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TREI
HALTEROFILI

ROMÂNI

LA MINSK
Ieri au plecat 

la Minsk trei 
halterofili români 
— Ion Hortopan, 
F. Balaș și V. 
Davidoiu — care 
vor participa la 
concursul inter
național dotat cu 
„Premiul priete
niei".

Dan Cristea (Dinamo 
Brașov), din nou cam
pion la slalom special.

X

foto! AUREL NEAGU

DAN CRISTEA RECIDIVEAZĂ
Ioana Belu la primul titlu de campioana

martie 1970

In sferturile de finală ALE „C.C.E." la handbal masculin

• Intilnirea se dispută duminică la ora 19, 

In sala Floreasca • La Steaua — 7 campioni

mondiali, la Honved — 7 componenți

echipei naționale • Arbitrii meciului: V
manovici și M Valcic (Iugoslavia)

ai

Si-

POIANA BRAȘOV, 13 (prin 
telefon). După înfrîngerea 
colectivă șl individuală sufe
rită de A.S.A. la slalom spe
cial, toată lumea — inclusiv 
concurenții — aștepta reac
ția învinșilor în duelul spor
tiv tradițional pe care a- 
ceștia îl poartă cu colegii de 
la Dinamo Brașov. Slalomul 
uriaș desfășurat azi (n.r. ieri) 
pe un Sulinar înghețat, pe o 
lungime de peste 2 000 m și 
cu 72 de porți, a însemnat 
cea mai grea probă a anu
lui, cel mai sever criteriu de 
departajare valorică. Pe 
primele 4 locuri — cum era 
de așteptat — cei 4 mușche
tari : Dan Cristea. Dorin
Munteanu, Ghcorghe Vulpe

și Virgil Brenci. Dacă a cîș
tigat Cristea, el își datorează 
succesul unui plus de rafi
nament tactic și tehnic cîști
gat, probabil, în orele de 
concurs și antrenament pe
trecute pe pîrtii străine și 
în compania unor concurenți 
prestigioși. El a trebuit să se 
consume, să se bată, spre 
a-i putea depăși pe ambi
țiosul, dar nefericitul Dorin 
Munteanu și pe periculosul 
adversar care devine Gheor- 
ghe Vulpe, tenace, tăcut, cu
rajos, principal pretendent la

■ titlul la combinată, sau alt
fel spus titlul de cel mai 
complet schior al

prea plin de contradicții. 
După puțină strălucire, să- 
vîrșește erori tactice elemen
tare pe tulpina unor defec
țiuni tehnice necorectate, ine
galități care nu-i îngăduie 
(încă) să depășească condiția 
eternului secund.

în primele 10 locuri, 5 
schiori de la A.S.A., 4 de la 
Dinamo și un „intrus". Marin 
Focșeneanu (C.S. Sinaia) cla
sat pe locul 8 după o cursă 
sigură și eficace, dar prea 
grea pentru un concurent an
trenat exclusiv pe pîrtiile de 
la

La numai o săptămînă după 
memorabila finală de la Pa
ris, opt echipe de handbal 
din Europa, campioane națio
nale, se află angajate într-o 
altă competiție de prestigiu, 
tradițională pentru sportul 
cu mingea mică de pe bă- 
trînul continent: „Cupa cam
pionilor europeni". întrece
rea, ajunsă în faza sferturi
lor de finală, programează 
întîlnirile (tur) :

STEAUA BUCUREȘTI 
HONVED BUDAPESTA ;

S. C. DYNAMO BERLIN 
— GRASSHOPPERS ZURICH

C. F. BARCELONA — R.K. 
CRVENKA (IUGOSLAVIA) ;

V. f. L. GUMMERSBACH 
(R.F.G.) — TRUD MOSCOVA.

Meciurile din retur sînt 
programate la 22 martie. E- 
diția actuală a „C.C.E." a 
reunit la start 22 de forma
ții campioane. Din toamna 
anului trecut n-au mai», fost 
programate întîlniri, pentru 
a se lăsa timp suficient re-

săprezentativelor naționale 
beneficieze de efective com
plete în 
pentru 
diale.

Steaua
programată în primul tur al 
„C.C.E.". în runda a doua, 
ea a susținut ambele întîl- 
niri cu campioana Israelu-

vederea pregătirilor 
campionatele mon-

București n-a fost

lui — Hapoel — la București, 
în sala Floreasca. Oțelea et 
comp, au obținut victorii fa
cile : 32—11 (15—5) în pri
mul meci, 29—9 C14—4) în 
cel de-al doilea. Aotuala ad
versară a steliștiloc, Honved 
Budapesta, a avut în primul 
tur un partener redutabil : 
H. G. Copenhaga. în primul 
meci, la Copenhaga, victoria 
a revenit formației daneze cu 
26—20 (11—10). Avantajul
creat pe teren propriu n-a 
fost însă suficient. La Buda
pesta, campioana Ungariei, 
Honved, a cîștigat partida re
tur cu 25—16 (14—8), califi- 
cîndu-se astfel în turul al 
doilea. De această dată, mi
siunea budapestanilor a fost

mai ușoară. Ei au întrecut — 
atît la Budapesta (28—17), cit 
și la Reykjavik (21—17) — 
pe campioana Islandei, for
mația Hafnarjardar. în acest 
fel, Honved Budapesta 
asigurat calificarea 
turile de finală ale 
în care va întîlni 
pioana României, 
București.

Ca și în echipa Steaua, în 
formația Honved joacă 7 
handbaliști din echipa națio
nală (locul 8 la C.M. din 
Franța). Cei 7 internaționali

și-a 
în sfer- 
„C.C.E.". 
pe cam- 

Steaua

Hiistache NAUM

Sinaia sau Brașov. Semni-

Mihai BIRAanului.
Virgil Brenci, clasat pe lo
cul 4, este încă prea inegal,

GH. VILMOȘ (seniori) și GH. GÎRNIȚĂ (tineret)
POIANA BRAȘOV, 13 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
Pe o vreme înnorată, cu nin
soare în prima parte a cursei, 
au debutat în Poiana de Jos, 
pe Valea Vînătorilor, campio
natele naționale de biatlon. 
S-au disputat probele indivi- 
șțyqje d,e,,2<L^^^ seniori și 15 
deranjate de starea atmosferi
că In ceea ce privește trageri
le, in schimb zăpada a supus 
concurenții la eforturi fizice 
ieșite din comun. într-adevăr, 
nici un fel de ceruire n-a dat 
rezultate bune, alunecarea fiind 
în așa măsură îngreuiată, in
cit porțiunile de urcuș semă
nau mai degrabă cu urcarea 
unei scări decît cu o alune
care la deal.

Lupta pentru titlu a fost 
extrem de dîrză, de spectacu
loasă, cu un final (la seniori) 
entuziast și chiar dramatic. 
Șeful incontestabil al primei 
promoții a biatloniștilor ro
mâni, Gh. Vilmoș, a făcut o 
cursă extrem de inteligentă, 
dozată, a efectuat tragerile 
calm și lucid, iar in ultima 
buclă a dat ce putea da ome
nește, adjudeeîndu-și pe deplin 
meritat încă un titlu. Țeposu, 
Soiu și Bărbășescu, cei mai 
buni la fond, și-au ocupat 
locuri meritorii din punct de 
vedere al ierarhiei comparate.

La tineret, dinamovistul bra
șovean Gh. Gîrniță a dominat

Prima zi a concursului internațional

patinaj artistic

binalei
i4}

(Continuare în pag. a 4-a)

GRUIA, POPESCU, OȚELEA și 
GATU, văzuți de Ăl. Clenciu

Săriturile pe gheată decid!
(Continuare în pag. a 2 a)

Voi-
G. R. Ș.

insis- 
de a 
de a 
iarna, 
drept

(Di- 
Mîr-
(7) ;

autoritar cursa (cu un timp 
foarte bun la fond) și doar 
tragerea, nu tocmai la inăl- 
țim<f,' i-a micșorat avantajul 
față de sinăianul Gh. Voicu. 
N. Veștea, cu 11 minute pena
lizare (după Șovăială și ală
turi de Zangor — „recordman”) 
nu putea emite pretenții mai 
mari.

Rezultate : seniori ; 1. GH. 
VILMOȘ (Dinamo Bv.) Ih 30:18 
(1 min. pen.), 2. I. Țeposu (Di
namo) lh 32:02 (4), 3. N. Băr- 
bășescu (A.S.A. Bv.) lh 32:47 
(4), 4. Gh. Cimpoia (ASA Bv) 
lh 34:02 (4), 5. V. Fontana
(ASA Bv.) lh 36:27 (6), 6. D. 
Soiu (ASA Bv.) lh 37:30 (9), 
7. D. Zangor (ASA Bv.) lh 42:03 
(11), 8. I. Olteanu (Dinamo) 
lh 43:02 (9), 9. Al. Szabo 
namo) lh 43:37 (7), 10. I. 
zea (ASA Bv.) lh 46:03 ,
tineret : 1. GH. GÎRNIȚĂ (Di
namo) lh 11:50 (5), 2. Gh. " 
cu (CI. sp. Sinaia) lh 13:16 (2), 
3. N. Veștea (ASA Bv.) lh 18:29 
(11), 4. C. Tîrgovișteanu (Trac
torul) lh 20:34 (8), 5. N. Horga 
(Dinamo) lh 21:27 (8), 6. I. Șo
văială (Dinamo) lh 22:10 (14).

P.S. La startul probei de 
tineret au fost prezenți 11 con
curenți, dintre eare unul, V. 
Papuc, a abandonat. Nu putem 
considera altfel decît inadmi
sibil de imprudentă atitudinea 
celor care l-au îndemnat (unii) 
și l-au acceptat (alții) să ia 
startul. Cu trei săptămini în 
urmă, Papuc zăcea încă în 
spitalul din Ostersund, ca ur
mare a degerăturilor contrac
tate cu ocazia primului antre
nament efectuat Ia locul de 
disputare a campionatelor mon
diale. Medicii suedezi de spe
cialitate au atras atenția 
tent asupra interdicției 
ieși in frig, darmite 
face efort în aer liber, 
Nu știm cine și cu ce 
își permite să riște sănătatea 
acestui tînăr, iar inconștiența 
lui (ea Însăși o culpă) nu poa
te constitui pentru nimeni o 
scuză.

Gh. RUSSU-ȘIRIANU
Nino Benvenuti învins prin abandon!

Berndt Wunderlich (R. D. 
Germană), fruntaș In în
trecerea băieților, după o 
luptă foarte strlnsă.

Foto : N. AUREL

TUBNIEIE DE SEEECJIE AEE ȘAHIȘII10B
în Capitală s-au încheiat 

tradiționalele turnee de selec
ție ale șahiștilor și șahistelor. 
Competiția masculină i-a reve
nit lui ȘERBAN NEAMȚU, cuEUROPENELEDE JUDO

Azi, la Bordeaux, cei doi judoka

români intră in întrecere

7*/j p din 12 posibile, urmat 
de Mircea Pavlov cu 7 p (care 
reintră în activitatea competi- 
țională după o absență înde
lungată), I. Szabo, E. Ungu- 
reanu, Gh. Mititelu, Em. Rei- 
cher, P. Voiculescu și D. Ghiz- 
davu 6l/2 P, T. Stanciu și A. 
Buza 6 p, O. Troianescu și C. 
Botez 5 p, D. Bondoc 2*/a p.

Turneul feminin a revenit, 
la egalitate de puncte, MĂRIEI 
POGOREVICI și ELEONOREI 
GOGÎLEA cu 4*/2 p, urmate de 
Margareta Perevoznic și Rodi- 
ca Reicher cu 4 p, Margareta 
Juncu 3*/2 p, Margareta Teo- 
dorescu și Veturia Simu 3 p, 
Emilia Chiș l*/a p.

în cadrul unei reuniuni pugilistice care a avut loc 
la Melbourne, campionul mondial la categoria mijlocie, 
Nino Benvenuti, a susținut un meci amical cu boxerul 
de culoare Tom Betheen (S.U.A.) După opt reprize, 
epuizat și accidentat, boxerul italian a fost nevoit să 
abandoneze. Medicul reuniunii a declarat că Nino Ben
venuti are o coastă fracturată.

Trompetele pionierilor, stea
gurile celor 11 țări participan
te, 9 arbitri Internaționali pe 
gheață, tineri patinatori șl pa
tinatoare în plină afirmare, în 
tribune spectatori de-o vlrstă 
cu el șl tot atît de entuziaști, 
iată cîteva dintre elementele

care au contribuit din plin la 
nota festivă în care s-a desfă
șurat prima zi a internațio
nalelor noastre de juniori. Ca 
să nu mal vorbim de calita
tea excelentă a gheții. speci
fică unui patinoar acoperit, 
de condițiile cu adevărat mo
derne in care se desfășoară 
această întrecere sub cupola 
noului palat bucureștean al 
sportului pe patine. De amin
tit totuși. încă o dată, că acest 
concurs rezervat speranțelor 
patinajului artistic, ajuns la 
cea de a rv-a ediție, marchea
ză un record de participare.

Și pe plan calitativ se pot 
spune lucruri bune despre în
trecerea începută ieri, în orele 
dimineții. La executarea celor 
6 figuri obligatorii, majorita
tea concurenților (toți, bineîn
țeles. sub 12 ani) au arătat o 
pregătire foarte serioasă, ca și 
suficiente rezerve . de talent. 
Este cazul, cu deosebire, al 
primilor clasați, dintre care 
mal vechea noastră cunoștință, 
viitorul as al patinajului ar
tistic din R. D.
Sprințarul Berndt 
se arată Intr-un 
remarcabil.

De fapt, Intre fruntași s-a 
vădit o apropiere valorică du
pă primele figuri. La capătul 
a două desene (serpentina îna
poi șl dublul-trei), Intre Wun
derlich, cel doi cehoslovaci, 
Augustovicl șl Soska, precum 
și vest-germanul Graebner, 
distanțele de puncte erau mi
nime. Nici a treia figură — 
bucla — n-a produs o depar
tajare evidentă, tn schimb a 
adus precizluni tn partea de 
jos a clasamentului, unde cei

Germană. 
Wunderlich, 
„crescendo"

Radu VOIA

(Continuare în pag. a s-a)
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Ieri, a tnceput la Bordeaux cea 
de a XXI-a ediție a Campionate
lor europene de judo — speranțe 
olimpice șt juniori — la care 
participă judoka din 18 țări.

Romănla — înscrisă pentru pri
ma dată la această competiție — 
este reprezentată de sportivii La- 
zăr Moldovan și Alexandru Fi
lip, judoka care, tn dimineața a- 
cestel zile, dispută tururile eli
minatorii la categoria 63 kg (ju
niori).

82 de concurenți
la întrecerea
de îndeminare

Al doilea concurs de Indemt- 
nare auto-moto din acest an 
programat duminică, tnceptnd 
de la ora 9,30, pe Bd. Leontin 
Sălăjan din Capitală, se va bu
cura de prezența la start a 82 
de alergători. Printre concurenți 
se numără componențll loturilor 
naționale de motoclcHsm șl au
tomobilism, tineri debutanțl tn 
sportul cu motor șl clțlva din 
marii campioni de altădată t Pe
tre Cristea, dr. Emanoll Manl- 
catlde. Al. Devassal, St. Bodna- 
renco, .Vlntllă Frumușanu etc. 
Aceștia din urmă vor concura 
pe un automobil Dacia 1800. Pe 
lista de Înscrieri figurează și 
cîteva reputate echipe de auto
mobilism : U.A.P., Service Da
cia București, Danubian* etc.

. NICOARA 
corespondent

RUGBYUL REINTRĂ ÎN ACTUALITATE

Campionatul mondial
de hochei (grupa A)

pe micul ecran

imaginea

Redacția sportivă a Televi
ziunii ne comunică o știre 
care va bucura, in mod cert, 
pe iubitorii hocheiului : s-au 
perfectat transmisiile de la 
grupa A a campionatului mon
dial ce se desfășoară la Stock
holm. Iată partidele (cu ziua 
și ora) ce vor putea fi vizio
nate pe micul ecran : SUEDIA 
—CEHOSLOVACIA (duminică l.r 
III, ora 22,30, numai repriza 
a III-a) ; CEHOSLOVACIA - 
U.R.S.S. (miercuri 18 III, ora 
22, repriza a III-a) î U.R.S.S. 
— SUEDIA (vineri 20 III, ora 
22, repriza a III-a) ; CEHO
SLOVACIA — SUEDIA (marți 
24 III, ora 22, repriza a III-a) ; 
U.R.S.S. — CEHOSLOVACIA 
(vineri 27 III, ora 18,45, repri
zele a Ii-a șl a III-a) ; SUE
DIA — U.R.S.S. (luni 30 III, 
ora 17, in întregime).

Duminică, amatorii sportului cu 
balonul oval vor avea prilejul să asis
te la primele confruntări din ca
drul returului campionatului diviziei 
A. Rugbyul — care ne-a adus mul
tiple satisfacții intr-un trecut nu

înd individul acela cu maxi
lare late și dinți cariați, 
revoltat că nu este acceptat 
să ocupe un loc — deși la 
masa aceea unde se bea 
liniștit cafea nu mai era nici

un scaun liber — a bătut cu pumnul 
în cristal și a strigat furibund : „Mania 
voastră I Știți cu cine vorbiți ? Ati 
auzit de maestrul sportului Ion Cosma 
de la Dinamo ?" — ne-au inundat, pe 
lingă un val de indignare, toate gîndu- 
rile despre ceea ce este sau trebuie 
să reprezinte autoritatea unui sportiv.

Ne-am gîndit atunci că individul 
acela — în care nu-l recunoscusem pe 
sportivul Ion Cosma și în care am 
identificat, ulterior, un oribil substi- 
tuitor de nume furate din lumea spor
tivă — uzase de un atare procedeu 
pentru a impresiona. Reușise, probabil, 
ca, sub haina diferitelor nume presti
gioase, să înmoaie inimi sensibile la 
gloriile sportive și să înfrîngă even
tualele opoziții. Sau, poate, în mintea 
lui strimtă, gîndea doar că numele 
unui sportiv trebuie să supună totul, 
că așii arenelor întîlnesc în cale nu
mai uși deschise.

Faptul ne-a trimis imediat la o altă 
întîmplare — similară întrucîtva — pe 
care ne-a relatat-o, mai de mult, o 
victimă. Un alt substituitor (deci, proce
deul are o oarecare frecvență), profi- 
tînd de o relativă asemănare cu fot
balistul Manolache, îneîntase o ado
lescentă receptivă la faima sportivă, 
abandonînd-o apoi, laș, cînd „gluma* 
se îngroșase. Ajunsă, în căutările ei 
disperate, la adevăratul Manolache, 
„eroina" n-a mai putut să-și revendice 
decît... timp pentru a-și vindeca trauma 
sufletească.

Pornindu-se nevinovat de la acele 
îneîntătoare substituții de nume pe 
care le practică copiii, cînd schimbă 
insignifiantele, pentru ei, Popescu, Geor
gescu, cu prestigioasele Constantin, 
Eddy Merckx, Pele sau Facchetli, se 
ajunge, uneori, prinfr-un proces de 
„maturizare", la periculoase furturi de... 
persoană, îndărătul cărora se comit 
acte grave. Cum ar putea fi altfel taxat 
cazul acelui Ion Vasile (depistat cu 
ajutorul fostului portar Ion Voinescu) 
care, prevalîndu-se de o statură ase
mănătoare cu cea a lui Dumitru Ni- 
colae, reușise să smulgă lui D. V. o 
importantă sumă de bani cu care, chi
purile, urma să-i cumpere din străină
tate (unde, într-adevăr, Dumitru Ni- 
colae urma să plece) un obiect de 
valoare ?

„Zei moderni' — cum sînt denu
miți uneori sportivii — ei creează, pe 
lîngă înalte sentimente de apreciere 
și respect, multe invidii. Atentatul la 
numele lor nu constituie altceva decît 
manifestarea unui atare sentiment.

Ceea ce este, însă, grav, e faptul 
că, în numele modelului împru
mutat, se recurge la acte de negare a 
civilizației. Culpa, deși în aparentă 
de sută la sută, a celor care operează 
astfel de transferuri, are, însă, și o 
determinare de care (paradoxal) — 
chiar unii sportivi se foc responsabili.

Cazurile de infatuare, de dispreț față 
de semeni, dar mai ales cele de indis
ciplină și pur huliganism, săvîrșite de 
către unii sportivi, n-au 
ecou, creînd, printre acești 
furturi, numeroși prozeliți.

lată, de ce, atunci, cînd 
Cosma — în numele lui 
cel veritabil — ne-a bătut 
în masă, am simțit, dincolo de valul 
de indignare, faptul că, pentru opinia 
publică, sportivul reprezintă o mare 
autoritate. O autoritate la care se rîv- 
nește și se atentează. Autoritate care 
n-ar trebui, însă, să se manifeste nici
decum în felul celei pe care o copiase 
infractorul.

Spunem copiase, pentru că, luat la

rămas fără 
amatori de

falsul Ion 
Ion Cosma 
cu pumnul
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prea îndepărtat — pare a trece 
printr-o nemeritati criză de popu
laritate. Se cuvine, deci, o reconsi
derare a lui sub toate aspectele, de 
la organizarea întrecerilor la nive
lul calitativ al jocurilor. Frumusețea 
acestui sport nu poate fi contestată

» >,î: <
-

' 8;.
alăturată, surprinsă 

de fotoreporterul nostru, Aurel 
Neagu, ne-o confirmă. Rămîne însă 
ca asemenea faze să le putem ve
dea cit mai des. Tuturor, jucători 
și antrenori, le dorim, acum, la re 
luarea campionatului, succes l

I întrebdri, închipuitul Ion Cosma excla- | 
mase : „Lasă-mâ, domnule, ce, nu i-am I

I

văzut eu că și ei fac așa ?'
Ei fiind, după el, sportivii.

Nușa MUȘCELEANU
I
I



pact, a 2-a

LA Zl
MASCULIN

JOCURILE 2 1214- 982 26
2 1131- 958 26
3
4
7

14 12
14 12
14 11
14 10

7
Omul este o ființă ju

căușă. Deci, nu numai sa
piens și faber cum ii de
finesc sociologii și oamenii 
de știință, ci și homo lu- 
dens, așa cum îl prezintă 
în consacratul său eseu, 

filozoful olandez Huizinga.
Istoria civilizațiilor, viața 

oamenilor, artele sînt un 
joc permanent al inteli
genței creatoare. Sînt teo
rii estetice care pledează 
pentru geneza artei, din 
joc. De altfel, chiar ter
menii Spiel. Schauspiel, Ia 
germani, jouer la fran
cezi, vădesc această înru
dire.

Intre ..ioc și artă, grani
țele sînt adeseori inexis
tente. Șahul este un joc, 
dar și artă. Pictura lui Pe
ter Breughel „Jocurile co
piilor". despre care a scris 
la pagina Magazin Dorin 
Almășan, este 
la cunoașterea 
jocuri.

în secolul al 
scris o carte

o invitație 
a zeci de

16-lea s-a 
a jocurilor 

cu mingea (Antonio 
1555). La noi, Tudor 
zi dăruie copiilor 
o minunată „Car
te pentru jucă

rii" (1932), iar 
Claude Debușșy, 
Mussorgski și 
vel compun 
mirabile suite 
lumea joculu: 
a copilăriei. Japo
nezii, atît de sen
sibili la flori (ike- 
bana — arta ornării flori
lor) și la păpuși (una din 
zilele lor naționale este de- 
dicatăv copiilor și jucăriilor), 
au și 'obiceiul tradițional al 
înălțării zmeelor.

Dacă ne-am întoarce pen
tru o clipă în antichitatea 
greacă, citindu-1 pe Ștefan 
Bezdechi („Sportul la E- 
lini" — Cluj 1930) am des
coperi cu îneîntare pagini 
revelatoare despre înțe
lepciunea și arta jocului: 
„Buna educație este aceea 
care poate da corpului și 
sufletului toată frumusețea, 
toată desăvîrșirea de care 
ele sînt capabile” (Platon : 
„Legile").

Cu cit se începe mai de 
timpuriu, cu atît mai bine. 
Jocurile dezvoltă simțul de 
orientare, de împrietenire, 
curajul. Să reținem la fi
lozofii greci de acum două 
milenii și jumătate aceas
tă idee modernă de edu
cație : „Jocurile copiilor să 
fie îndeobște schițele exer- 
cițiilor cu care se vor în
deletnici la 
înaintată".
„Politica" 
gimnasticii).

Dar să înaintăm în timp, 
în secole. Umanistul ita
lian Vittorino da Feltre 
concepe pentru educația ti
nerilor o „Casa giocosa" 
(Casa voioșiei). Amos Co- 
menius, cel mai mare pe
dagog din secolul al 17-lea, 
arată valoarea excursiilor, 
a exercițiilor în aer liber, 
a jocurilor, în lucrarea sa

Scaino 
Arghe-

Ra- 
ad- 
din

Și

. Nr. 842 (6276)

Handbaliștii mulțumesc 
tuturor celor ce le-au

9. Polit. Galați 52 p
10. Comerțul 45 p
11. Polit. Brașov 42 p
12. Voința 25 p

adresat mesaje 
de felicitare șl îmbărbătare

Cu toate că zilele se 
scurg Implacabil, uitarea 
nu se așterne peste exce
lenta performantă a hand- 
baliștilor români. Zilnic 
sosesc, fie la redacție sau 
la federație, fie ne adre
sele personale ale noilor 
campioni ai lumii, zeci 
scrisori de felicitare si 
urări de noi succese 
viitor.

Teri am primit la 
dactie vizita unora dintre 
comoonentii lotului renre- 
zentntiv, care ne-au solici
tat să mulțumim public tu
turor celor ce le-au adre
sat. asemenea calde me
saje la Paris sau la Bucu
rești si să prezentăm scu
zele lor pentru fantul că 
timpul nu to îngăduie să 
răspundă fiecăruia per
sonal.

Printre cei ce ne-au vi
zitat a fost si proaspătul 
maestru emerit al spor
tului GHEORGHE GO
RAN, al cărui nume a fost 
omis, dintr-o regretabilă 
eroare, de pe lista celor 
distinși cu acest titlu si 
publicată în numărul de 
vineri al ziarului nostru. 
Facem cuvenita rectifi
care, cerîndu-i scuze pen
tru această greșeală.

DILEMA25 
24 
21
20
20
20
19
18
13
15

zat înaintea unei treimi 
de națională — pedepsi
ți) sînt împiedicați de la 
întîlniri europene ce-i pot 
fortifica — Dembrovschi de 
la Bacău își va rafina dri
blingurile în partida cu 
Arsenal, selecționabilii de 
la Dinamo se vor con
frunta cu bolognezii, dar 
pregătirea lui Răducanu și 
Domide este cenzurată. 
Cine-și poate asuma răs
punderea de a bloca evo
luția firească a unor jucă
tori și echipe ?

NU, spun alții. (Mai pu
țini ce-i drept, mult mai 
puțini; timpul erodează 
miniile). Partizanii embar
goului aruncă, la rîndu-le, 
în balanță, argumente ra
ționale. A anula hotărârea 
Federației înseamnă a mu
tila autoritatea, abia-abia 
încropită a 
caracterizat 
prin șovăieli 
ne nu știe
bună metodă pentru sur
parea prestigiului unui or
ganism conducător o con
stituie ștergerea, printr-un 
condei grăbit, a deciziei 
solemne de alaltăieri și în
locuirea acesteia prin alta 
nouă care va cunoaște 
poate, săptămîna viitoare, 
aceeași soartă ? Suporterii 
cluburilor pedepsite 
aplauda cu entuziasm 
nistia eventuală dar, 
comitent cu șprițul
sărbătorește, în mintea lor 
se va naște un anume sen
timent de dispreț la a- 
dresa instituției care abdi
că atît de ușor în fața 
presiunilor : generozitatea 
a fost mereu in ochii a 9 
oameni din 10 echivalată 
cu slăbiciunea... Or, cine-și 
poate asuma răspunderea 
de a recomanda federației 
să-și sabordeze tăria ?

Atunci ?
...Din această dilemă, 

cum spune Caragiale, nu 
putem ieși. Caragiale, care 
are întotdeauna dreptate...

Cazul a fost, este și va 
fi multă vreme dezbătut 
cu înverșunare în lumea 
fotbalului: după cîteva în- 
frîngeri cam la scor și e- 
voluții fără eroism, în cu
pele europene 1969—1970, 
echipele vinovate (Rapid, 
U.T.A. etc.) au fost bla
mate de Federație și sanc
ționate cu interdicția de 
a mai angaja meciuri in
ternaționale vreme 
an de zile. Hotărîre 
Primită la început 
mărăciunca este
receptivă la pedepse grele 
— măsura a început, o 
dată cu stingerea momen
tului pasional, să cultive 
îndoieli, neliniște și pole
mici in rîndurile suporte
rilor. Nu-i prea mult ?

, spun mulți. Și-o 
asaltînd redacțiile cu 
de amnistie. Parti- 

milei nu se mărgi- 
să pună la 

ci

1082-1018 
978- 931

1028-1074

Steaua 
Dinamo 
„U“ Tlm. 
„U“ Cluj 
I.C.H.F. 14

6. Rapid 14 6 8 1062-1047
7. I.E.F.S. 14 6 8 943- 977
8. Polit. Buc. 14 6 8 956- 945
9. Polit. Bv. 14 5 9 939-1111

10. Polit. Gl. 14 4 10 1040-1068
11. Comerțul 14 4 10 955-1049
12. Voința 14 1 13 918-1086

FEMININ

1. Rapid 11 10 1 748-572
2. Polit. Buc. 11 10 1 858-604
3. I.E.F.S. 11 8 3 677-603
4. Mureșul 11 6 5 615-578
5. A.S.A. Cluj 11 5 6 651-780
6. Crișul 11 5 6 623-637
7. Voința Bv. 11 5 6 632-668
8. Constr. 11 4 7 542-557
9. Progresul 11 2 9 577-672

10. „U” Cluj 11 0 11 532-784

„CUPA SPORTUL"

1. Steaua 134
2. Dinamo 114
3. „U“ Timișoara 97
4. „U“ Cluj 96
5. Polit. Buc. 70
6. Rapid 67
7. I.C.H.F. 66
8. I.E.F.S. 63

binecunoscută și mult a- 
preciată despre școala jo
cului, „Schola luduș". Jocu
rile și mai apoi exercițiile 
fizice sistematizate devin 
baza educației tuturor po
poarelor și numele oelor 
care au susținut valoarea 
lor pedagogică — Montaigne, 
Rousseau, .Pestalozzi, Ling 
— sînt, credem, suficiente.

Astăzi, turismul legat de 
cultură și sportul stimula
tor al energiei și fanteziei 
umane 
la joc pentru a-i păstra 
copilăria fericită și senină
tatea maturității. ~ 
altceva sportul < 
doarea tinereții, 
nea 
sînt 
dacă __ ___  .
cere pașnică a popoarelor 
sătule de războaie și de 
„arta” diplomației.

în Italia s-a păstrat cu 
un fast plin de culoare, 
uimind pe turiștii străini, 
jocul steagurilor. în pia
țete străvechi, din orașe 

în care parcă to
tul este artă, ti
neri în costume 
de epocă flutură 
cu grație și înde
mînare steaguri 
multicolore și pre
lungi,
spre 
tru 
prind 
flutură sărbătorește

ECHIPA BRAȘOVULUI
A CUCERIT „CUPA VOINȚA7*

cheamă omenlrea

21 
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A doua 
Voința",

Camus, și 
„Jocurile 

nu bucuria

Ce este 
decît can- 
cum spu- 

ce altceva 
Olimpice" 
de între-

P 
P 
P
P
P
P 
P
P

SANCIIUNI DICTATE

o vîrstă mai 
(Aristotel în 
despre Rolul

DE FEDERAȚIA ROMÂNĂ

le aruncă 
cerul aibas- 
și apoi le 

din nou

DE LUPTE

și iar le flutură sărbătorește 
in sunetele trompetelor și 
în entuziasmul privitorilor.

Jutele nautice — și ele 
jocuri ale imaginației o- 
menești — au coborit de pe 
apele Nilului și frizele e- 
giptene, pînă la serbările 
tradiționale ale Zilei Ma
rinei, la noi și la popoa
rele care iubesc apele și 
locuiesc în preajma lor. 

în sfîrșit, pretutindeni 
în lume stăpînesc jocurile 
populare, venite de depar
te, de sute de ani sau mi
lenii : întrecerile călare, un 
fel de polo, la mongoli, 
lupte cu bustul uns de 
ulei la turci, tumiruri de 
cavaleri la italieni și ger
mani, corride la spanioli, 
întreceri de virtuozitate și 
dresaj, între cowboy, la a- 
mericani.

Aici, în jocuri, ca șî în 
dansuri sau cîntece, popoa
rele lumii se 
împrietenesc și 
țese.

Și ce poate 
preț pentru o 
nu și-a găsit încă echili
brul și care și-a pierdut 
multe din virtuți, decît a- 
ceastă căutare și bucurie a 
frumosului, a întregului.

Este păcat că la noi ni
meni pînă acum n-a scris 
o carte despre acest lucru 
universal și etern — Jocu
rile. Dar, poate e prea de
vreme ca să fim sceptici, 
deși e destul de tîrzlu pen
tru a nu ne face repro
șuri...

de aseară, 
române de 

unele pro- 
comisia de

ediție a „Cupei 
competiție organi

zată -de Oficiul de educație 
fizică și sport al UCECOM 
și desfășurată timp de trei 
zile în sala „Armatei" 
Oradea, 
deplin 
excelent, întrecerea a opus 
echipele divizionare Voința 
din Brașov. București, Tg. 
Mureș și Oradea, care au 
prilejuit meciuri spectaculoa
se, viu aplaudate de nume
rosul public. Rezultatele în
registrate : Brașov : 58—52 cu 
București. 73—48 cu Tg. Mu
reș; 70—45 cu Oradea : Bucu
rești : 80—27 cu Oradea,
63—49 cu Tg. Mureș : Ora
dea : 44—42 cu Tg. Mureș.

Trofeul a fost cucerit de 
formația din Brașov care, în 
special în partida decisivă 
cu bucureștencele, a reușit 
să-și valorifice plusul de ex
periență. Clasament final : 
1. Brașov 6 p, 2. București 
5 p, 3. Oradea 4 p, 4. Tg. 
Mureș 3 p.

ILIE GHIȘA 
coresp. principal

„Armatei" din 
s-a bucurat de un 
succes. Organizată

destind, se 
se înfră-

fi mai de 
lume care

de 
d» 
în

re-
de un 
gravă.
— a-
foarte

în ședința sa 
Biroul Federației 
lupte a ratificat 
puneri făcute de 
disciplină.

Sportivul Constantin Bu- 
șoi, de la clubul Electropu- 
tere Craiova, a fost sancțio
nat cu suspendare pe o etapă 
pentru atitudine ireverenți
oasă față de medicul oficial 
al competiției.

Antrenorul Iile Marinescu, 
de la același club, a fost 
sancționat cu „Mustrare scri
să cu avertisment" pentru re
tragerea unui sportiv de pe 
saltea înainte de terminarea 
meciului, în semn de protest 
la deciziile arbitrilor. Mențio
năm că antrenorul craiovean 
nu se află la prima sa a- 
batere.

-

ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI ÎN GRUPA C

^-URCUȘUL REÎNCEPE!
9

După cum se știe, echipa 
de hochei a României a 
retrogradat în grupa C. 

Faptul aoesta s-a petrecut, parcă, 
printr-o ciudată ironie a soar- 
tei, la cîteva zile după ce in 
capitala țării se inaugura pri
mul patinoar artificial acope
rit. Eșecul a avut loc pe teren 
propriu, în fața unui public 
care primise cu entuziasm ves
tea organizării în România a 
grupelor secundare ale C.M. 
și care a onorat ambele com
petiții printr-o prezență ma
sivă, rar întîlnită chiar la în
trecerile cele mai atractive 
găzduite la noi.

De bună seamă, cronicarii 
sînt datori acestui public en
tuziast și fierbinte cîteva expli
cații.

Vom începe arătînd că în 
jurul formației noastre repre
zentative de hochei a domnit, 
luni de-a rîndul, un optimism 
exagerat. Programul judicios 
de pregătire (și foarte costisi
tor I) care l-a fost asigurat 
— desfășurat in proporție de 
80 la sută peste hotare — ma
rele număr de meciuri de ve
rificare susținute pe parcursul 
ultimelor luni, cîteva rezultate 
notabile obținute în fața unor 
formații de 
care și aceea 
au justificat, 
încrederea cu 
ditați hocheiștii noștri fruntași.

Și totuși, bilanțul participă- 
la grupa B a campionatu- 
mondial a fost deplorabil, 
excepția celor două victo- 
repurtate în fata Iugosla

viei (cu o mare doză de sansă) 
și a Bulgariei (o prezență ha
zardată în acest eșalon secund 
al pucului si crosei). formația 
română a fost învinsă în toate 
celelalte partide, deseori Ia 
scoruri asnre, care ne-au amin
tit perioada de pionierat in
ternational din anii 1947—1950.

Care să fie cauza ?
Din capul locului va trebui 

să recunoaștem deschis, 
bătește, 
în care 
zentanții 
te nici o 
dieate acestui loc șapte. Este 
absolut clar și nu e nevoie de 
prea multă erudiție hocheisti
că pentru a constata că toate 
cele sase echipe clasate înain
tea României sînt în mod evi
dent mai bune. De fapt, re
zultatul trist al selecționatei ro- 
mâne-este un tribut cern t.rebute 
o dată și o dată, plătit, pentru 
foarte 
alb 
lor 
s-a 
J.O.
fi evitată. în ultimă instanță, 
fie printr-un norocos joc al 
întâmplării. fie prin evoluția 
cu totul inspirată a unor ele
mente do excepție anărte" 
ca flori rare în grădina să
racă a hocheiului românesc.

în anul 1967, la Viena. cînd 
echina României re clasa (ne
învinsă) po locul doi în gru
pa R. eminente’ comentator 
sportiv elvețian Vico Kigasl

marcă (printre 
a R.D. Germane) 
în bună măsură, 
care au fost cre-

DAN CRISTEA RECIDIVEAZĂ
(Urmare din pag 1)

ficativă și foarte evoluată 
constanța tînărului dinamo- 
vist Ion Bobiț, clasat la am
bele probe în primele 6 locuri, 
în primul an de seniorat.

La fete, surprizele conti
nuă. După Iudith Tomori, la 
slalom special, tînăra arhi
tectă Ioana Belu (A.S.A.), 
printr-o cursă caracterizată, 
în special, prin dîrzenie și 
voință, își înscrie pentru pri
ma dată numele în galeria 
campionilor naționali de schi. 
Succesul trebuie aplaudat, cu 
atît mai mult cu cît el face 
elogiul unei munci stăruitoa-

rit 
lui 
Cu 
rii

băr- 
că — după modul 
au evoluat — repre- 
noștrl nu puteau emi- 
clipă pretenții ma’ ri-

multele recuri în 
semnate de-a lungul ani- 
și a căror scadență (deși 
făcut simtită încă de la 
de la Grenoble) a putut

ne spunea-: &Este un miracol 
că dv., ou un singur Patinoar 
artificial, și acela descoperit, 
intreceți Elveția, care nre Pes
te 50 de arene de gheață".

Era, într-adevăr, un mira
col, dar — se știe bine — 
minunile nu țin mai mult 
decît o noapte. în cazul echi
pei de hochei, „minunea" a 
ținut mai mult, cîțiva ani, dar 
apoi era inevitabil ca lucru
rile să intre în normal.

Desigur, în contextul bazei 
materiale precare, al geografiei 
reduse (în ultimii ani au su
combat centre de mare tradi
ție hocheistică, cum au fost 
Tg. Mureș, Brașov, Sighișoa
ra etc.), al numărului mic de 
practicanți, al selecției prac
tic inexistente, trebuie pla
sată maniera, pe alocuri de
fectuoasă, în care s-a efectuat 
ani și ani pregătirea echipei. 
Nu se poate omite amănuntul 
că ea s-a făcut în disperare de 
cauză, ‘ 
native. O formație destul de 
bătrînă (cinci dintre compo- 
nenții ei au jucat încă în 1959 
la Criteriul european) lentă, 
neomogenă, a fost supusă unul 
program hipertrofiat, încercîn- 
du-se să se pompeze pregătire 
fizică în niște organisme care 
nu puteau primi acest volum 
uriaș. Momentul de zenit al 
unei forme sportive 
artificial se pare că 
cu cîteva săptămîni 
campionatului, pentru 
pol să apară, în mod 
bil, declinul. Așa se și explică 
de ce după jocurile cu Ceske 
Budejovice (echipă cehoslova
că aflată Ia nivelul multora 
dintre participantele la grupa 
B a C.M.) un specialist de ta
lia și experiența lui Mihail 
Flamaropol, fostul antrenor al 
echipei reprezentative, afirma 
cu toată seriozitatea că „după 
cum au Jucat la Galați hoche- 
iștii noștri pot emite pretenții 
la un loc fruntaș in competiția 
mondială".

Toți jucătorii cu care am 
stat de vorbă acuză (fără să 
încerce să-și facă o scuză din 
aceasta) ultimul stagiu de pre
gătire din Cehoslovacia, care 
i-a dus la o oboseală psihică 
■marcată, la dispariția poftei 
de joc. pe alocuri chiar la 
supraant.renament. Această sta
re a fost cît se poate de evi
dentă în evoluția formației 
noastre, incapabilă să se mo
bilizeze în momentele impor
tante ale unei partide. în spe
cial în fazele de apărare. De 
altfel, din observațiile făcute 
d» comisia de tehnicieni * co
legiului de antrenori din F.R.W. 
a reieșit că în cele 7 meciuri 
susținute echipa română a avut 
CEL MAT MARE PROCENT 

TEHNICE ST 
toat- cele opt

în lipsa unei alter-

create 
a fost 

înaintea 
ca a- 

lnevita-

DE GREȘELI 
TACTICE din 
reDrezentative participante la 
întreceri. Dacă 
aceeași formație jucînd altfel, 
cu totul altfel (!) am fi ten
tați să credem că acesta i-a 
fost potențialul maxim. Dar, 
precum se vede, a fost o di
ferență ca de la cer la pămint

n-am fi văzut

între evoluțiile anterioare și 
jocurile, cu miză, dintr-o com
petiție oficială.

Cel mai simplu ar fi acum 
ca totul să se arunce în spi
narea lui Novacek șl Tiron, 
eventual și a colegiului de an
trenori, care răspundeau de 
pregătire. O asemenea soluție 
nu ar fi Insă în sprijinul per
spectivei hocheiului nostru, 
pentru că, așa cum am spus, 
este vorba aici 
vechi, cronice.

După părerea 
tezlav Novacek, 
un antrenor de primă catego
rie, este un excelent instruc
tor de gheață și, în timpul 
contractului pe care l-a avut 
cu F.R.H., și-a făcut datoria 
în modul cel mai onest.

Cel mai simplu ar fi acum 
să se arunce un vot de blam 
asupra hocheiului, care „a în
șelat speranțele, a dezamăgit 
profund." Ar fi, socotim noi, 
soluția cea mai greșită !

De-abia acum, cînd s-a în
tors acolo de unde a plecat 
cu 9 ani în urmă, hocheiul 
românesc are nevoie de cea 
mai mare atenție și ocrotire. 
Vom 
viitor 
uităm 
jucat și joacă reprezentante 
ale unor țări care dețin o bază 
materială și o răspîndire de 
■masă a hocheiului infinit mai 
mari decît ale noastre. Apari
ția patinoarului acoperit din 
București, a celor descoperite 
din Poiana Brașov și Galați, 
perspectiva unul patrulater de 
gheață la Miercurea Ciuc și, 
poate, nu chiar peste ani și 
ani, a altor stadioane de ghea
ță, schimbă fundamental situa
ția de pînă acum. Hocheiul ro
mânesc începe 6ă capete con
diții reale de existență. Ele 
coincid, astfel, cu un început 
de drum, un drum greu, un 
urcuș 
ni cu 
acolo 
bună

de niște

noastră, 
fără să

tare

Vl- 
fie

juca, într-adevăr, anul 
in grupa C. Dar, să nu 
că în același eșalon au

federației de spe- 
folosească intensiv 
create. Să organi-

me-
țină 

jurul 
a fi

anevoios, pentru a reve- 
lauri și galoane REALE 
unde am stat o foarte 
bucată de vreme cu

DISPENSA.
Sugerăm 

cialitate să 
noile baze
zeze școli de hochei și, în pa
ralel, turnee, competiții, 
ciuri bilaterale, care să 
mereu trează atenția în 
unei discipline dovedită
de largă audiență publică. în- 
frîngerea echipei române în 
grupa B a campionatului mon
dial trebuie să aibă, în pri
mul rind, darul de a ne readu
ce la realitate. O realitate care 
a fost foarte multă 
norată.

vreme ig-

Romeo
Valeriu

VILARA 
CHIOSE

Etapa a doua a campiona
tului republican de box pe 
echipe programează, în Ca
pitală, un interesant meci în
tre Metalul și Farul Constan
ța. Partida se anunță atrac
tivă, dat fiind faptul că în 
ambele formații evoluează 
sportivi cu vechi state de 
serviciu în boxul românesc. 
Am solicitat, telefonic, antre
norului constănțean Nicolae 
Buză noutăți despre echipa 
pe care o va prezenta sîm- 
bătă, la ora 19, în sala Flo
reasca. „Venim la București 
dornici de a obține un re
zultat bun. Pentru aceasta, 
am făcut cîteva modificări 
în echipă, prin trecerea unor 
boxeri de Ia o categorie la 
alta. Astfel, Dinu va pro
mova la semimijlocie, Iliescu 
de la pană la semiușoară, iar 
semigreul Preda va reveni 
la mijlocie. Am în vedere că 
nici adversarii nu se vor 
lăsa descoperiți, așa că vom 
asista la cîteva partide de 
mare atracție dintre care 
menționez: I. Dinu—I. Hodo- 
șan (semimijlocie), A. Ilies
cu — C. Negoescu (semi
ușoară), I. Pițu — Tudor Ni
colae (mijlocie mică) și Gh. 
Preda — H. Stumpf (mijlo
cie). După cum vedeți, toate 
aceste meciuri pot fi consi
derate capete de afiș 
reuniune pugilistică 
tantă". într-adevăr, 
Metalul — Farul se
interesantă și, zicem 
deschisă oricărui rezultat.

re, al unei modestii vrednice 
de toată stima, al unei dra
goste exemplare pentru schi. 
Pe locul 2, Ilona Micloș 
(A.S.A.), inepuizabilă la o vîrs
tă la care fostele sale adversa
re o aplaudă și o invidiază de 
pe margine. Pe locul 3, Ghizela 
Morres (Politehnica) își dato
rează succesul regularității cu 
care își controlează cursa.

Clasamente : slalom uriaș, fete : 
1. Ioana Belu (A.S.A.) 1:29,5.
CAMPIOANA NAȚIONALĂ. 2. 
Ilona Micloș (A.S.A.) 1:30.2, t‘.
Ghizela Morres (Politehnica) 
1:81,0, 4. Mlhaela Sandu 
mo) 1 :32,00, 5. Iudith
(I.E.F.S.) 1:34.7, 6. Elena 
(I.E.F.S.) 1:36,3; băieți :
Cristea (Dinamo) 2:10,8, 
PION NAȚIONAL, 2—3. 
Munteanu ___ X) ~.
Vulpe (Dinamo) 2:11,6, 4. Virgil 
Brencl (A.S.A.) 2:13,5, 5. Ion Bobiț 
(Dinamo) 2:15,5, 6. Beniamin Hai- 
du (A.S.A.) 2:15,7, 7. Constantin
Văideanu (A.S.A.) 2:16,5, 8. Ma
rin Focșeneanu (C.S. Sinaia) 
2:18,3, 9. Gheorghe Bălan (A.S.A.) 
2:19,5, 10. Ștefan Moldoveanu (Di
namo) 2:19,6.

(Dina-
Tomori
Neagoe
1. Dan 

CAM- 
Dorin 

(A.S.A.) și Gheorghe

DA, 
scriu, i 
cereri 
zanii ' 
nesc 
sentimentele, ci aruncăm 
balanță argumente rațio
nale. A împiedica echipele 
amintite să înt Unească for
mații străine înseamnă a-i 
priva pe jucători nu nu
mai de plăcerile binecu
noscute ale călătoriilor, 
dar și, mai ales, de exer
sarea, evident necesară, 
pentru competițiile viitoa
re ; cine nu știe cit a fost 
de dăunătoare fotbalului 
românesc în anii de mai 
înainte, absența sau rari
tatea acestor meciuri ? Pe 
urmă, cluburile condam
nate furnizaseră naționa
lei pentru Mexic cîțiva 
dintre oamenii de bază : 
Dan Coe și Răducanu, Do
mide și Lupescu, Dumi
tru sau Neaga. Bizară si
tuație : buni să reprezinte 
o țară întieagă în turneul 
final al mo', 
privirea a 700 000 000 
telespectatori, aceiași bă
ieți sînt nedemni să apere 
culorile Giuleștiului în 
Malta ? Ca să nu mai vor
bim că — simultan cu 
semnul minus moral așe-

bătaie
for, 
zile

,v

iga m turneul 
>ndialelor sub 

de

■4
k\

DESPRE UN

acestui 
ani de 
perpetue. Ci
că cea mai

vor 
am- 
con- 
băut

II

RAU NECESAR... ■

la orice 
impor- 
partida 
anunță 

noi,

Cînd Mihai Țiu era pen
tru prima dată selecționat în 
lotul național, nu-i preve
deam de loc un viitor stră
lucit. Ba chiar mi-am expri
mat părerea în fața altor 
tehnicieni — care de altfel 
m-au aprobat — apreciind că 
s-a făcut o alegere greșită. 
Cînd vedeam evoluînd ală
turi, în echipa Unio Satu 
Mare, pe Suzana Ardeleanu 
și Ecaterina Iendc, la uni
son cu alți specialiști, acor
dam mai mult credit primei, 
înclinînd să cred despre cea 
de a doua că e lipsită de 
perspectivă.

Le cer scuze pentru aceste 
prime aprecieri și-i asigur, cu 
toată sinceritatea, că mă 
bucur de faptul că le-au in
firmat atît de net.

Ca să închei seria exemplff- 
am să mai arăt că unul 
tehnicienii noștri de vază, 
după o primă apreciere, 
exprimat că Olga Orban 
va străluci niciodată în

ii

în cadrul concursului de 
pentatlon modem, dotat cu 
„Cupa Primăverii“, s-au des
fășurat, pînă acum, trei pro
be : călărie, scrimă și tir. în 
prima probă, concurenții au 
avut de efectuat un parcurs, 
format din 12 obstacole mo
bile. Datorită dimensiunilor 
reduse ale manejului, depar
tajarea s-a făcut numai după 
penalizări 
stacolelor, 
Punctajul 
puncte — 
următorii concurenți : F. Mu- 
reșan (C.S.M. Sibiu), C. Zam
fir (Steaua), C. Colina (Stea
ua) și I. Bănet (C.FR. Timi
șoara).

La scrimă s-au înregistrat 
următoarele rezultate tehni-

ce : 1. D. Spîrlea (Steaua) 23 
v = 1 072 p, 2—4. C. Zamfir 
(Steaua), I. Bănet (C.F.R. Tir 
mișoara), A. Todor (Univer
sitatea) 20 v = 964 p.

în cea de-a treia probă, 
tirul, au fost consemnate 
zultatele următoare : 1.
Cosmescu (Steaua) 192 = 
p, 2. D. Spîrlea (Steaua)
= 890 p. 3. I. Bănet (C.F.R.) 
188 = 868 p.

Clasament general după 
trei probe : D. Spîrlea 2 892 
p. 2. /. Bănet 2 883 p, 3. C. 
Zamfir 2 766 p.

Astăzi, se desfășoară cea 
de-a patra probă, înotul, la 
bazinul Floreasca, de la ora 

• 15.

re- 
M.

956
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A Z I

la abordarea ob- 
timpul fiind liber, 

maxim — 1000 
a fost realizat de

Gh. TOMIUC
antrenor

lor, 
din 
tot 
s-a 
nu' 
scrimă, lucru de asemenea in
firmat cu prisosință.

Exemplificările făcute au 
darul să demonstreze, sper 
suficient de concludent, că 
de foarte multe ori, primele 
aprecieri asupra perspectivei 
unor sportivi nu sînt cele 
reale, mai ales cînd aceștia 
sînt foarte tineri.

Cum rămîne atunci cu se
lecția cadrelor, problema mult 
discutată, comentată și ultra 
indicată în activitatea tutu
ror antrenorilor și care sînt 
metodele și criteriile de se
lecție, capabile să evite ase
menea surprize ? Desigur că 
aceasta constituie una din 
problemele foarte delicate în 
activitatea tehnicienilor și 
mulți nu sînt de acord cu se
lectarea arbitrară pronunțîn- 
du-se pentru selecția natura
lă. Bineînțeles că cea de a 
doua ar fi metoda cea mai 
eficace în situația optimă, în 
care disciplina 
putea avea un 
masă. Dar față 
țile materiale și 
redus al tehnicienilor, ar fi 
o utopie să tindem, intr-un 
viitor apropiat, spre o scri
mă cu caracter de masă. Și 
atunci nu ne rămîne decît 
să acceptăm volens-nolens, ca 
un rău necesar, selecția arbi
trară a tinerilor practicanți 
ai scrimei, în drumul spre 
performanță. Dar cum ?

O primă triere va trebui 
făcută, selecționîndu-se cei 
care, dintre cele patru cali
tăți fizice de bază, posedă în
sușiri de viteză și îndemî- 
nare : bineînțeles, cu mult 
tact, deoarece la vîrsta înce-

în sport e dificil

noastră ar 
caracter de 

de dificultă- 
de numărul

puțurilor
să depistezi cu precizie aces
te însușiri. Apoi, tot în mă
sura în care vîrsta permite, 
e necesar să se țină seamă 
de talie, cu opțiune pentru 
gabaritul înalt.

După ce au fost observate 
aceste însușiri fizice, se vor 
lua în considerație agerimea 
în gîndire și seriozitatea, cea 
din urmă calitate fiind ab
solut indispensabilă realizării 
de rezultate în orice domeniu 
de activitate.

Acestea ar fi calitățile de 
care e necesar să se țină 
seamă în selecționarea tine
rilor scrimeri, bineînțeles, 
fără a se exclude posibilită
țile de surpriză și individua
litățile.

Am abordat, astăzi, acc'-t 
subiect, poate prea succint 
tratat în spațiul pe care I 
am la dispoziție deoarece unii 
dintre antrenori ridică pro
blema inutilității selecției, 
iar alții a faptului că spre 
scrimă sînt de regulă canali
zați cei ce nu corespund înăl
țimii pentru baschet, vitezei 
pentru atletism sau forței 
pentru gimnastică și deci se
lecția e neavenită.

Pentru aceștia din urmă, 
în mod special, din practică 
proprie și experiență împăr
tășită, îmi permit să indic 
o schemă de trei calități : 
viteză, îndemînare, seriozita
te. Dintre acestea consider că 
pot fi suficiente chiar numai 
două, dintre care, însă, să nu 
lipsească seriozitatea. Dar, în. 
această situație e neapărat 
necesară inocularea cu mă
iestrie a pasiunii, care e în 
stare să suplinească lipsa al
tor calități, printr-un velum 
însemnat de muncă.

Cornel GEORGESCU

BASCHET l sala Construc
torul, ora 18,30 : Constructorul 
— I.E.F.S. (f. A) ; sala Pro
gresul, ora 18,30 : Progresul — 
Politehnica (f. A).

BOX : sala Floreasca, ora 
19,00 : Metalul — Farul Con
stanța (div. A).

VOLEI : sala Dinamo, de la 
ora 16 : A.S.E. — Universitatea 
Buc. (f. B). Dinamo — I.E.F.S. 
(f. A), Viitorul — Constructo
rul (f. B) ; sala Giulești, de 
la ora 18.30 : Electra 
cina (m. B), 
(m. B).

POPICE : 
rul, ora 16 : 
Iul Ploiești, 
ora 16 : Rapid — Hidromeca
nica Brașov, arena Voința, ora 
16 : Voința — Voința Con
stanța (meciuri feminine în 
cadrul diviziei

(m. B), Steaua — Rapid (m. 
A), Dinamo — Voința Buc. 
(m. A). Universitatea_— Con
structorul Iași (m. ,
Giulești, ora 12,30 : Rapid — 
„U” Cluj (f. A).

BOX : sala Giulești, ora 
18.30 : Rapid+Voința — A.S.A. 
Bacău (B).

B) ; sala

RUGBY : Teren Constructo
rul. ora 10 : Dinamo — „Poli" 
Iași, Steaua — Farul.

FOTBAL : stadionul Dinamo, 
ora 
„U“ 
16 : 
Clui 
Politehnica,

10 : Dinamo București — 
Cluj (tineret-rezerve) ; ora 
Dinamo București — ,.U“ 

(divizia A) ; stadionul 
11 : Sportul

M I I N E

Medi-
I.E.F.S. — Aurora
arena Constructo-
Laromet — Petro- 

arena Ciulești,

A).

sala Floreasca,
8.30 : 

Bacău

BASCHET:
cu începere de la ora 
Ac. Militară — A.S.A.

Marina Mangalia (divizia C) ; 
terenul Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul București — Unirea 
Drăgășani (divizia C) ; terenul 
Sirena, ora 11 : Sirena Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele 
(divizia C).

LUPTE GRECO-ROMANE : 
sala Dinamo, de Ia ora 10 : 
etapa a doua a campionatului 
diviziei A pe echipe : Dinamo 
Buc. — Progresul Buc. — Du
nărea Galați — Electroputere 
Craiova.

LUP TE LTBERE : sala Stea
ua (cal. Plevnei),
10 : etapa a doua a campio
natului diviziei A pe echipe : 
Progresul Buc.
Odorhei — A.S.M.T. Lugoj 
Energia Constanta.

ATLETISM : sala 
gust, ora 9,00 : „Cupa 
rul”.

MARȘ : bd. Coravu, 
„Cuna Primăverii".

POPICE : arena 
ora 8 : Rapid — Flacăra Cîm- 
pina, arena Voința, ora 8 : 
Voința — Constructorul (me
ciuri masculine in cadrul di
viziei A). t

de la ora

sala Giulești,
Medicina — Peni- 
(f. A). Rapid —

‘ A). C.P.B. —
Neamț (f.

VOLEI : 
la ora 8.30 : 
cilina Iași 
C.S.M. Sibiu (f. 
Ceahlăul P. Neamț (f. A) ; 
sala Progresul, de Ia ora 8 : 
Flacăra roșie — Universitatea 
Craiova (f. B), Progresul —
Voința M. Ciuc (f. A), Progre
sul — Politehnica Galați (m. 
A), Univ. Buc. — Farul (m. B).

studențesc — Chimia Suceava 
(divizia B) ; stadionul Progre
sul, 
iești
B) ;
11 :
mii
nul
metal București 
nița (divizia C) ; terenul Voin
ța, ora 11 : Voința București—

_.i<x t omuiuuui a.
ora 11 : Progresul Bucu- 
— Știința Bacău (divizia 
terenul Electronica, ora 

Electronica Obor — Șoi- 
Buzău (divizia C) : tere- 
Laromet, ora 11 : Tehnc- 

S.N. Olte-

Lemnarul

„23 4u-
Ferovia-

ora 9,00:
Ciulești,

C.FR
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CAMPIONATUL CONTINUĂ CU ȘAPTE MECIURI
ÎN ETAPA A ll-a A RETURULUI

STEAUA

A
șadar, mîine se 
vor relua și între- 
ceri'e campiona
telor diviziilor B 
și C. După o va
canță desiul de 
îndelungată, diviziona

rele B reiau întrecerea 
pentru cîștigarca seriilor 
și_ evitarea retrogradă
rii. La sfîrșitul campio
natului cei doi lideri ai 
„B '-ului vor premova 
în prima divizie de fot
bal. în schimb, la ter
minarea campionatului 
„C", cele opt câștigă
toare ale seriilor vor 
mai avea de susținut un 
examen, al barajului, și 
apoi patru dintre ele 
vor activa, din toamnă, 
în divizia secundă.

Dar de pe ce poziții 
ale clasamentelor fave- 
riții reiau competiția ? 
în divizia B, în seria I, 
Progresul București se 
află pe primul loc (20 
de puncte), avînd două 
puncte în plus față de 
Politehnica Galați și trei 
mai mult decît plutonul 
format din Metalul 
București, Flacăra Mo- 
reni, Metalul Tîrgoviște 
și Dunărea Giurgiu. în 
cea de-a doua serie, 
între lider, C.S.M. Sibiu 
(19 puncte), și a ll-a 
clasată, C.F.R. Arad, 
există o diferență doar 
de patru puncte ! Desi
gur că _ este interesant 
de urmărit în această . 
dispută dacă echipa si- 
biană va reuși să-și 
mențină minimul avan
taj (de unul și, respec
tiv, două puncte) față 
de trei formații dornice 
de a reveni în „A", și 
anume C.F.R. Timișoara, 
Vagonul Arad și Poli
tehnica Timișoara.

In clasamentele ce
lor 8 serii ale diviziei C, 
cîieva echipe 
trecerea cu 
de două, trei 
patru puncte 
urmăritoarele 
este cazul Nicolinei lași 
(seria I), Metalului Plo- 
peni (a ll-a), Autobuzu
lui București (a IV-a), 
U.M. Timișoara (a V-c).

Pregătiri intense la Arad...
După ce UTA și-a vindut 

greu. . . pielea la Moinești, an
trenorii au intensificat pregă
tirile. Joi, textiliștii au sus
ținut un joc școală cu forma
ția de tineret-rezerve, pe tere
nul central. Dobay este acci
dentat, iar Șchiopu suspendat 
pe o etapă. Pentru partida cu 
Steaua, arădenii intenționează 
să intre pe teren in următoa
rea formulă : 'Gornea — Birău, 
Lereter, Pojoni, ~ 
Axente, Petescu, 
de, Dembrovschi,

ȘT.

Broșovschi, 
Moț, Domi- 
Dumitrescu.

IACOB 
coresp. principal

— La Arad facem meciuri 
bune !... spun bucureștenii...

Steaua și-a continuat cu 
meticulozitate pregătirile în 
tot cursul săptăminii, căutlnd 
să corijeze unele „rotite" care 
n-au funcționat perfect in par
tida cu petroliștii ploieșteni.

DINAMO

reiau in
diferențe 

sau chiar 
față de 

lor. Așa

Meciurile echipelor 
de tineret-rezerve

La Arad am făcut tot
deauna meciuri bune, spun 
antrenorii bucureștenilor. Spe
răm că nici de data aceasta 
nu vom infirma tradiția. Echi
pa probabilă : Suciu — Crista- 
che, Sătmăreanu, Hălmăgeanu, 
Vigu, Dumitriu III (Negrea), 
Voinea, Pantea, Tătaru II, $te- 
fănescu, Creiniceanu.

BUCUREȘTI - „U“ CLUJ

Dlnamovlștll bucureștenl s-au 
antrenat joi in familie, jucînd la 
două porți cu echipa de tineret. 
La indisponibilitățile mai vechi 
s-a mal adăugat una : Nunweiller 
IV, accidentat în meciul cu Jiul. 
Dificultățile în 
mației sînt cu 
cit antrenorul

putea utiliza nici pe Dinu (sus
pendat pe două etape), ' ’ 
Dumitrache. care 
ceasta a dat bir cu fugițll, 
prezentîndu-se la echipă. In aces
te condiții, pentru meciul 
„U“, D. Nlcolae-Nicușor va ape
la la următorul „11“ : Coman 
Ștefan, Crăciunescu (Cheran), 
Plrvu, Deleanu, Gherghell, Both, 
Plrcălab, Frățilă, R. Nunweillcr, 
Lucescu.

nici pe 
săptămina a- 

ne-

CU

Antrenamente

alcătuirea for- 
atit mai mari cu 
Nicușor nu îi va

C.F.R.
„tari" la C.F.R.

PETROLUL-RAPID
TREI CANDIDAȚI PENTRU 
TRICOUL CU NR. 5 : CRÎN- 
GASU, STANESCU, ALEXIU. .

la partidele de
Federația română de fot

bal atrage atenția 
cluburilor că partidele echi
pelor de tineret-rezerve din 
etapa a XVII-a (15 martie 
1970) și următoarele vor fi 
programate în mod obligato
riu în deschiderea meciuri
lor din divizia A.

r/n

tuturor

■

INTRAREA PE BAZĂ DE
LEGITIMAȚII LA COMPETIȚIILE 
DE SlMBĂTĂ Șl DUMINICĂ

1 Legitimațiile 
de C.N.E.F.S., 
se asigură intrarea liberă 
la manifestațiile sportive,

i sînt valabile fără viza a- 
mială (pe 1970) și la com- 

| petițiile de la sfîrșitul a- 
cesteî săptămâni. Urmează 
ea în scurt timp să fie 
comunicate datele la care 
trebuie vizate toate legiti
mațiile.

I_________ •_______________

eliberate 
prin care

Colegiul central al an
trenorilor de fotbal, în 
ședința ținută ieri, a luat 
în discuție abaterea antre
norului C. Teașcă de )a 
normele stabilite de F.R.F. 
cu privire la comportarea 
antrenorilor în timpul me
ciurilor.

Pe baza 
bitrului și
federal, și în urma discu
țiilor purtate, COLEGILL 
CENTRAL A STABILIT 
CA ANTRENORUL C.

rapoartelor ar- 
observatorului

V-ATI DEPUS BULETINELE 
PRONOSPORT... ?

Astăzi este ultima zi în care 
vă mai puteți complet^ și de
pune buletinele pentru con
cursul Pronosport nr. 11 de 
duminică 15 martie 1970. 
înainte de a vă fixa pronos
ticurile cjv. este bine să con
sultați Programul Loto-Pro- 
nosport din această săptămînă, 
are cuprinde amănunte asu

pra meciurilor incluse în pro
gramul de concurs,

©. Programul concursului 
■’ronosport nr. 12 din 22 mar
tie 1970 este următorul: I : 
Rapid — F.C. Argeș ; II : Cri- 
șul — U.T.A. ; III : Dinamo 
Bacău — Dinamo București; 
IV: Universitatea Cluj — Po
litehnica Iași; V: A.S.A. Tg. 
Mureș — Petrolul; VI: Jiul — 
Steagul Roșu; VII: Cagliari — 
Verona : VIII : Brescia —■. Na-

La „U" reintră Neșu 
și Șoptereanu

După divorțul „U“ — Șt. Cîrțan. 
ale cărui urmări vom avea pri
lejul să le consemnăm, firește, 
mal tirzlu, conducerea secției a 
efectuat o serioasă analiză, stlnd 
de vorbă cu fiecare jucător In 
parte. Joi, sub conducerea nou
lui tandem, Andrei Șepci — Vas<- 
le Băluțu, „U" a avut ca par
tener de antrenament formațiile 
Tehnofrlg (divizia C) și premia 
echipă de tineret. Iată formația 
probabilă : Ștefan — Crețu, Pexa, 
Solomon, Șoptereanu, Neșu, Anca. 
Uifăleanu, Munteanu, Adam, Bar
bu. Rezerve : Moldovan, Oprea. 
Coman, Bungău.

Cu mare interes este aș
teptat la Ploiești — deopo
trivă în rindul jucătorilor și 
antrenorilor, cit și al nume
roșilor suporteri — derbyul 
de duminică, dintre Petro
lul și Rapid. După o pre
lungită ședință „tactică” 
(în care antrenorul Cernă- 
ianu a prezentat observa
țiile sale pe 
ciului Rapid 
Iași) și după 
trenamente 
de miercuri, 
au procedat la un joc școa
lă, „in familie", Împotriva 
echipei de tineret-rezerve.

în ceea ce privește for
mația, după toate probabi
litățile ea va fi aceeași din 
partida eu Steaua, deși se 
pare cei doi antrenori 
au unele dubii privitoare la 
capacitățile ofensive ale tî- 
nărului mijlocaș Cringașu, 
nefiind exclusă utilizarea 
lui Stănescu, sau chiar Ale- 
xiu, pe postul de „median" 
dreapta. Așadar : M. Iones- 
cu — Gruber, Bădin, Flo- 
rea, Mocanu, Cringașu (?), 
Juhasz, Dincuță, Grozea, 
Cotigă, Moraru.
RADUCANU SPERA... SA 
NU-ȘI RADA MUSTAȚA I

Crezînd (nu prea am în
țeles de ce) în clemența co
misiei de disciplină — care 
a judecat joi seara gestul 
nesportiv săvîrșit de Năs- 
turescu la meciul cu Poli
tehnica Iași —, antrenorii 
Bărbulescu și Cristescu au 
început „amicalul” cu Me-

marginea me- 
— Politehnica 
cele două an- 
individualizate 
joi ploieștenii

talul București, cu sus-nu- 
mitul „inculpat" pe extrema 
dreaptă.

Și dacă Năsturcscu nu 
i-ar fi convins (din nou) 
pe antrenorii săi că se află 
într-o formă precară, aceș
tia nu apelau, poate, la 
Petreanu — pe care-I anun
ță titular sigur pentru Plo
iești — nici după pauză ! 
în partida de joi a reapă
rut în formație Dinu care, 
dacă nu va acuza dureri la 
piciorul lovit, va juca — 
ne declară Marin Bărbules
cu — contra Petrolului.

Dar iată echipa probabi
lă : Răducanu — Ștefan, 
Dupescu, Dan, Greavu, 
Dinu (Dumitru), Angelescu, 
Petreanu, Dumitru (Straț), 
Neagu, Codreanu.

Și acum, miza unei prin- 
sori făcute, ieri, de porta
rul Răducanu cu unul din 
numeroșii săi admiratori : 
„Dacă nu luăm un punct 
la Ploiești, îmi rad musta
ța !“ Fără comentarii...

STEAGUL ROȘU DINAMO BACĂU

— JIUL
Brașovenii vor sâ confirme

duminica

Feroviarii — departe de a 
da semne de automulțumire 
după succesul de la Tg. Mu
reș — s-au pregătit cu mul
tă sîrguință în vederea me
ciului cu Jiul. Ei au făcut 
marți 
mente 
cat 50 
motiva

5—0; au marcat Soo 2, lo- 
nescu 2 și Petrescu). Ieri, e- 
levii doctorului - - - - 
s-au antrenat din 
azi vor face 
laxare.

Rădulescu 
nou, iar 

exerciții de re-

și miercuri antrena- 
„tari", iar joi au ju
de minute cu Loco- 
„16 Februarie" (scor

Corespondenții ziaru
lui nostru sînt rugați 
ca, începînd de dumi
nică 15 martie, să 
transmită redacției cro
nicile și rezultatele me
ciurilor de fotbal de 
divizia B și C, precum 
și de la celelalte mani
festații sportive desfă
șurate dimineața, de la 
ora 14, la numerele de 
telefon cunoscute.

Punctul 
trecută în 
Constanța, 
ga activitate 
depusă de fotbaliștii brașo
veni în această săptămînă. 
Gîndindu-se că sîmbătă (n.r. 
— azi) vor evolua pentru 
prima oară, pe anul 1970, în 
fața propriilor 
fotbaliștii 
precupețit 
tru a le 
victorie.

Iată „ll“-le probabil: A- 
damache — Ivăncescu, Jenei, 
Olteanu, Rusu, Jamaischi, 
Kadar, Necula, Pescaru, Ba- 
lint, Gyorfi.

Jocul este programat pe 
stadionul Tineretului și în
cepe la ora 16.

cucerit
fața Farului, la 

a stimulat întrea- 
de pregătire

suporteri, 
brașoveni n-au 

nioi un efort pen- 
oferi localnicilor o

dovedească iubitorilor

TURNEUL ECHIPEI SUEDEZE
HAMERBY I. K.

IN TARA NOASTRĂ
Săptămîna viitoare, echi

pa Hamerby I.K., diin prima 
ligă a campionatului de fot
bal al Suediei, va întreprin
de un turneu în țara noastră.

în prima partidă, sportivii 
suedezi vor evolua în com
pania echipei Progresul 
București. Meoiul va avea 
Ioc marți, pe stadionul Pro
gresul (str. dr. Staicovid). 
Următoarele întîiniri ale e- 
chipei Hamerby; cu Steaua 
București joi (stadionul Re
publicii) și cu Laromet sîm- 
bătă (terenul Laromet).

Formația probabilă: Măr- 
culescu — Soos, Costea, Dra- 
gomir, Cojocaru, Roman, 
Stăncel, Tegean, Soo, Iones- 
cu, Petrescu.

V. MOREA 
coresp. principal

Ozon nu schimbă echipa...
Fotbaliștii de la Jiul, au

reolați de victoria obținută în 
prima etapă a returului, s-au 
antrenat toată săptămîna a- 
siduu, deciși să facă la Cluj 
o partidă bună.

Miercuri, Jiul a susținut 
un meci școală, în compania 
echipei de tineret-rezerve a 
clubului, urmărindu-se, în 
special, aplicarea unor pro
cedee tactice.

Antrenorul Titus Ozon a- 
nunță formația de duminica 
trecută: Stan — Talpai, Geor- 
gevici, Georgescu, M. Po
pescu, R. Popa (Sandu), Ma
rinescu (Stocker), Peronescu, 
Cotormani, I. Constantin, Nai- 
din.

POLITEHNICA
Pregătiri în familie

Studenții au participat la o 
naliză temeinică a evoluției

a- 
lor 

în prima partidă a returului, dis
putată la București, în compania 
Rapidului. Deoarece nu au găsit 
un partener de antrenament, fot
baliștii - - -............
cat în

de la Politehnica au ju- 
familie, avind ca adver-

C. GRUIA 
coresp.

Băcăuanii vor să

principal

infirme—

din par- 
dinamo-

După dușul rece 
tida cu Arsenal, 
viștii băcăuani intenționează

să
fotbalului din țara noastră 
că partida lor din „Cupa 
europeană a tîrgurilor" a fost 
un accident. Cu alte cuvinte, 
meciul cu Steagul roșu re
prezintă pentru Dinamo Ba
cău o primă 
cîștigare a acelor simpatii 
care au 
miercuri.

In formația băcăuană va 
reapare internaționalul Dem- 
brovschi, conducătorul de 
joc al echipei dinamoviste.

încercare de re-

fost pierdute

F.C. ARGEȘ A.S. ARMATA

TEAȘCA SA FIE SANC
ȚIONAT CU INTERZICE
REA ACCESULUI TN IN
CINTA TERENULUI PE 
TIMP DE PATRU ETA
PE DE CAMPIONAT. în
cepînd cu data de 15 mar
tie a.c.

Colegiul central al an
trenorilor de fotbal atrage 
atenția tuturor antrenori
lor că le este interzisă 
intrarea în cabina arbitri
lor sub orice motiv.

LOTO -

PRONOSPORT
poli; IX: Fiorentina — Juven
tus; X: Lanerossi — Bologna; 
XI : Lazio — Intemazionale ; 
XII: Palermo — Bari; XIIT.: 
Torino — Roma.

începînd cu concursul de 
miercuri 18 martie 1970, se 
introduce o nouă formulă la 
Pronoexpres.

în fiecare săptămînă parti- 
cipanții vor beneficia de avan
tajele noii formule: se vor 
extrage 14 numere în loc de 
13 numere ca la tragerile an
terioare; se cîștigă șl cu 3 nu
mere din 8 extrase la extrage

SPORTUL

VSțțJI

IN EXCLUSIVITATE PENTRU

i
I
T

un artis
ringului

Un rival pentru Nino
zinghi — „Savantul loviturilor4 
știe ce are de făcut —Revanșa 
confirmă — Debut victorios

Misteriosul

meci de
peste hotare
la Seul — Kim So Ki evită

I

Deși înzestrat cu destule calități și ca om șl ca boxer, 
Benvenuti nu a putut intra în grațiile tuturor pasio
nalilor nobilei arte de pe peninsulă, așa că, atunci 
cînd a mijit un alt talent în categoria mijlociilor, s-a 

șl conturat o fracțiune anti-Benvenuti constituită din admi
ratorii noului idol, Sandro Mazzinghi. Originar din Pontedera, 
o așezare de pe meleagurile faimoase ale Toscanei, Maz
zinghi este caracterizat de un temperament vulcanic. Bine 
clădit, insensibil la lovituri, plin de dinamism dar cu o 
tehnică mai puțin șlefuită, el reprezintă tipul de boxer pe 
care americanii il denumesc „fighter*. Este — după cite am 
aflat — ceea ce românii numesc un „bătăios*.

Era interesantă, intr-adevăr, o confruntare între ei și 
Benvenuti, pugilistul cerebral, obișnuit — după cum recu
nosc chiar adversarii lui — să-și calculeze efortul cu o pre
cizie de farmacist și, pe deasupra, capabil să reziste unor 
mari suferințe, lucru foarte important pe ring.

Existența a doi boxeri de valoare în aceeași categorie a 
făcut ca, nu după mult timp, unul să-1 excludă pe celălalt 
pentru că, dincolo de rivalitatea sportivă, era și un aspect 
de ordin material care se impune ca o lege implacabilă în 
lumea boxului profesionist.

Intr-o atmosferă încinsă de pătimașe discuții contra
dictorii intre admiratorii celor doi pugiliști, Benvenuti 
a trebuit să-și măsoare curînd forțele cu Mazzinghi 
care reușise să cucerească titlul de campion mondial 

categoria mijlocie-junior. întîlnirea dintre ei a avut loc 
Milano pe un ring montat în incinta velodromului Vigo- 

relli, plin pînă la refuz în acea memorabilă zi î 18 iunie 
1965. Meciul fusese precedat de o campanie de presă favo
rabilă cînd unuia cînd altuia, dar atît de furtunoasă, incit 
pe ring nu au urcat doi boxeri ci doi... dușmani de moarte.

„Bătălia* — sălbatică, indirjită și presărată cu o mul
țime de incorectitudini — a durat doar șase reprize, pînă 
ce teribilul croșeu de stingă al lui Benvenuti („savantul 
loviturilor*, cum a fost numit de Remo Roveri, cel mai 
autorizat comentator de box din Italia) i-a fulgerat maxi
larul lui Sandro Mazzinghi, care se vedea astfel învins 
într-un mod cu totul neașteptat.

Credeți că s.au terminat poleniicile 7 Nu ! Dimpotrivă, 
rezultatul întîlnirii a întețit controversa susținătorilor celor 
doi boxeri. Și dacă pentru admiratorii lui Benvenuti con
turile se incheiascră în mod satisfăcător, pentru cei ai lui
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O indisponibilitate fortuită : 
Olteanu

Deși meciul cu ultima cla
sată, A.S.A. Tg. Mureș, pare 
a nu ridica probleme deose
bite echipei F. C. Argeș, săp- 
tămîna care se închei? a 
prilejuit jucătorilor piteș- 
teni pregătiri intense. în ceea 
ce privește formația ce va 
înfrunta echipa militară din 
Tg. Mureș, doar Olteanu, 
suspendat în urma abaterii 
disciplinare din prima eta
pă, va lipsi din lotul obiș
nuit. Astfel, echipa va avea, 
după toate probabilitățile, 
următoarea componență : Ni- 
culescu — Pigulea, Barbu, 
Vlad, Ivan ÎI, Prepurgel, 
Nuțu (Ștefănescu), Radu 
(Cîrstea), Roșu, Dobrin, Jer- 
can (Cîrciumărescu).

I. FEȚEANU 
coresp. principal

Greu de crezut
Intr-adevăr, după ce echi

pa militară din Tg. Mureș 
a pierdut în etapa inaugu
rală a returului chiar pe te
ren propriu, este greu de 
presupus că ea va dobîndi 
mult doritele puncte în de
plasare, în fața echipei pi- 
teștene, una din fruntașele 
clasamentului. Totuși, mure
șenii s-au pregătit cu sîr
guință, punînd accentul pe 
jocul atacului (!)

Iată formația preconizată 
pentru meciul cu F. C. Ar
geș : Bai — Șleam, Soloși, 
Dondoș, Hajnal, Siko, Dodu, 
Caniaro, Nagy, Trăznea, Nis- 
tor.

FARULIAȘI
sari pe componențil echipei de 
tineret-rezerve.

Iată formația probabilă : Cons- 
tantinescu — Pal, lanul, Alecu. 
Romilă, Andrioaie, Contardo, M»- 
rica, Moldoveanu, Cuperman, Go- 
llac

rea a II-a; se atribuie premii 
pe 12 categorii ș.a.

Amănunte la agențiile 
LOTO-PRONOSPORT.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA
DIN 13 MARTIE 1970

EXTRAGEREA I : 57 40 1
90 37 61 67 17 80

Fond de premii : 667.755 lei

EXTRAGEREA a II-a : 82
68 46 15 29 70 81

Fond de premii : 591.255 lei

Plata premiilor va începe 
în Capitală de la 21 martie 
pînă la 27 aprilie; în pro
vincie de la 24 martie pînă 
la 27 aprilie 1970 inclusiv.

Moment din cel mai dramatic meci al lui Benvenuti 
(dreapta): revanșa cu Mazzinghi

MazzinghL era vorba doar de o lovitură întlmpl&toare. La 
atît se limita replica lor în polemica purtată, 
cu uimitor zel.

Patru luni mai tîrziu, Benvenuti adăuga 
în palmaresul său, printr-o adevărată 
servită spaniolului Folledo pe care l-a

in continuare,

(Simlonaș).
D. DIACONESCU 
coresp. principal

Incertitudini la Farul
Constănțenil s-au pregătit 

multă conștiinciozitate pentru
cu 

me
ciul de mîlne, pe care îl consi
deră destul de dificil. în afara 
celor 4 antrenamente. Farul a 
susținut și un meci amical, în 
compania Marinei Mangalia, de 
care a dispus cu 5—0. Din pă
cate, este incertă folosirea lui 
Tufan, Sasu, Koszka șl ștefă- 
nescu, care acuză întinderi, după 
ultimele antrenamente.

Antrenorii ne-au declarat că 
este posibil să folosească urmă
torul „11” : Stancu — Antonescu, 
Mareș, Stoica, Pleșa, Constanti- 
nescu, D. Popescu, Tănase, Ologu. 
Biliboacă, Kallo.

C. POPA, 
coresp. principal

I. PĂUȘ, 
coresp. principal

un alt succes 
lecție de box 

_ _ făcut k.o. în
repriza a Vl-a a meciului avînd ca miză titlul eu

ropean la categoria mijlocie. Și, pentru a încheia demn 
„anul de aur“, Benvenuti i-a acordat revanșa lui Mazzinghi 
(titlul mondial la mijlocie—junior aflîndu-se în joc), în ziua 
de 17 decembrie, la Roma. Spectatorii au asistat la 15 reprize 
de luptă înverșunată, în care Mazzinghi, aflat în condiție 
excelentă, a reușit să stăvilească impetuozitatea lui Nino 
terminînd totuși învins, la o diferență minimă.

Cea de a doua victorie asupra lui MazzinghL îi dădea 
dreptul Iui Benvenuti să atace titlul mondial. Pentru Săndro, 
însă, rezultatul acestui meci a avut un efect dezastruos. 
Steaua sa de mare boxer a început, de-atunci, să pălească. 
Cheltuise în întîlnirea cu Nino mai mult decît putea da, iar 
în box, mai devreme sau mai tîrziu, aceasta nu rămîne fără 
urmări.

Anul 1966 putea fi considerat lipsit de importanță pentru 
Nino Benvenuti dacă... Dacă nu ar fi apărut, pe parcursul 
Iui, două episoade însemnate pentru cariera acestui „artist 
al ringului*.

e spunea — și uneori pe un ton malițios — că Ben
venuti a susținut 62 de meciuri ca profesionist, dar 
toate în Italia. Ce s-ar fi întîmplat pe un ring din 
străinătate, în fața unui public fără îndoială ostil, cu 

jurii propuse de federațiile locale ? Obiecția pare a fi fost 
întemeiată. Prin urmare, anul 1966 era așteptat cu oarecare 
curiozitate fiindcă, în luna mai, fusese programat un meci 
contind pentru titlul european la „mijlocie* între triestin și 
campionul vest-german Jupp Elze.

înaintea acestei întîiniri, Nino învinsese cu o mare ușu
rință pe americanul Don Fullmer (aflat printre primii 5 în 
clasamentul mondial al categoriei) și se distrase la Torino 
cu un alt reprezentant al boxului nord-american, Clarance 
James, pe care l-a învins detașat Ia puncte.

14 mai 1966. In siîrșit, Benvenuti trece dincolo de 
graniță pentru a întîlni pe temutul Jupp Elze, în bîrlogul 
său.

Meciul, conform regulamentului confruntărilor pentru 
titlul continental, trebuie să se desfășoare pe distanța a 15 
reprize. Și acest lucru era considerat un mare handicap 
pentru campionul mondial la categoria mijlocie—junior care 
nu mai susținuse decît un meci în 15 reprize : revanșa cu 
Sandro Mazzinghi, în luna decembrie a anului precedent. 
Și totuși, toscanul — reamintim — a fost învins fără difi
cultate de elevul lui Amaduzzi, lucru uitat, acum, de unii.

Știți cum s-a încheiat meciul cu Elze 7 Acesta a rămas 
în picioare atit cît a vrut italianul. Cînd s-a plictisit, Nino 
l-a trimis la podea cu o directă de stingă care ar fi doborît 

Și Jupp Elze n-a mai apărut în calea lui
l-a trimis la 
și un taur. 
Beiivcnuti. O lună

„anul

Adresa: ........................................................

CM FOTBAL

Numele și prenumele :

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

GRUPA A ... j ....................................................

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

GRUPA C.......................................................«...

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

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

mai tîrziu, a avut Ioc al doilea episod din 
fără importanță* : o nouă evoluție pe un ring 

străin. De astă dată, „ținta* -
duzzi. la insistențele altora, 

seriozitate și glumă. Adversarul era 
Ki (unul dintre boxerii eliminați de 
de Ja Roma). întîlnirea a avut un o _______
Tratative prelungite, discuții interminabile cu organizatorii 
de la Seul, aminări repetate. Părea că meciul nu va mai 
avea Ioc. Dar managerul lui Benvenuti s-a dus personal in 
Corcea de Sud pentru a pune la punct amănuntele și pen
tru a stabili data intîlnirii ce părea că se îndepărtează din 
ce în ce mai mult.

Meciul a fost fixat pentru 15 reprize, avînd ca miză titlul 
mondial Ia mijlocie-junior. A fost un meci plin de mistere, 
cîștigat de Kim So Ki. întîlnirea a fost urmată de discuții 
aprinse, iar faptul că revanșa a fost mai intii acordată și 
apoi refuzată, a aruncat o umbră de suspiciune asupra 
justeții deciziei de la Seul. Totuși, Kim So Ki a venit în 
Italia, dar s-a ferit să-1 accepte ca adversar pe Benvenuti. 
EI a fost opus Iul Sandro Mazzinghi, care a reușit să-1 
învingă după o luptă dură, Încheiată cu un verdict în jurul 
căruia și acum se mai discută.

In orice caz, chiar dacă reprezintă un punct negru în 
cariera lui Benvenuti, Kim So Ki a confirmat pe ringul 
din Milano dreptul său de a fi socotit un boxer de clasă 
și, poate, un învingător onest al unui Benvenuti, care a 
urcat pe ringul din Seul prea sigur pe sine.

...La orizont se ............ * - —
umbra Iui Emile 
adevărului.

a fost aleasă de Ama- 
cam la granița dintre 
sud-coreeanul Kim So 
Nino în turneul olimpic 
prolog de lung metraj.

profila din ce în ce mai amenințătoare 
Griffith. Pentru Nino urma momentul

Cesare TRENTINI
(Va uima)
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VA FI MĂRITĂ DISTANȚA
DE EXECUTARE

A PENAL’TY-ului ?• I

CAMPIONATE EUROPENE ATLETICE
[•

adversar ?!•

arbi- 
disciplina". Arbitrul 

Roger Machin s-a pro- 
pentru o aplicare si- 
a regulamentului în

Trimisul nostru special la Viena, ROMEO V ILARA, transmite

INDOOR"
i

Numeroși campioni olimpici și europeni, recordmani 
ai lumii și ai Europei pe lista participanților
Tn prima reuniune evoluează și reprezentanții noștri 
Valeria Bufanu, Viorica Viscopoleanu și Șerban loan 

Rekortanul — aliat sau
VIENA, 13 (prin telefon). 

Stadthalle, cea în care, în ur
mă cu trei ani, fremătasem de 
emoție la disputele așilor cro
se i și pucului, este în aceste 
zile parcă cu totul alta.. Ma 
refer, bineînțeles, la interiorul 
acestei impunătoare clădiri, ca 
un uriaș glob de granit, care 
dintr-un patinoar s-a transfor
mat miraculos intr-un palat al 
atletismului, într-o splendida 
arenă a acestui sport al spor
turilor.

O complexă instalație de 
piste, stilpi pentru sărituri, 
scări de cronometraj, în di-

LAUREAȚII
SPORTIVITĂȚII

1969
Zilele trecute, la Paris, au 

fost decernate premiile fair
play pe anul 1969. Ele au 
fost înmînate de către Jean 
Borotra, președintele Comi
siei fair-play, sportivilor spa
nioli : Pedro Zaballa (fotbal) 
și Francisco Buscato (ban
chet).

Așa cum am mal scris la 
timpul potrivit, fotbalistul 
Zaballa a fost autorul unui 
gest nobil, puțin obișnuit, 
care trebuie reamintit. La un 
moment dat, în meciul dintre 
Real Madrid și Sabadell, îna
intașul Zaballa se îndrepta 
spre poarta madrilenilor apă
rată de Junquera. Portarul a 
prins balonul, dar s-a acci
dentat în cădere, scăpîndu-1 
din mîini. Mingea a ajuns la 
Zaballa, dar acesta, văzîndu-șt 
adversarul inapt de joc, n-a 
profitat de ocazie mareînd în 
poarta goală, ci, arătînd spre 
portarul invalid, a trimis ba
lonul spre centrul terenului.

Baschetbalistul Francisco 
Buscato din echipa Juvențțtd 
Badalona a fost eroul 
întîmplări asemănătoare, 
votul care-1 marcase a 
rit o luxație la gleznă, 
rindu-i cale liberă pentru

unei 
Pi- 

sufe- 
ofe- 

_ _____ „__  _____  .-.1 a 
marca un coș. Neinteresîndu-l 
punctul, Buscato a atras aten
ția arbitrilor să oprească jo
cul, fiind primul care i-a a- 
cordat asistență medicală.

Aceștia sînt laureații spor
tivității anului 1969, ale căror 
gesturi merită, într-adevăr, re
flecție.

verse culori pastelate, reflec
toare dispuse ca Ia teatru — 
creează o ambianță extraordi
nară pentru un spectacol a- 
tletic de cea mai bună calita
te, așa cum numai atletismul 
acesta sub lupă îl poate oferi.

Vineri după-amiază, la ora 
antrenamentelor, toți cei cu 
care am putut schimba câteva 
cuvinte s-au declarat — la u- 
nison — mai mult decît satis- 
făcuți de calitatea amenajări
lor făcute pentru atletism la 
Wiener Stadthalle. Rămîne nu
mai ca și cei din tribune să 
poată spune același lucru des
pre calitatea performanțelor 
atleților în concurs. Nicolae 
Perța, de exemplu, ne spunea: 
„Pista este 
nu știu încă 
tea acomoda 
re grăbește
Ia împingere, dar revine Ime
diat".

Viena a găzduit în 1938 pri
mele campionate europene fe
minine. Tot de numele capi
talei Austriei se leagă acum și 
primele campionate europene 
„indoor". Și pentru că tot sîn- 
tem la capitolul premierelor, 
vreau să vorbesc de inovația 
firmei elvețiene Longines pen
tru depistarea imediată a star
turilor greșite. Un sistem, in

excepțională, dar 
cum mă voi pu- 

cu rekortanul. ca- 
mișcările, cedează

aparență simplu, este legat de 
blocurile de plecare ale fie
cărui concurent și în cazul 
unui start greșit pistolul se 
blochează automat, se aprinde 
un bec și începe să sune o 
sirenă. Aparatul este astfel 
calculat ca în intervalul a 
cinci sutimi de secundă de la 
pocnetul pistolului să intre în 
acțiune.

Festivitatea de deschidere 
va avea loc sîmbătă, de la ora 
15, în prezența lui Franz Jo
nas. președintele Republicii 
Austria. Tn prima zi de con
curs intră în focurile întrece
rilor trei dintre cei zece atleți 
români aflați la Viena : VA
LERIA BUFANU — la 60 mg, 
VIORICA VISCOPOLEANU — 
la lungime si ȘERBAN IOAN
— la înălțime. în aceste pro
be sînt înscriși 16. 19 si, res
pectiv, 18 concurenti. Cei mai 
mulți participant! la întreceri 
au echipele Uniunii Sovietice
— 50. R. F. a Germaniei — 
35, Austriei și Poloniei — cîte 
27. Franței — 23, iar cei mai 
puțini — Olanda și Irlanda — 
cîte 3, Danemarca, Finlanda si 
Turcia — cîte 4 și Grecia... 1. 
Cercetînd listele de înscrieri 
am desprins numele a 17 din
tre campionii europeni de la 
Atena (Nicole Duclos — Fran
ța. Karine Balzer — R. D. 
Germană, Miroslawa Sama — 
Polonia, Nadelda Cijova — 
U.R.S.S., Philipp Clerc —Elve
ția etc.). Sînt prezenți alți 26 
de medaliați cu argint și bronz 
ai întrecerilor din 1969 de pe 
stadionul Karaiskakis. Vor 
lua, de asemenea, parte Ia în
treceri trei dintre campionii 
olimpici de la Ciudad de Me-

xico (Colette Besson — Fran
ța, Viktor Sancev — U.R.S.S. 
și Viorica Viscopoleanu — 
România), 7 recordmeni mon
diali, precum și 12 dintre în
vingătorii Jocurilor 
de 
de 
de 
nu 
de 
care să modifice 
tabela de recorduri ale Euro
pei și ale lumii în competi
țiile pe teren acoperit. Le aș
teptăm.

europene 
sală de la Belgrad. Față 
această participare extrem 
valoroasă este de așteptat 
numai un spectacol atletic 
bună calitate, ci și rezultate 

substanțial

La Monaco so desfășoară 
lucrările mesei rotunde a fot
balului. în cadrul lucrărilor, 
participanții au dezbătut tema : 
„Regulamentul jocului, 
trajul, 
francez 
nunțat 
milară 
toate țările. Delegatul italian, 
fostul internațional Ferrari, a 
declarat că lovitura de la 11 m 
este o sancțiune prea gravă, 
urmată de consecințe de mul
te ori hotărîtoare pentru soar
ta unui joc. El a sugerat ca 
să fie mărită distanța acestei 
lovituri de pedeapsă, iar por
tarul să aibă permisiunea de 
a se mișca în poartă.

GIANNI RIVERA

RIPOSO CONTROLLATO
UN ELEMENT NOU ÎN PREGĂTIREA FOTBALIȘTILOR

Săriturile pe gheață decid!
(Urmare din pag. 1)

doi tineri români, Schell șl lonl- 
ță, se duelează intens pentru 
punctele „de onoare", ca șl pen
tru trofeul oferit de ziarul „Spor
tul". Surprinzător, brașoveanul 
Schell — anul trecut încă la ca
tegoria de începători — este mal 
bine clasat șl, împreună cu riva
lul său, ei întrec cu multe puncte 
pe reprezentantul Bulgariei.

A doua repriză a probei obliga
torii a fost rezervată săriturilor 
și piruetei. Aci, în lupta pentru 
șefie, s-au detașat cu mal multă ' 
certitudine Wunderlich șl> Augus- - 
tovicl. Primul, cu foarte bune 
salturi Lutz și Axel-Poulsen (no
tat pînă la 4,6), a întrunit prefe
rințele mal multor arbitri, așa 
că este creditat cu locul întîi, 
deși are 5 zecimi de punct mai 
puțin. Așa arată clasamentul, 
înaintea probei de figuri Kbere : 
1. Berndt Wunderlich (R.D;G.)

10 — 343,9 p ; 2. Peter Augustovicl 
(Cehoslovacia) 20 — 344.4; 3. Mi
roslav Soska (Cehosl.) 25.5 — 329,7 
p: 4. Gilles Beyer (Franța) 28 —
327.5 p; 5. Gert Graebner (R.F.G.)
30.5 — 326,2 p; 6. Leszle Lidwin 
(Polonia) 35,5 — 322,5 p: 7. Tho
mas Oeberg (Suedia) 46,5 — 299.2 
p ; 8. Klaus Schell (România) 58 
— 270,0 p; 9. Cătălin Ioniță (Ro
mânia) 61 — 257,6 p; 10. Andrei 
Kanev (Bulgaria) 70 — 215,0 p.

Azi, de la ora 7,30 — la pati
noarul acoperit „23 August" — 
este rîndul celor 21 de concuren
te să intre în luptă.

Mărmnreanu evoluează
cu succes la Menton

STEAUA-HONVED BUDAPESTA
(Urmare din pag. 1)

sînt portarul Bado și jucă
torii de cîmp Fenjo, Adorjan, 
Kovacs, Sandor Vass, Varga 
și Takacs.

în formația campioană a 
României vor evolua dumini
că seara 7 din componenții 
echipei de aur, campioană a 
lumii : CORNEL OȚELEA — 
căpitanul reprezentativei na
ționale. GH. GRUIA, CRIS
TIAN GAȚU, ALEX. DINCĂ, 
GH. GORAN, ION POPESCU, 
și MIHAI MARINESCU.

Meciul se anunță deosebit 
de disputat. Pe de o parte, 
campioana României dorește 
să adauge aurului de la mon
diale pe acela al celei mai 
bune echipe de club din Eu-

ropa, iar pe de alta — valo
roșii jucători de la Honved 
încearcă să se relanseze pe 
orbita handbalului de elită 
printr-o victorie în fața echi
pei cu atîția componenți ai 
formației campioane mondia
le. întîlnirea care se va des
fășura DUMINICA SEARA 
(ÎN SALA FLOREASCA, ÎN- 
CEPÎND DE LA ORA 19) și 
va fi arbitrată de V. Sima- 
novici și M. Valcic (Iugosla
via) va oferi iubitorilor de 
sport posibilitatea de a-i ve
dea la lucru 
dintre eroii 
ris, de a-și 
acest prilej 
gostea față 
care s-au acoperit de glorie 
în cea mai dificilă ediție a 
campionatelor lumii.

Tenismanul
Mărmureanu
Menton (Franța) două noi vic
torii. El l-a învins cu 6—1, 
7—5 pe Lotkington (Noua 
Zeelandă) și a cîștigat cu 
0—6, 6—1, 6—4 în fața fran
cezului N’Godrella

român Petre 
a obținut la

peninsulă se 
de optimiste 
comportarea 

Mexic. Presa

pe cei mai mulți 
finalei de la Pa- 
manifeșta și cu 
simpatia și dra- 
de acești băieți

AUSTRALIA — S.U.A. 5-2!
întîlnirea internațională de 

tenis disputată la Cambridge 
(Massachusetts) între selec
ționatele S.U.A. și Australiei 
s-a încheiat cu scorul de 5—2 
în favoarea tenismenilor aus
tralieni. Cîteva rezultate: John 
Newcombe — Stan Smith 6—3, 
6—3, Cliff Richey — Fred 
Stolle 4—6, 6—2, 6—4, New
combe. Stolle — Smith, Ashe 
6—3, 2—6, 7—5.

PANORAMIC SPORTIV EX

Antrenorul
FERRUCCIO VALCAREGGI

Echipa Italiei a obținut un 
rezultat valoros la Sevilla 
cu Spania (2—2), dar presa 
italiană critică 
citară folosită 
După ce arată 
Valcareggi a 
tactică defensivă, cu 8 jucă
tori în apărare și doi înain
tași avansați, „LA GAZZET- 
TA DELLO SPORT" mențio
nează că cu o asemenea tac
tică, echipa Italiei nu poate 
ajunge prea departe în tur
neul final 
văr, scrie 
asemenea 
tară din
de vedere. în primul rind 
pentru că jucătorii s-au îm- 

. bulzit pur și simplu în pro
priul careu, comițînd in a- 
ceastă aglomerare numeroa
se greșeli (ca dovadă, Sal- 
vadore a marcat două go
luri în propria poartă) și în 
al doilea rînd pentru că 
mijlocul terenului a fost

tactica defi- 
de „azzurri".
că Ferruccio 

preconizat o

al C.M. „într-ade- 
ziarul milanez, o 

tactică este deficî- 
mai multe puncte

„SQUADREI AZZURRA"
abandonat de italieni, fiind 
la discreția spaniolilor".

Partida cu Spania a consti
tuit primul test din cadrul 
pregătirilor pentru turneul 
final. Al doilea — și ulti
mul — va avea loc la 10 
mai, la Lisabona, după care 
echipa se va reîntoarce la 
Roma, de unde, la 16 mai, 
va pleca în Mexic. Poate că 
opinia publică sportivă se 
întreabă de ce Italia susține 
așa de puține meciuri de 
verificare. La această între
bare a răspuns Valcareggi, 
arătînd că la C.M. din An
glia, echipa Italiei a fost 
obosită în urma numeroase
lor meciuri de pregătire. 
Pentru a se evita acum o 
repetare a acestei greșeli. 
Valcareggi a considerat că 
meciurile de campionat vor fi 
în măsură să, asigure o su
ficientă pregătire înaintea 
turneului final;

în contrast cu unele ecouri 
negative după meciul cu Spa

Corespondență specială pentru „SPORTUL*4

Măsuri pentru redresarea boxului polonez
Marea criză a boxului po

lonez a fost scoasă la iveală 
la campionatele europene de 
la București unde, pentru pri
ma oară din anul 1947, bo
xerii polonezi au lipsit din 
finală. Această criză poate fi 
explicată, parțial,. prin ple
carea din activitatea compe- 
tițională a unor boxeri ca : 
Leszek Drogosz, Tadeusz Wa- 
lasek, Zbigniew Pietrzykowski, 
Josef Grudzien ș.a. Din păca
te, deocamdată nu avem ur
mași demni să le ia locul !

Asupra modului cum să ie
șim din acest impas se fră- 
mîntă nu numai ziariștii, care 
își aduc aminte de zilele de 
mare glorie ale reprezentativei 
noastre, ci și activiștii1 fede
rației de box care se strădu
iesc să redreseze boxul po
lonez.

Recent, forul de specialita
te a înființat 4 centre de box 
la Cetniew, Poznan, Varșovia 
și Zagorze, unde se află în 
pregătire 120 dintre cei mai 
buni boxeri polonezi, care 
constituie speranțele noastre 
pentru viitor.

în ianuarie a avut loc la 
Opole un turneu de verificare 
la care au participat 4 repre
zentative formate din cîte 11 
sportivi din fiecare centru. 
Este adevărat, acest turneu nu

a fost la cel mai înalt nivel, 
dar el a demonstrat că avem 
în țară mulți boxeri talen- 
tați. Cîștigătorii turneului de 
la Opole au fost (in ordinea 
categoriilor) : Roman Rozek, 
Jozef Witek, Jan Kokoszka, 
Jan Prochon, Jan Zelezniak, 
Ryszard Petek, Zdislaw Fili- 
piak, Wieslaw Rudkowski, Ed
mund Hebei, Tadeusz Waj- 
gelt și Ludwik Denderys.

Cel mai mult ne bucură re
venirea pe ring a tînărului 
campion polonez la categoria 
semimijlocie, Wieslaw Rudkow
ski, în vîrstă de 23 ani, care, 
fiind suferind, nu a boxat 
mai mult de o jumătate de 

acestui 
fi de 
pentru 
loc la 
intr-un 
pentru

Nu sîntem prea îngrijorați: 
chiar dacă s-a reluat cam
pionatul, pasionații fotbalu
lui tot vor urmări, în conti
nuare, veștile legate de 
și de marile competiții 
tinentale. Respectînd și 
ritatea, semnalăm, deci, 
turile de finală ale „i 
și tragerile la sorți pentru 
semifinale, precum și retu
rul partidei amicale Mexic 
— Peru, purtătoare, probabil, 
de semnificații în ce priveș
te lupta pentru trofeul-zeiță 
al... zeului-fotbal.

Vom acorda secundariatul 
unui sport, desigur de sezon, 
pentru care am tremurat nu 
de mult (și nu degeaba...), 
hocheiul pe gheață. In Sue
dia începe lupta anuală pen
tru titlul mondial, angrenînd 
cu o singură excepție — de 
altminteri binecunoscută și 
pentru motivele ce i-au de
terminat absența — Canada, 
aceleași pretendente. Nu 
îndoim că spectaculosul, 
rareori fantasticul hochei 
înalt nivel ne va incinta, 
de obicei.

Un pasionant final _ se 
nuntă și în 
care va 
constantă pe pîrtiile de 
alpin. Duelul Schranz — 
sel se va încheia de 
acum, la
Norvegia, unde concursul de 
clasa A, acordînd punctajul 
25 _ 20 — 15 — 11
6 — 4 — 3 — 2 — 1, va 
reuși să ne dea răspunsul la 
întrebarea „cine va cîștiga 
Cupa Mondială 7" Evident, în 
pofida unor semne sigure de 
apropiere a primăverii în e- 
misfera noastră, și chiar dacă 
nu toată lumea mai aspiră la 
medaliile „Cupei Mondiale",

C.M. 
con- 

prio- 
sfer- 

.C.C.E."

ne 
nu 
de 
ca

a-
„Trofeul Evian"; 

încununa măiestria 
schi 

Rus- 
abia

înVoss-Bergen,

8 —

concursurile abundă, atît în 
ce privește probele alpine, cît 
și în ce privește cele nordice. 
Iar spațiul nu ne mai per
mite enumerarea. In schimb, 
sperăm să ne permită, la 
timpul cuvenit, publicarea 
celor mai interesante rezul
tate.

Capitala Austriei va fi, 
timp de două zile, capitala 
atletismului european, care 
acordă anul acesta primele 
titluri continentale oficiale pe 
teren acoperit. Popularitatea 
în creștere a sportului-sportu- 
rilor (se supără cineva dacă-l 
numim astfel 7) e atestată 
și de amploarea competîțio- 
na.lă a fostului contra-sezon, 
iubitorii sporturilor fiind as
tăzi interesați (și competenți 
în a le interpreta) de per
formanțele pe tartan, lemn, 
parchet etc., oricum... sub ă- 
coperiș. La urma urmei, e 
vorba de o dragoste cit se 
poate de meritată pentru 
sportul fără de care nici un 
sport n-ar fi de conceput... 
De altfel, lista recordurilor 
..indoor" este susceptibilă 
modificări, astăzi și mîine, 
„Wiener Stadthalle".

Bolizii pe patru roți 
notate pe agendă două con
fruntări celebre, la Sebring 
și la Monza. La Sebring, în 
S.U.A., se dispută întîietatea 
în cea de-a doua cursă —• 
de-a lungul a 12 ore — din 
campionatul mondial al măr
cilor, iar întrecerea de la 
Monza constituie primul start 
în Campionatul european 
„Tourenwagen".

La Paris, floretiștii de 
mare renume tși apără șan
sele și priceperea în două 
mm i competiții consecutive, 
„Cupa Europei" (pe echipe) 
și „Cupa Adrien Romei" (in
dividual). Pasionații descen-

denți ai mușchetarilor, chiar 
dacă nu sînt practicanți fer- 
venți „ă la Dumas", vor sa
vura fulgerătoarele acțiuni de 
pe planșe „ă la electro- 
nique“...

Pentru profesioniștii peda
lei, un sezon, cel de velo
drom acoperit, e pe sfîrșite, 
competiția notabilă fiind doar

ln „Turneul celor cinci na
țiuni" la rugby, se va dispu
ta o singură partidă, Irlanda 
— Țara Galilor. Evident, re
zultatul este interesant în 
primul rînd în legătură cu 
clasamentul final, dar și par
tida în sine poate oferi pa
sionalilor subiecte de discuții 
ulterioare : două echipe dure, 
ambițioase, tradițional rivale 
chiar în afara clasamentului.

In „desert", destinat cu pre
cădere amatorilor de curio
zități, meciul de badminton

de

Stockholm

Expresiva figură a lui A. V. Tarasov, antrenor al reprezentativei 
hochei pe gheață a U.R.S.S., autentic „fabricant" tie campioni, pare a 
anunța Încă un succes al sovieticilor in apropiatele campionate mon

diale de la

ced de 6 zile de la Rotter
dam. Pentm rutieri, 
schimb, evenimentul 
il constituie una din 
ce", Milan — San 
cursă consacrată și- 
să (pentru cei bine 
ca și pentru beneficiarii re
clamei). Și pentru o anumită 
categorie de ziariști se poate 
dovedi la fel de rentabilă, 
mai ales dacă... cine știe... 
vreun control antidoping... 
inopinat... sau dibaci „aran
jat" (vezi cazul Merckx)...

în 
central 
„clasi- 
Remo, 
bănoa- 
clasați,

Scoția — R. F. a Germaniei, 
la Aberdeen. Am pledat de 
mai multe ori pentru „trans
ferarea" acestui foarte util 
și agreabil sport în catego
ria sporturilor... normale, cu 
atît mai mult cu cît este ex
trem de accesibil, extrem de 
util fiziologic, spectaculos și 
nepretențios; în plus, mate
rialele stau la dispoziție. Pe 
cînd și la noi un concurs 7

Tiparul; I. P, „luforuatâtia", str, Srozpianu nr. 23.-25, București

an. „Come back”-ul 
boxer s-a dovedit a 
bun augur, nu numai 
că a obținut primul 
turneul de la Opole, 
stil plin de efect, cl și 
că în meciurile de divizie el 
înregistrează numai victorii.

Recent la noi s-a produs o 
reformă generală a desfășu
rării campionatelor de box pe 
echipe. După un experiment 
nereușit, cu un ciclu de doi 
ani de disputare, s-a revenit 
din nou la ciclul de un an. 
în prezent divizia întîi este 
împărțită in două grupe, A 
și B. în componența grupei 
A intră următoarele echipe : 
Legia Varșovia, Wybrzeze— 
Gdansk, Gwardia—Wroclaw, 
Gwardia—Varșovia, Turow— 
Turoszow și iHutnik—Nowa 
Huța. în componența grupei 
B intră B.B.T.S. Bielsko, Car
bo - Gliwice, Gwardia - Lodz, 
Blekitni—Kielce, Stal—Stalowa 
Wola și Zawisza-Bydgoszcz. în 
afară de aceasta se desfășoa
ră meciurile diviziei secunde, 
la care participă 20 de echipe 
împărțite în 4 grupe.

S-a stabilit că în divizia în
tîi numai echipele din grupa 
A pot concura la titlul de 
campioană a Poloniei pe e- 
chipe. în prezent, în ambele 
grupe (din care retrogradea
ză două echipe în 'ftategării 
inferioare), fiecare meci are 
o mare importanță și forțează 
în mod automat cluburile la 
o muncă sistematică de zi cu 
zi.

în ambele divizii meciurile 
de campionat au început în 
februarie. Reoent, deținătoa
rea titlului de campioană. Le- 
gia - Varșovia, a suferit o 
înfrângere senzațională la 
Gdansk, pierzînd cu 8—12. 
După aoeastă victorie, gazde
le au trecut în fruntea clasa
mentului. Conform calendaru
lui competitional. primul tur 
va lua sfîrșit Ia 22 martie 
Jar returul va începe In sep
tembrie.

Pentru boxerii noștri, exa
menul general îl va constitui 
campionatul Individual al Po
loniei care se 
la Opole între 26 aprilie și 

Acest campionat va 
trecere în revistă

Si posibilităților 
boxului polonez, 
să lasă Ia ivea-

nia, voci din 
arată deosebit 
în ce privește 
italienilor în 
italiană consideră în unani-Ț
mitate că grupa B din tur
neul final din care face par
te „Squadra Azzurra" este 
foarte ușoară pentru echipa 
lor. „Vom obține cu siguran
ță calificarea", afirmă cu cer
titudine toți jucătorii, antre
norii și majoritatea ziarelor.^ 
„Eșecul suferit în compania 
echipei R.P.D. Coreene în '68 
nit se mal poate repeta" — 
spun Facchetti și Mazzola.

După cum se vede, pro
nosticurile privind califica
rea italienilor în sferturi de 
finală sînt cit se poate de 
optimiste. După statistici,■ 
Suedia pare să fie adversa
rul cel mai incomod, dacă 
avem în vedere că din 
1912 (!) Italia nu a mai re
purtat nici o victorie asupra 
scandinavilor! Din șapte 
jocuri ea a cîștigat doar 
unul, a terminat patru ■ la 
egalitate și a pierdut două. 
Dar nici Uruguayul. nu tre
buie neglijat. Italia a susți
nut un singur meci cu uru- 
guayenii pe care l-a pierdut 
cu 1—0 ! Iată de ce, mai 
multă prudență în cîntărirea 
șanselor cu viitorii adversari

► și o apreciere reală a valo
rii acestora este deosebit de 
utilă — scrie CORRIERE ■' 
DELLA SERA. Este, fără în
doială, o poziție realistă și 
obiectivă.

Urmărind programul de 
pregătire a lotului italian, 
atrage în mod deosebit aten
ția formularea privind pe
rioadele de odihnă ale jucă
torilor : „Riposo controllato", 
spun italienii, adică „odihnă 
controlată" în traducere ro
mânească. Cu 
în perioatw
chiar atunci cînd jucătorii 
se află la familiile lor pen
tru odihnă, este vorba de un 
control efectuat de medici 
și antrenori asupra jucători
lor. Medicii au datoria să 
controleze alimentația, regi
mul de viață, starea sănătă
ții jucătorilor, în timp ce an
trenorul va trebui să efec
tueze controale asupra înde
plinirii unor sarcini legate de 
continuarea exercițiilor pen
tru menținerea pregătirii fi
zice a fotbaliștilor.

Această odihnă (controla
tă) va fi efectuată în două 
etape. Prima, după termina
rea campionatului și a doua 
între 11 și 16 mai, deci 
înaintea plecării în Mexic.

„Riposo controllato" este 
în orice caz un element nou 
și se pare foarte util, pen
tru o cît mai atentă pregă
tire pre-mexicană.

va desfășura
3 mat 
constitui o 
a forțelor 
actuale ale 
Este posibil 
lă noi talente, care ar merita 
să stea în centrul atenției.

Tn .luna mai. boxerii polo
nezi vor lua parte la două 
turnee internaționale impor
tante : Ia Amsterdam si la 
Szczecin. Tn afară de acestea, 
reprezentativa de seniori a 
fost invitată, tot în luna mai, 
pentru două meciuri în Aus
tria, la Viena și Salzburg.

I. O.

NOII CAMPIONI Al U.R.S.S

Jan WOJDYGA
Varșovia, martie

ELISABETA POLIHRONIADE
In turneul internațional fe

minin de șah de la Belgrad 
s-au disputat partidele între
rupte din rundele anterioare. 
Elisabeta Polihroniade a cîș- 
tigat la Ferrer, în timp ce 
Alexandra Nicolau a pierdut 
la Gaprindașvili. Rujița Iova- 
novici a învins-o pe Konar- 
kowska. Partidele Malipetro- 
va — Nicolau, Gaprindașvili

LA A DOUA VICTORIE
— Polihroniade s-au între
rupt pentru a doua oară.

în clasament, după 4 runde, 
conduce Kușnir (U.R.S.S.) cu 
3 p (1), urmată de Troianska 
(Bulgaria) și Ivanka (Ungaria)
— ambele cîte 3 p, Katia Io- 
vanovici (Iugoslavia) — 2 p 
(2), Polihroniade (România). 
Radzikowska (Polonia) — 2 p 
(1) etc.

MOSCOVA, 13 (Agerpres). 
— în orașele Tallin și Omsk 
s-au desfășurat recent cam
pionatele unionale de lupte 
greco-romane. Iată cîștigătorii: 
categ. 48 kg: Nikolai Falkov; 
categ. 52 kg: Klim Olzoev; 
categ. 57 kg: Aleksandr Kim- 
staci; categ. 62 kg: Hafiz 
Imașev; categ. 68 kg: Roman 
Rurua; categ. 74 kg: Viktor 
Igumenov; categ. 82 kg: Tamas 
Maciavariani; categ. 90 kg: 
Valeri Riazanțev; categ. 100 
kg: Vasili Merkulov; categ, 
peste 100 kg: Anatoli Koscin.

De remarcat că dintre cam
pionii de anul trecut numai 
Klim Olzoev și-a păstrat titlul.

MJ

TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX
La Melbourne, atletul Ralph 
Doubcll (medaliat cu aur la 
Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico) a stabilit un nou 
record al 'Australiei în proba 
de 1 000 m cu timpul de 2:20,0. 
Proba de 400 m a revenit ame
ricanului Martin McCrealy, cro
nometrat in 46,4. Charlie Greene 
si-a adjudecat victoria în cursa 
de 100 m cu 10,3. In cursa de 
5 000 m. atletul australian Kerry 
O'Brien l-a învins net (13:17,2) 
pe multiplul campion Ron Clar
ke (13:56.3).

La Bilbao. In preliminariile tur
neului UEFa Ia fotbal ș-au !n- 
tîlnlt selecționatele de juniori 
ale Spaniei șl Franței. Oaspeții 
au învins cu 5—1. In urma a- 
cestul rezultat, in clasamentul 
grupei conduce Franța cu 5 p, 
care s-a calificat pentru turneul 
final

In sferturile de final* ale pro
bei de simplu masculin din ca
drul campionatelor Internațio
nale de tenis ale Republicii Ara
be Unite, jucătorul sovietic A. 
Metrevell l-a întrecut cu 8—3, 
8—8, 7—5 pe cehoslovacul J. Ku-

kal. Intr-o altă partidă, cam
pionul maghiar I. Gulyas l-a 
eliminat în cinci seturi : 1—6.
6—2, 3—6. 6—4, 6—4 pe sovieticul 
v Korotkov.

Proba de 15 km fond din cadrul 
concursului internațional de schi 
de la Holmenkollen (Norvegia) 
a revenit sportivului norvegian 
Magne Myrnio. cronometrat cu 
timpul de 50:46.9. Campionul 
olimpic Franco Nones (Italia) 
a-a situat pe , locul 50 I

Echipa de fotbal Chemie Halle 
(K.D. Germană) a jucat 
Khartum tn compania unei se
lecționate locale pe care a ln- 
vîns-o cu scorul de 3—1 (1—0).

la

Dupâ patru etape, tn cursa ci
clist* Paris — Nice continuă s* 
conducă cunoscutul rutier bel
gian Eddy Merckx, urmat de 
compatriotul său Leman — la 
so sec. Etapa a 4-a, desfășurat* 
pe distanța St. Etienne — Bollene 
(198 km), a revenit Iul Leman 
In 5h 08:29,0.

Rezultate Ia buchet: în C.C.M. 
(Ia Prag*) : T.S.K.A. Moscova —

4, . <

Slavia Praga 107—79 (masculin) ; 
la Riga : T.T.T. Riga — Akade- 
mik Sofia 83—36 (feminin) : la 
Cracovia : Wisla — Sparta Pra
ga 54—52 (feminin). In Cupa cu
pelor. Ia Neapole : Fides var- 
tenope — Dinamo Tbilisi 86—69.■
In turneul de tenis de la Cara
cas dotat cu „Cupa Altamira", 
jucătorul brazilian Koch l-a eli
minat cu 6—3. 2—6, 6—3 pe ame
ricanul McManus, englezul Bat- 
trick a dispus cu 0—6, 6—2. 0-6 
de iugoslavul Spear, iar brazi
lianul Mandarino l-a învins cu 
*—V 4—6, 9—7 pe iugoslavul
Franulovld.

Prob* feminină de slalom uriaș 
de 1* Voos Bergen (Norvegia) 
a fost ciștigată de sportiva fran
ceză Ingrid' Lafforgue, cronome
trată cu timpul de 1:19,43, Tn 
clasamentul individual al „Cupei 
Mondiale" continuă să conducă 
Michele Jacot (Franța) eu 180 de 
P. urmată de Franțolse Macchl 
(Franța) 145 p, Ingrid Lafforgue 
(Franța) — 138 p, Florence Steu- 
rer (Franța) — 144 p. Barbara 
Cochran (S.U.A.) — 120 p etc.


