împărtășită, bineînțeles, de 
producători clarvăzători — poate fl socotită una dintre cele 
mai inspirate. Genul western a avut și va avea totdeauna 
in Italia un public avtd — tineretul — șt deci posibilități 
garantate de succes mal ales dacă și filmul prezintă ca
lități artistice.

„întilnirea mea cu Benvenuti a fost dintre cele mai 
fericite — spunea Gemma. Mă fascina verva sa cînd da 
interviuri televizate la sfirșltul meciurilor. Mi-ani zis: „este 
fără doar și poate un mare boxer dar și un artist înnăscut". 
Un personaj ale cărui resurse artistice puteau fi valorificate. 
Aveam uneori impresia că in el se incarnau unele perso
naje din filmele mele. I-am vorbit. Ideea mea l-a clștigat, 
chiar l-a entuziasmat. Așa ne-am decis să turnăm un film 
Împreună. Rezultatul îl cunoașteți. Nu zic că filmul e fru
mos sau urit dar face încasări și asta înseamnă

Benveniiti artist : încă o manifestare a unui 
.polivalent.

ceva", 
personaj

ț n Italia, sportul a generat totdeauna idoli. Procesul 
I s-a produs, bineînțeles, în atitudinea maselor față 
x de fenomenul sportiv și are la bază temperamentul 

nostru de latini, îhclinați spre polemică, spre contrazicere 
dar și spre o căutare continuă. O dată creat un idol, 
masele pornesc îndată tn căutarea altuia, n>ai puternic, 
mai bun și care la rindu! lui va trebui să cedeze locul 
unuia și mai și... Spuneam că acest fenomen a apărut o dată 
cu sportul dar de fapt el își are începutul încă în lumea 
antică, de cînd omul, a eoborît în arehă încununind cu 
lauri, imortallzind in marmură sau în versuri pe cei mai 
buni atleti, luptători ș.a.m.d. Tn vremea noastră, această 
manifestare se produce în toate domeniile în care domnește 
„divismul". Să luăm, de exemplu, cinematograful. Intr-o 
vreme, Gina Lollobriglda era vedeta hr. 1 e ecranului 
italian. Și, iată, că din umbră apare o rivală t Sophia 
Loren. Cinefilii pasionați s-au împărțit In două tăbere iar 
disputa lor nu ajungea niciodată la o clarificare, la un 
acord asupra ierarhizării valorilor, fiecare rămînind neclin
tit pe pozițiile de pe care se lansase în polemică.

Ceea ce se întâmplă in sportul italian este, în general, 
bine cunoscut de publicul de pretutindeni. Au intrat in 
Istorie duelurile cicliste Binda—Guerra sau Coppi—Bartali, 
rivalitatea automobiliștilor Varzi șl Nuvolari, marea con
curență în simpatia spectatorilor a fotbaliștilor Biola și 
Meazza, vertiginoasele răsturnări de valori dintre așii mo
tocicletei Agostini șl Pasolini.

Cesare TRENTINI
(Va urma)



LUPTA PE PISTA
LEE EVANS
■■■■■■ LUPTA IN VIATA
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Lee Evans, extraordinarul atlet care a reușit, pe 
pista olimpică de la Ciudad de Mexico, acel 
„record de vis“ pe 400 m plat, oprind acele 

cronometrului la 43,8 secunde, este discutat în coloanele 
unui recent număr al lui „SOVETSKI SPORT“ — Mos
cova. Ii este dedicat un amplu comentariu, ce pornește 
de la o recentă declarație a celebrului sportiv de cu
loare, anunțînd că 1970 este ultimul său an de starturi 
în concurs. Evans se retrage din activitatea compe- 
tițională și intenționează să ocupe un post de monitor 
de educație fizică la universitatea Stanford (California). 
Greionînd portretul marelui atlet, recordman mondial 
și campion olimpic, ziarul sovietic de specialitate no
tează i

Lee Evans numără acum 
23 de ani. El vrea să obțină 
în sezonul actual performan
țe echivalente celor pe care 
le-a realizat în anul olim
pic. Țelul său principal este 
să înfrîngă și recordul mon
dial de 440 yarzi, coborînd 
sub limita celor 44 secunde. 
De asemenea, el dorește să ia 
cît mai des startul în proba 
olimpică de 400 m. De no
tat că în ultimii trei ani, 
Evans n-a fost învins decît 
o singură dată pe această 
distanță, în 
anvergură.

Lee Evans 
nu numai ca 
preună cu Tommie Smith și 
John Carlos el a devenit

din

turi cetățenești egale. Evans 
și-a exprimat în public ne
mulțumirea pentru discrimi
nările rasiale existente în 
țara sa. Și el a rămas cre
dincios convingerilor sale.

„Sînt 
mișcării 
care luptă pentru 
cetățenească — a 
Lee Evans. Și nu ascund de 
loc aceasta. Fac totul, ce de
pinde de mine, pentru a aju
ta pe membrii comunității 
negre, frații mei nedreptățiți. 
Totodată, eu nu împărtă
șesc punctul de vedere al 
cîtorva extremiști, care con
sideră că noi negrii nu tre
buie, chipurile, să cooperăm 
cu cetățenii albi. Dar atunci, 
Ia Mexico, cînd simțeam sub 
tălpi asprimea starting-blocu- 
rilor, mi-am spus in minte : 
este ultima ta cursă, cursa 
vieții tale și trebuie s-o cîș- 
tigi orice ar fi. Pentru tine, 
pentru poporul tău. 
moment am simțit

militant 
negrilor

activ al 
Americil 
libertate 
declarat

Premiera atletică la Viena

22 DE
PRIMII

competiții de

este interesant 
performer. Îm- unul dintre pârtieipanții ac

tivi la mișcarea sportivilor 
negri din S.U.A. pentru drep-

în acel 
o mare

însuflețire. 1 
victorie".

Sa m-a dus la

Așa apare în fața noastră
Lee Evans, cel care începe
ultimul său sezon în sportul
măreț.

Sîmbătă și duminică, Vie
na va fi capitala atletismu
lui european! Ea va intra 
în istoria, încă nescrisă a 
atletismului, ca orașul de de
but al campionatelor eu
ropene pe teren acoperit. 
Evenimentul merită deci con
semnat ca atare.

începute în 1966, întrece
rile continentale de sală, de
numite inițial criteriul euro
pean de atletism și apoi 
Jocuri europene, s-au impus 
atenției generale, iar în toam
na anului trecut, la Bucu
rești, ele au fost consfințite 
drept campionate ale Euro
pei.

Și astfel, citeva sute
concurenți selecționați cu o 
rigurozitate deosebită creează 
premisele unor întreceri în 
care fiecare dintre cele 22 
de probe (13 la bărbați și 9 
la femei) va cunoaște dispute 
de cel

Țara 
zentată 
rea la 
dintre 
sperăm, în mod real, că Șer
ban Ioan, Vasile Sărucan, 
Carol Corbu, Șerban Ciochi
nă, Valeria Bufanu, Cornelia 
Popescu, Viorica Viscopolea
nu vor avea un cuvînt de

de

DIALOG LA DISTANTA
LUCESCU SALDANHA

PROBE IȘI AȘTEAPTA

1
CAMPIONI EUROPENI

Recent, cotidianul londonez 
s,THE OBSERVER" a acordat 
un spațiu amplu coresponden
ței din Brazilia a lui Hugh 
Mcllvanney, dedicată turneului 
efectuat de fotbaliștii români 
pe continentul sud-american.

Pornind de la constatarea că 
brazilienii au început să-și re
considere opiniile privind 
balul bătrînului continent, 
vistul britanic apreciază, 
baza opiniilor de Ia fața lo
cului, că fotbaliștii români, 
reprezentanți autentici ai soc- 
cerului european, au constituit 
pentru brazilieni un real și 
util termen de comparație : 
„Dincolo de complimentarea 
europenilor pe marginea îm
bunătățirii tehnicii, majoritatea 
brazilienilor știu că echipele 
noasire sînt cu mult înaintea 
celor sud-americane în privin
ța organizării tactice și a ino
vațiilor. Testul cel mai eloc
vent in acest sens, ii constituie 
ambițiosul Yustrich, manage
rul Iui Flamengo, care a a- 
juns la concluzia că trebuie 
să-și învețe jucătorii să aplice 
pressingul după principiul lui 
Ramsey, să lupte permanent 
pentru a intra în posesia ba
lonului, pentru că dacă ei aș
teaptă liniștiți opoziția adver
sarilor, nu le va fi suficientă 
măiestria driblingului. Răniți de 
o asemenea dureroasă recu
noaștere, prietenii mei din Rio 
au fost șocați să primească și 
sarea românilor pe rănile lor. 
Supărarea nu le-a fost dimi
nuată nici dc faptul că sarea a 
fost pusă, în special, de un ju
cător care i-a impresionat foar
te mult, Mircea Lucescu, că
pitanul în vîrstă de 24 de ani 
și unul din cel mai renumiți 
jucători ai echipei române, 
care a jucat șapte partide în 
Brazilia și o alta în Peru, unde 
ei au reușit un remarcabil draw 
(1—1) cu puternica reprezen
tativă pe care Didi o pregă
tește pentru Mexico".

După ce face o prezentare 
e tacticii echipei române și a 
căpitanului ei, ziaristul englez 
reproduce un dialog, susținut 
la distanță, de către Mircea 
Luoescu și Joao Saldanha, an
trenorul echipei Braziliei :

„Brazilia, a spus căpitanul 
echipei române, nu poate să 
învingă în Mexic. Ea nu are 
nici o șansă. Jucătorii brazi
lieni au intr-adevăr o tehnică 
excelentă, dar nu sînt organi
zați. Ei joacă fotbalul vechi, 
fotbalul anilor ’50, nu cel al 
anilor '70. Organizarea tactică 
și gindirea modernă din jo
cul echipelor europene îi vor 
lăsa în urmă în Mexic. Este 
un lucru pozitiv pentru fotba
lul brazilian că Joao Saldanha 
a fost numit antrenor. EI este

fot- 
zia- 

pe

foarte inteligent și un bun 
cunoscător al jocului pe plan 
mondial. DAR EL A VENIT 
PREA TÎRZIU PENTRU A 
PUTEA PLUSA ȘANSELE 
BRAZILIEI IN ACEASTA E- 
DIȚIE A CAMPIONATULUI 
MONDIAL. JUCĂTORII DE 
ACI SÎNT PREA INDIVIDUA
LIȘTI, EI JOACA PENTRU 
MULȚIME, PENTRU PROPRIA 
RELEVARE. Este o mare di
ferență față de jocul engle
zesc. Echipa Angliei este com- 
binativă, 
CRED 
TIGA 
GLIA 
cheiat

Mai 
serpentină de la Rio am ascultat 
replica lui Saldanha : „Lucescu 
este un băiat simpatic și in
tr-adevăr elegant, dar poate 
că el exagerea puțin. Euro
penii nu sînt chiar atît de 
perfecți și noi nu sîntem atît 
de teribili. EI zice că este prea 
tîrziu pentru mine să pot 
schimba modul în care joacă 
băieții mei. Dar nici nu ineerc. 
Eu întotdeauna am spus că 
sînt prea mic să pot schimba 
muzica unei națiuni. Poate să-i 
schimb puțin tempo-ul, doar. 
Dc ce aș încerca să schimb 
caracterul național ? Lucrurile 
pe care vreau să le introduc 
sînt simple, dar importante, 
împreună cu jucătorii 
munci zi de zi. Ei vor 
șă creadă in ei ca ceva

Se vorbește mult 
superioritatea metodelor 
pene, despre modul cum ju
cătorii exercită pressingul și 
dv. știți 
asemenea 
este ceva în afara modului de 
aplicare a pressinguiui. Garrin- 
cha niciodată nu și-a înfrun
tat adversarii. Ei veneau la 
el și erau învinși. Dacă, de 
pildă, stătea aplecat lingă stea
gul de colț, privind Ia mulți
me, cel puțin doi apărători 
nu îndrăzneau să-l scape din 
ochi. Desigur, acesta era Gar- 
rinclia, dar
Brazilia și alți jucători buni. 
Lucescu a 
prea mulți 
cui terenului, dar că fără Tos- 
tao noi n-avem forță de pă
trundere. Ei, bine, noi îl avem 
totuși pe Pele pentru început 
Este el chiar atît de rău ?“

Și Hugh Mcllvanney își în
cheie corespondența din Bra
zilia cu referiri la stagiile de 
pregătire preconizate de Sal
danha înaintea C.M. (noi Ie spu
nem tabere de „concentrare" 
dar să nu facem o confuzie, 
jucătorii nu sînt tratați ca niș
te claustrați. La fiecare două.

petrece seara unde vor. Ei sînt 
oameni, la urma urmei. Dar 
ei au un minunat simț al 
disciplinei"), la calitățile echi
pei reprezentative a României, 
care au acreditat-o pe conti
nentul sud-american.

mai înalt nivel, 
noastră va fi repre- 
de 10 atleți. Valoa- 
care au ajuns unii 

ei ne îndreptățește să

un organism unit. 
CA ANGLIA VA CÎȘ- 

CLPA MONDIALA. AN- 
SAU ITALIA..." a în- 
Mircea Lucescu.
tîrziu, pe litoralul în

vom 
trebui 
firesc, 
despre 
euro-

că eu admir mult 
metode. Dar mai

noi mai avem in

spus că noi avem 
jucători de mijlo-

In cupa

RECORDURI

PROBA MONDIAL EUBOPBAN BO MANEB 6

Bărbaț i
60 m 6,4 F. Pankratov (U.R.S.S.) 1967 6,4 F. Pankratov (U.R.S.S.) 1987 6,6 G. Zamflrescu 1968—70

6,4 V. Borzov (U.R.S.S.) 1968 6,4 V. Borzov (U.R.S.S.) 1968 6,8 C. RIzon 1970
400 m 46,2 T. Smith (S.U.A.) 1967 47,0 A. Badenskl (Pol.) 1968 49,2 V. Jure* 1968
800 m 1.46,6 D. Fromm (R.D.G.) 1969 1.46,6 D. Fromm (R.D.G.) 1969 —
1 500 m 3.40,7 M. Jazy (Franța) 1966 3.40,7 M. Jazy (Franța) 1966 3.52,6 I. Nicolae 1970
3000 m 7.47,8 B. Diessner (R.D.G.) 1969 7.47,8 B. Diessner (R.D.G.) 1969 —•
60 m g 7,5 G. Nickel (R.F.G.) 1970 7,5 G. Nickel (R.F.G.) 1970 8,0 D. Hidioșanu 1970
înălțime 2,25 V. Brumei (U.R.S.S.) 1965 2,25 V. Brumei (U.R.S.S.) 1965 2,16 Ion Șerban 1969
Prăjină 5,34 K. Isakson (Suedia) 1970 5,34 K. Isakson (Suedia) 1970, 5,01 D. Piștalu 1969
Lungime 8,30 B. Beamon (S.U.A.) 1968 8,23 I. Ter Ovanesian (URSS)1966 7,79 V. Sărucan 1970
Triplusalt 16,86 A. Dudkin (U.R.S.S.) 1969 16,86 A. Dudkin (U.R.S.S.) 1969 16,62 C. Corbu 1970
Greutate 21,08 R. Mattson (S.U.A.) 1968 20,08 W. Komar (Polonia) 1970 16,57 A. Gagea 1968

Femei
60 m 7,1 T. Scelcanova (U.R.S.S.) 1962 7,1 T. Scelcanova (URSS) 1962 (5» tn) ■. Monoranu 197“

7,1 R. Meissner (R.D.G.) 1970 7,1 R. Meissner (R.D.G.) 1970
400 m 54,0 C. Smith (S.U.A.) 1965 54,0 C. Besson (Franța) 1969 •—

54.0 C. Besson (Franța) 1969
800 m 2.05,3 B. Wieck (R.D.G.) 1969 2.05,3 B. Wieck (R.D.G.) 1969 2.15,6 I. Sllal 1967
60 m g 8,2 K. Balzer (R.D.G.) 1970 8,2 K. Balzer (R.D.G.) 1970 8,4 V. Bufanu 1970
înălțime 1,87 I. Gusenbauer (Aus.) 1970 1,87 I. Gusenbauer (Aus.) 1970 1,86 I. Balaș 1961
Lungime 6,73 T. Scelcanova (U.R.S.S.) 1966 6,73 T. Scelcanova (URSS) 1966 6,40 V. Viscopoleanu 1967
Greutate 18,44 N. Cijova (U.R.S.S.) 1970 18,44 N. Cijova (U.R.S.S.) 1970 15,61 A. Sălăgean 1968

spus la împărțirea medaliilor 
acestui prim campionat eu
ropean. Pentru o mai bună 
documentare, prezentăm mai 
jos cele 
europene 
dată.

mai bune rezultate 
pînă la această

bărbați

60 m : 6,5 Jones (Spania), Sl- 
niaev (U.R.S.S.), Paraiso (Spania); 
6,6 Bourbeillon (Franța), Rudolph 
(R.F.G.), van_Wickeren (R.F.G.). 
Beckman "
(U.R.S.S.), 
Pankratov

(R.D.G.),
Kuzukin 

(U.R.S.S.),

Korneliuk 
(U.R.S.S.), 

Zezetko

Să-i cunoaștem pe adversarii noștri de la Guadalajara

...„FATĂ DE WORLD LUP, BOBBY CHARLTON
A MAI IMBATR1N1T CU CUIVA ANI"

De vorba

Abia sosit de la 
unde i-a 
ne ■fotbi

cu
Sevilla, 

văzut la lucru 
pe fotbaliștii cehoslovaci, 

antrenorul federal Nicolae Pe
trescu și-a făcut din nou gea
mantanul și, însoțit de nelip
situl său aparat de filmat, a 
dat o fugă pînă la Bruxelles, 
pentru a urmări o altă adver
sară a tricolorilor noștri în 
grupa de la Guadalajara. Este 
vorba despre echipa națională 
a Angliei, care a susținut, de 
curlnd, un joc test în compa
nia Belgiei, încheiat, după cum 
se știe, cu victoria campionilor 
mondiali, ' ' '
(1-0).

Conform 
poierea in 
tru specialist ne-a vizitat 
redacție pentru a „diseca", 
preună, evoluția echipei 
Ramsey.

la scorul de

înțelegerii, la 
țară apreciatul

3—1

îna- 
nos- 

la 
îm- 
lui

tntli_ Ne interesează mal 
componența „ll“-lui englez...

— v-o 
1—4—3—3, 
șezarea 
Wh right, 
per 
Lee,

redau sub forma Iul 
așa cum l-a fost a- 
inițială : Banks —
Labone, Moore, Coo- 

Peters, Ball, Hughes —
Osgood, Hurst.

— Așadar, în ceea ce pri
vește sistemul nici o modi
ficare față de formula „World. 
Cup ’66”, in schimb cîțiva 
,,mondiali", ca Peters 
Ball, sînt distribuiți de 
dată in alte roluri.

fi
astă

ari- 
mij- 
da- 
ac-

antrenorul federal, Nicolae PETRESCU
— Analizlnd puțin, la deta

liu, cum iși p.egătesc el ata
cul, cum se organizează în 
situațiile de apărare ?

— în concepisrea 
construcția la 
lui a avut o 
tiv. Aproape 
Peters și Lee, 
re acoperea o 
rea mijlocașului dreapta, 
tlgau teren prin pase executa-

acțiunilor, 
mijlocul terenu- 

tentâ de laitmo- 
de regulă, Ball, 
o aripă falsă ca
zonă în apropie- 

cîș-

£
■

$

'' i

— Așa este. Peters, din 
pă stingă falsă, a devenit 
locaș dreapta, iar Ball, altă 
tă joly-jokerul atacului a 
ționat în aciest joc ca un cen
tru înaintaș de formație Dl 
Stefano sau Bobby Charlton, 
dică... pe tot terenul.

a-

fi, totuși, Ball o 
comparație 
Charlton ?

— Poate 
măsură de 
tru Bobby 
dește el în teren așa 
o face marele Bobby ? 
credeți ?

pen- 
Gln- 
cum

Ce

turi de Bobby Moore, pueluln- 
du-1 sarcinile Iul 
creîndu-i acestuia 
de a funcționa ca 
Și totuși, sistemul 
echipei lui Ramsey nu este o 
cetate inexpugnabilă. El poate 

, fi depășit îndeosebi prin acțiuni 
i de învăluire, deoarece ambii 
ț fundașT laterali, Whright și Co- 
' oper, se lasă relativ ușor de

pășiți. De altfel, acest lucru va 
rezulta cu claritate din. fazele 
filmate de mine pe care le vom 
analiza împreună cu antrenorii 
șl jucătorii echipei noastre na
ționale.

— Excepttnd Brazilia, ați 
văzut, iată; într-un timp 
scurt, pe adversarii tricolo
rilor noștri în grupa de la 
Guadalajara. l-ați filmat, 
i-ați studiat cu atenție. Vă 
aventurați, de pe acum, în 
a da un pronostic pentru 
seria noastră ? Ne Interesea
ză, firește, care sînt favori
tele dv. pentru sferturile de 
finală f

— In pofida aparențelor, gru
pa a treia mi se pare a fi cea 
mai echilibrată șl, deci, 
chisă oricăror... surprize, 
aici și dificultatea dte a 
pronosticuri. Pot să spun 
că accesul In sferturi 11 
avea acele echipe care vor în
vinge trei adversari dintre cel 
mal necruțători. Primo : obosea
la de acasă ; secundo : obosea
la produsă de aclimatizare și 
terța : epuizarea emoțională pe 
care ți-o dă nemiloasa febră 
de start. I-ați văzut în 1966, în 
partida Inaugurală a Iul World 
Cup, pe băieții lui Ramsey cît 
de mult au suferit in fața out- 
slderulul Uruguay. Șl unde ? 

Acasă, la ei, pe Wembley...
— Ați făcut ce-ați făcut 

și v-ațl eschivat 
pronostic. Pot să 
fentați 
cel cu 
ritm.

Labone și 
posibilitatea 
un „libero", 
defensiv al

mai abil 
driblingul

des- 
De 
da 

doar 
vor

de la un 
spun că 

decît Ball, 
In... dublu

europeana 
a tirgurilor

La Amsterdam, meciul din
tre echipa locală Ajax și for
mația Carl Zeiss Jena (R. D. 
Germană), contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cu
pei europene a tirgurilor" s-a 
încheiat cu victoria gazdelor 
cu 5—1 (3—D, prin golurile 
marcate de Swart (min. 23 
și 54), Vasovici (min. 20), 
Keizer (min. 45) și Cruyff 
(min. 71). Punctul oaspeților 
a fost înscris de Peter Diike 
în minutul 16. Partida a fost 
urmărită de peste 60 000 de 
spectatori. în urma acestei 
victorii, fotbaliștii olandezi 
s-au calificat pentru semi
finalele competiției (în pri
mul joc victoria revenise 
echipei Carl Zeiss Jena cu 
3-1).

• în cadrul aceleiași com
petiții (meci tur), echipa S.C. 
Anderlecht a învins pe teren 
propriu cu scorul de 2—0 
(1—0) formația Newcastle 
United. Golurile au fost 
scrise de Sanghere (min. 
și Puis (min. 63).

MAROCANII 
LA UN NOU TEST 

Selecționata Marocului

® în campionatul vest-ger- 
man s-au disputat cinci me
ciuri : Rot Weiss Essen — 
Bayern Miinchen 1—1 ; Wer
der Bremen — VfB Stutt
gart 1—1 ; Eintracht Braun
schweig — F.C. Kdln 1—2 ; 
Borussia Moenchengladbach 
— Schalke 04 2—0 ; MSV 
Duisburg — Hertha BSC 1—3. 
în clasament conduce Bo
russia Moechengladbăch cu 
37 p (din 23 meciuri), urma
tă de F.C. 
24 jocuri)

CUPA
într-un

Atena, în cadrul „Cupei bal
canice", echipa bulgară Beroe 
Stara Zagora a învins cu sco
rul de 2—0 (2—0) formația 
Egaleo.

— Este justă remarca, dar u- 
tillzarea lui Ball în noul său 
post este o idee-experiment. 
Chiar dacă Bobby Charlton ar 
fl fost disponibil pentru jocul 
cu Belgia, Ramsey tot l-ar fi 
distribuit pe Ball In acest rol. 
Pentru simplul motiv că în di
ficilul turneu mexican Sir Alf 
va avea nevoie de dubluri, a- 
proplate valoric, pentru unele 
posturi cheie. Nu uitați că, fa
tă de World Cup, Bobby Charl
ton — și nu numai el — a mai 
îmbătrînlt cu cîțiva ani. 
orice trece peste 30 de

Și. 
ani...

— o
ranteza
vă rugăm, 
dominanta in jocul campio
nilor mondiali ?

dată încheiată „pa- 
Charlton", spuneți-ne 

care este acum

y

G. NICOLAESCU

BOBBY MOORE

în-
31)

a 
întîlnit la Casablanca echipa 
franceză Olimpique Mar
seille. Jocul s-a încheiat cu 
un 
0—0.

rezultat de egalitate

CAMPIONATE
în campionatul englez 
disputat trei jocuri res- 

Manchester City a 
pe teren propriu cu 
fața formației Crystal 
Liverpool a cîștigat

s-au < 
tanță. 
pierdut 
0—1 în 
Palace, 
în deplasare cu 1—0 la Sout
hampton, iar Everton a în
trecut cu 1—0 pe Tottenham.

Koln — 36 p (din 
etc.
BALCANICA

meci disputat la

— Aceeași pe care o știam din 
cele văzute în ’66, 'precum șl 
la dubla partidă Anglia-Româ- 
nta., Fotbaliștii englezi acționea
ză cu o mare elasticitate^ bună 
lor pregătire fizică permițîn- 
du-lc să. atace șl să se apere 
(bineînțeles, dacă adversarul îl 
obligă) 
rioada 
rială a 
vreo 20 
repriză, ... _
și Hurst toți ceilalți jucători se 
repliau cu oportunitate, închl- 
zînd cu pricepere căile de ac
ces spre poarta lui Banks.

7—8 oameni. In pe-cu . _ ----------- — . -
de superioritate terifo- 
gazdelor, care a durat 
de minute din prima 
cu excepția lui Osgood

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC
fVrmare din pag. 1)

PAR- 
D1N

noul palat de gheață cu care 
au fost dotați sportivii Ca
pitalei. Iată, deci, o notă fes
tivă in plus adusă unei com
petiții care și pînă acum s-a 
bucurat de succese remar
cabile.

La actuala ediție 
TICIPĂ SPORTIVI
11 ȚARI : Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, Fin
landa, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, 
Iugoslavia, Polonia, Sue
dia și România.

Startul întrecerilor va fi 
dat astăzi de dimineață, în- 
cepînd de la ora 7.45, cu dis
putarea figurilor impuse la 
băieți.

Cei 10 concurenți tre
buie să execute trei de
sene pe gheață, apoi sări
turi (Lutz, Axei) și pi
ruete obligatorii. De men
ționat că la ora 9,30 are 
loc festivitatea de deschi
dere.
' Mîine începe și în

trecerea fetei' •• Sînt 
21 de concurente, care 
au de trecut și ele o 
primă probă de figuri 
obligatorii. Apoi, dumi
nică după-amiază, con
curenți și concurente 
își vor 
apariții, în cadrul fi
gurilor libere, care tre
buie să definitiveze și 
cele două clasamente.

Patinatori și patinatoare, 
aveți cuvîntul 1

face ultimele

Țiparuli L JR. <.Infonna(ia*( atr< Btezoianu Bucuiești

care 
înal- 
mar- 

cu

te rapid Intre el, după 
urmau lansări cu baloane 
te pentru Hurst 
cat un gol cu 
mingi la picior 
Adeseori, însă, 
o stereotipie în joc, Ball, Pe
ters,. Lee și Osgood se lansau 
in acțiuni personale (driblin
guri în slalom — Peters șl Os
good, dribling în dublu ritm — 
Ball și Lee, „un-doi“-uri rapi
de, combinații de „doi pentru 
al treilea” ș.a.m.d.) care au 
adus în Jocul insularilor o nu
anță latină. Greoaie și vădit 
incomodată de terenul alune
cos ți utilizînd o acoperire 
romantică, apărarea belgienilor 
a .foșt In derută apiroape pe 
tot parcursul reprizei secunde.

Cînd s-a aflat în situația de 
a se ’ apăra, echipa engleză a 
știut să se aglomereze cu ra
piditate, dar și cu luciditate. 
Hughes,- unul dintre mijlocași, 
acționa ca fundaș central, ală-

(carte a și 
capul) sau 
pentru Osgood, 
pentru a evita

TURNEUL DE SAH
1

DE LA BELGRAD
BELGRAD, 12 (Agerpres). 

In runda a 4-a a turneului 
internațional feminin de șah 
de la Belgrad, Alia Kușnir 
a invins-o în 34 de mutări 
pe Elisabeta Polihroniade, 
iar Troianska a cîștigat la 
Vujanovici, 
(cu piesele 
cu 
clasament 
(U.R.S.S.) și Troianska (Bul
garia) cu site 3 p.

Alexandra Nicolau 
negre) a întrerupt 

Nona Gaprindașvili. în 
conduc Kușnir

(U.R.S.S.), Sanchez (Spanla)i 
Stdckel (R.F.G.), Schiebe (R.F.G.), 
Nowosz (Polonia).

400 m : 47,1 RSpper (R.F.G.) ; 
47,2 Badenskl (Polonia) ; 47,4
Bratcikov (U.R.S.S.); 47,8 Hasslln- 
ger (R.F.G.), Schoske (R.F.G.) ; 
48,0 Zorin (U.R.S.S.), Borisenko 
(U.R.S.S.), Reinemann (R.F.G.).

800 m : 1:49,0 Plachy (Cehoslo
vacia) ; 1:49,1 Kemper (R.F.G.); 
1:49.6 Campbell (Anglia) ; 1:49,9
Seiffert (R.D.G.) ; 1:50,1 Fdhren-
bach (R.F.G.) ; 1:50,2 Greatrex
(Anglia).

1 500 m : 3:41,3 Norpoth (R.F.G.): 
3:42,3 Sensburg (R.F.G.) ; 3:44,1
Wilkinson (Anglia) ; 3:45,3 Szor- 
dykowski (Polonia) ; 3:45,6 Her
mann (R.D.G.) ; 3:45,8 Seiffarth
(R.D.G.).

3 000 m : 7:55,6 Stewart (Anglia); 
7:56,2 Nagel (R.D.G.); 7:59,2 Wil
de (Anglia) ; 7:59,2 May (R.F.G.); 
8:00,8 Krebs (R.D.G.), Girke 
(R.D.G.), Eisenberg (R.D.G.).

60 m garduri : 7,5 Nickel
(R.F.G.) ; 7,8 Pascoe (Anglia) : 

7,9 Siebeck (R.D.G.), Bethge
(R.D.G.), Silaev (U.R.S.S.), Mi- 
lasin (Ungaria), Kotik (Cehoslova
cia), Llani (Italia), Balahnicev 
(U.R.S.S.), Mazepa (U.R.S.S.), Ste
panenko (U.R.SiS.), Berkes 
(R.F.G.). In proba de 50 m gar
duri, cele mai bune rezultate 
sîrrt : 6,2 Nickel (R.F.G.) ; 6.5
Demus (U.R.S.S.) și Perța (R. 
mânia).

înălțime : 2,18 Dilrkop (R.D.G.); 
2,17 Mospanov (U.R.S.S.), Gavri
lov (U.R.S.S.), Sieghart (R.D.G.); 
2,16 Lundmark _ (Suedia) ; 
Mageri ' ' ~
(R.F.G.) ; 2,14 
Tivikov
(U.R.S.S.), 
Skvorțov (U.R.S.S.).

Prăjină : 5,34 Isaksson (Suedia); 
5,27 Nordwig (R.D.G.) ; 5,25 Ha- 
nafin (U.R.S.S.) ; 5,20 Tracanelli 
(Franța) ; 5.17 Engel (R.F.G.) ; 5,11 
Anders (R.F.G.) ; 5,10 Bliznețov
(U.R.S.S.), Papanicolau (Grecia) ; 
5,08 Alarottu (Finlanda).

Lungime : 8,04 Beer (R.D.G.) ; 
7,90 Schenk (R.D.G.) ; 7,31 Latzel 
(R.F.G.) ; 7,79 Sărucan (România), 
Ter Ovanesian (U.R.S.S.) ; 7,77
Lerwiel (Anglia) ; 7,76 L e p i k
(U.R.S.S.) ; 7,71 Davies (Anglia) : 
7,69 Kalocsai (Ungaria) ; ' ~
nelev (U.R.S.S.) ; 7,67
(România).

Triplusalt : 16,63
(R.D.G.) ; 16,62 Corbu (România); 
16,53 Ciochină (România); ’6,47 
Csil'fra (Ungaria) ; 16,32 Dudkin 
(U.R.S.S.) ; 16,32 Dahne (R.D.G.): 
16,31 Sauer (R.F.G.) ; 16,28 Stoi- 
kovski (Bulgaria) ; 16,25 Schenk 
(R.D.G.); 16,17 Besonov (U.R.S.S.).

(R.F.G.), 
loan 

(U.R.S.S.), 
Mayor

2,15
Zacharias 

(România),
B o 1 ș o v 
(Ungaria),

7,68 Ko-
Zaharla

Drehmel

Greutate s 20,08 Komar (Polo
nia) 5 19,92 Brlesenlck (R.D.G.) ;
19.77 Rothenburg (R.D.G.) ; 19,19 
Langer (R.D.G.) ; 19,18 Blrlenbach 
(R.F.G.) ; 18,99 Grabe (R.D.G.) ; 
18,93 Beer (Franța).

FEMEI
60 m : 7,1 Meissner (R.D.G.) ;

7.2 Samotesova (U.R.S.S.) ; 7,3
Besfamilnaia (U.R.S.S.) ; 7,4 Bal
zer (R.D.G.), Buharina (U.R.S.S.), 
Buhmatova (U.R.S.S.), Stroud 
(Anglia) 1 7,5 Oswald (R.F.G.),
Herzog (TcF.G.), Vozakova (Ce
hoslovacia), Kren (Austria); Ja
mes (Anglia), Golomazova 
(U.R.S.S.). In proba de 50 in- 
cele mal bune rezultate slnt fin 
Samotesova (U.R.S.S.), Mihallov.-J 
(U.R.S.S.) t 8,3 Monoranu (Româ
nia) ; Becker (R.F.G.).

400 m : 54,8 Neufville (Anglia):
55.2 Frese (R.F.G.); 55,5 Zehnt
(R.D.G.): 55.6 KUhne (R.D.G.) ; 
55,7 Schroeder (R.D.G.) : 55,9
Ditsch (R.D.G.) ; 56.2 Tranter
(Anglia) ; 56.2 Gerhards (R.D.G.).

800 m : 2:08,5 Stirling (Anglia) : 
2:08,7 Carey (Anglia) : 2:09.1
Braitwaitb (Anglia) ; 2:08.8 Hof- 
fmeister (R.D.G.) : 2:09,2 Pdhland 
(R.D.G.) ; 2:09,8 Kolser (Olanda).

60 m garduri : 8,2 Balzer
(R.D.G.) : 8.3 Hltrina (U.R.S.S.) ; 

8.4 Bufanu (România) ț 8,5 Kono
nova (U.R.S.S.), Peters (Anglia). 
Balogh (Ungaria), Kosniciarska 
(Bulgaria), Piackova (Cehoslova
cia).

In proba de 50 m garduri, cele 
mai bune rezultate sînt : 7.0 Pe
ters (Anglia) : 7.0 -Zebrowska
(Polonia) ; 7.1 Balzer (R.D.G;).
Antarian (U.R.S.S.). Zaharciuc 
(U.R.S.S.). Perrera (Anglia) : 7.2 
Bufanu (România), Schuller 
(R.F.G.), Rabsztyn (Polonia)'.

înălțime : 1,87 Gusenbauer (Aus
tria) : 1.84 Schmidt (R.D.G.) ;
1.84 Blagoeva (Bulgaria) ; 1.83 
C. Popescu (România) : 1.31 
Schulze (R.D.G.) ; 6 săritoare cu
1.77 m.

Lungime : 6.49 Wieczorek
(R.D.G.) ; 6.30 Viscopoleanu (Ro
mânia) ; 6,29 Inkpen (Anglia) : 
6.28 Wilson (Anglia) : 6.26 Bartsch 
(R.D.G.). Sarna (Polonia), Scott 
(Anglia). Warzocha (Polonia) ; 
6.24 Bîcikova (U.R.S.S.) : 6,22 A. 
Popescu (România) : 6,20 Gavrilo
va (U.R.S.S.) ; 6.19 Rosendahl
(R.F.G).

Greutate: 18,44 Cljova (U.R.S.S.): 
18,08 Lange (R.D.G.) : 17,93 Solon- 
țeva (U.R.S.S.) ; 17,68 Friedel
(R.D.G.) : 17.58 Hristova (Bulga
ria) ; 17,40 Boy (R.D.G.) : 17,32
Nekrasova (U.R.S.S.) ; 17,30 Frie
drich (R.D.G.).

N. MĂRĂȘESCU

ECHIPA DE HOCHEI PE GHEAȚA A U.R.S.S.
A SOSIT LA STOCKHOLM

STOCKHOLM, 12 (Ager
pres). — Echipa de hochei 
pe gheață a U.R.S.S., dețină
toarea titlului suprem, a so
sit la Stockholm, unde, între 
14 și 30 martie, se vor des
fășura întrecerile campiona
tului mondial (grupa A), 
tuf hocheiștilor sovietici 
prinde 20 de jucători și 
condus de antrenorii A.
rasov și A. Cemîșev. Cel mai 
în vîrstă jucător este por
tarul Viktor Konovalenko (32

Lo- 
cu- 

este 
Ta-

de ani), care a participat 
pînă în prezent la 9 ediții 
ale campionatului mondial. 
Mezinul formației este Vla
dimir Tretiak, în vîrstă de 
17 ani, rezerva lui Konova- 
lenko. Golgeterul echipei,' 
Viaceslav Starșinov (57 de 
goluri în 7 ediții ale cam
pionatelor mondiale), va evo
lua în atac alături de Alek
sandr Malțev și Aleksandr 
Iakușev.

FAVORIȚII PROBELOR INDIVIDUALE 
ALE C.E. DE TENIS DE MASĂ

Maria Alexandru și Carmen Crișan vor reprezenta România in proba

MOSCOVA, 12 (Agerpres).— 
în vederea campionatelor 
europene de tenis de masă 
de la Moscova, au fost alcă
tuite tablourile probelor de 
simplu.

In proba feminina, ca fa
vorite au fost desemnate (în 
ordinea de sus în jos a ta
bloului) jucătoarele MARIA 
ALEXANDRU (România), Si
mon (R. F. a Germaniei), Papp 
(Ungaria), Grinberg (U.R.S.S.),

feminină de dublu
Hovestadt (R. D. Germană), 
llona Vostova (Cehoslovacia, 
Scholer (R. F. a Germaniei), 
Kishâzi (Ungaria), Pogosova 
(U.R.S.S.), Wright (Anglia), 
Crițan (România), Bucholz 
(R. F. a Germaniei), Rudnova 
(U.R.S.S.).

LA MASCULIN, printre fa- 
voriți se află Șurbek (Iugo
slavia), Gomoskov (U.R.S.S.), 
Johansson (Suedia), Scholer 
(R.F. a Germaniei), Korpa (Iu

goslavia), Beleznay (Ungaria) 
și Stanek (Cehoslovacia).

In proba feminină de dublu 
sînt înscrise 32 de perechi. In 
partea de sus a tabloului au 
fost trecute ca favorite cuplu
rile Rudnova — Grinbcrq 
(U.R.S.S.) și Alexandru — Cri
șan (România), iar în partea 
de jos, Vostova — Karlikova 
(Cehoslovacia) și Simon — 
Scholer (R. F. a Germaniei).

TELEX. • TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9
Pugilistul italian Franco Zurlo și-a păstrat titlul de campion 
european la cat. cocoș. In meciul desfășurat la Caserta, el 
l-a învins prin abandon in repriza a 4-a pe spaniolul Fran
cisco Martinez.

A treia etapă a tradiționalei 
curse cicliste „Paris — Nice", 
desfășurată pe distanța 
Autun — St. Etienne, a re
venit cunoscutului rutier bel
gian Eddy Merckx, cronome
trat pe 208 km cu timpul de 
5 h 14:29. în clasamentul 
general individual conduce 
acum Eddy Merckx, urmat 
de Ritter (Danemarca).■
In runda a opta a turneului 
internațional de șah de la 
Lugano, liderul clasamentului, 
BENT LARSEN (cu piesele ne
gre) A PIERDUT ÎN 45 DE 
MUTĂRI LA UNZICKER. Olafs- 
son a cîștigat la Donner, iar 
Gligorici a remizat cu Byrne. 
Partida dintre Kavalek și 
Szabo s-a întrerupt. Pe pri
mul loc în clasament se află

Larsen (Danemarca) cu 6 p, 
urmat de Olafsson (Islanda) — 
5‘A P, Byrne (S.U.A.) și Un- 
zicker (R. F. a Germaniei) — 
4 p.

■
în sferturile de finală ale 
probei de simplu masculin 
din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale Re-

publicii Arabe Unite, jucă
torul vest-german HARALD 
ELSENBROICH A OBȚINUT 
O SURPIRNZĂTOARE VIC
TORIE cu 2—6, 6—4, 3—6, 
6—4, 8—6 ÎN FAȚA CAM
PIONULUI EGIPTEAN IS
MAIL EL SHAFEI. Manuel 
Santana (Spania) a cîștigat 
cu 6—1, 6—3, 3—6, 6—3 la 
Vladimir Zednik (Cehoslova
cia), iar Jan Kukal (Ceho
slovacia) " l-a învins cu 8—6, 
6—1, 6—3 pe Aly Dawoudi 
(Republica Arabă Unită).

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
La Madrid s-a disputat pri

mul joc dintre echipele Real 
Madrid și Ignis Va-ese, con- 
tînd pentru semifinalele „Cu
pei campionilor europeni’’ la 
baschet masculin. Jucind ex
celent, baschetbaliștii italieni 
au terminat învingători cu sco
rul de 90—86 (41—40).

• La Vichy, in primul lor 
meci din semifinalele „Cupei 
cupelor" la baschet masculin, 
J.A. Vichy a dispus de A.E.K. 
Atena cu 76—60 (43—30). Cel 
mai bun jucător de pe teren 
a fost francezul Bennet, care 
a înscris 28 de puncte.


