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Lucrările Plenarei
Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
în ziua de 17 martie a.c. 

*-au deschis lucrările Plena
rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. 
Plenara are la ordinea de zi 
următoarele:

1. Programul național pri
vind dezvoltarea zootehniei 
ți creșterea producției ani
maliere în Republica Socia
listă România în anii 
1970—1980.

2. Programul național pri
vind gospodărirea rațională a 
resurselor de apă, extinderea 
lucrărilor de irigații, îndigu
iri, desecări și de combatere 
a eroziunii solului în Repu
blica Socialistă România în 
anii 1971—1975 și prevede
rile generale 
pînă în 1985.

3. Proiectul 
asigurarea și 
tății produselor.

4. Proiectul legii organiză
rii și disciplinei muncii în 
unitățile socialiste de stat.

5. Informare cu privire la 
efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a parti
dului.

de perspectivă

legii privind 
controlul cali-

6. Informare referitoare Ia 
compoziția și mișcarea cadre
lor din nomenclatura organe
lor de partid și de stat.

7. Informare cu privire Ia 
activitatea internațională a 
Partidului Comunist Român 
în anul 1969 și planul de re
lații în anul 1970.

La lucrările plenarei par
ticipă ca invitați membri ai 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
președinți ai comisiilor per
manente ale Marii Adunări 
Naționale, șefi și adjuncți ai 
secțiilor Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, membrii Colegiului 
Central de Partid, miniștri și 
conducători ai unor instituții 
centrale de stat, ai Frontu
lui Unității Socialiste, ai Con
siliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și ger
mană, secretari ai Consiliului 
Central ai Uniunii Generale 
a Sindicatelor, ai Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Consiliului 
Național al Femeilor, secre-

tari cu problemele agricole 
ai comitetelor județene de 
partid, specialiști din dome
niul creșterii animalelor și 
îmbunătățirilor funciare, re
dactori șefi ai presei centrale.

Problemele aflate la ordi
nea de zi au fost examinate, 
în prealabil. în cursul zilei 
de 16 martie, în 
Comitetului Central.

La dezbaterile în 
Comitetului Central 
primelor două puncte la or
dinea de zi au luat cuvîntul 
tovarășii : Virgil Trofin,
Iosif Banc, Nicolae Mihai, 
Gheorghe Necula, Vasile Ma
rin, Iosif Uglar, Miu Do- 
brescu, Mihai Telescu, Con
stantin Sandu, Victor Bolo- 
jan, Petre Ionescu, Nicolae 
Vereș, Dumitru Dinișor, Do- 
mokoș Szasz, Petre Baniță, 
Gheorghe Ghinea, Vasile Te- 
mișan, Ion 
Mureșan, Ion 
Haș, Nicolae 
xandru Galoș, 
iescu, Gheorghe 
Ion Avram.

Lucrările plenarei continuă.

comisiile

plenara 
asupra

Sîrbu, Tiberiu 
Teșu, Teodor 
Giosan, Ale- 

Angelo Micu- 
Moldovan,

MAREA DRAGOSTE
Tricolorii își

® Dinu Cristea, marele
carierei

pregătesc ritmul pentru Crosul balcanic

prelat 
mele

ale 
mi-

România-Polonia, la box
Federația de box din Polonia a propus forului 

nostru de specialitate ca în luna decembrie 1970 
să se dispute, în Polonia, întilnirea dintre primele 
selecționate ale celor două țări. F. R. Box a ac
ceptat, propunînd, Ia rîndul său, să se organizeze 
concomitent la București, meciul dintre selecțio
natele secunde ale României și Poloniei.

Schiori români
la „Cupa Aleko“

Schiorii Dan Cristea, V. 
Brenci, Gh. Vulpe și Al. 
Bogdan au plecat aseară 
în Bulgaria pentru a par
ticipa la tradiționalul con
curs ,.Cupa Aleko“. Pro
bele de slalom special și 
slalom uriaș se vor des
fășura sîmbătă și dumi
nică.
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Săritorii de la trambu
lină Melania Decuseară, Ion 
Ganea 
delcu
Rheydt (R.F.G.) pentru a 
participa, de vineri pînă 
duminică, la campionatele 
internaționale ale țării gaz
dă, alături de sportivi din 
17 țări (Italia, Anglia, Ce
hoslovacia, Ungaria, Fin
landa, Spania ș.a.).

și Constantin Ne- 
pleacă astăzi la

al atletismului ® Făt Frumos este alergarea ® Ion Rusnac: 
sportive!" ® în Parcul Buftea

care zburdă pe alei într-o a- 
lergare fără de sfîrșit, să-ți 
amintească 
propiere a 

calde.

molcome 
obcine în 

printre frunzele moar- 
toamnei trecute, doar 
și dedițeii, fulgere ai

de iminenta a- 
zilelor cu soare și 
Și nea Dinu, omul

Pe întinderile
Parcului Buftea, 
niatură, 
te ale 
ghioceii

tn decorul fermecător al Parcului Buftea crosiștii se pregă
tesc intens pentru a XV-a ediție a Crosului Balcanic. Intre- 

duminică 22 martie
Foto : AUREL NEAGU

cerile se vor desfășura

be și galbene pe cenușiul în
tinderilor, înveselesc natura 
încă tristă. Pășești pe covorul 
moale, printre pomii dezgoliți 
«ub cupola cerului plumburiu, 
cu părul răvășit de vîntul 
tăios și gîndești că fără acești 
firavi vestitori, n-ai intui a- 
propierea primăverii.

Poate doar băieții și fetele,

care s-a născut o dată cu at
letismul, și zîmbetul lui tî- 
năr, și vorba-i iute ca 
sprint îți spun că 
va intra curînd în amintire, 
lăsînd loc în actualitate gazo
nului mîngîiat de rouă.

— Atletismul ți-e mai drag 
decît un frate,, nea Dinule.

i un
„indoor“-ul

Nica epopee a unei mari acțiuni o copiilor

din județul Cons ia nț a

Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor a organizat re
cent la Constanța o consfătuire 
cu șefii comisiilor sportive ju
dețene. Explicația alegerii aces
tei localități, intr-o perioadă 
etnd încă nu se poate vorbi de 
mirajul mării, este simplă : cu
noașterea pe viu a unei lăuda
bile inițiative a Consiliului ju
dețean Constanța al organizației 
pionierilor, care a pornit con
strucția unui parc al cravatelor 
roșii, acțiune de mari proporții, 
realizată strict pe plan local, 
prin muncă voluntară.

Geneza acestui pare este pe 
cit de dramatică pe atît de inte
resantă. Tar prezentarea el in 
rindurlle care urmează — fă
cută după expunerea prof. Toma 
Mareș, președintele Consiliului 
județean Constanța al organiza
ției pionierilor — poate însemna 
un binevenit schimb de expe
riență, o modalitate de a ex
tinde o Inițiativă valoroasă^ care 
nu cere, în 
tuziasm și 
goste pentru

principal, decît en- 
perseverență, J““ 
copii.

★
Ideea amenajării unui 

sportiv al pionierilor în 
mai mare așezare de pe

dra-

parc 
cea 

____  ___ _ malul 
Mării Negre 'datează din toamna 
anului 1966. Un astfel de parc 
Însemna unica soluție de a a- 
coperl volumul în continuă creș
tere al activității sportive des
fășurate de cei mai mici cetă
țeni ai orașului și județului 
Constanța. Numai că proiectul, 
pe atunci, a provocat zîmbete. 
Autorul lui, prof. Mareș, a fost 
sfătuit să se liniștească, să nu 
se complice. „Probabil că ați 
visat tntr-o noapte un astfel de

parc... Să nu vă gîndiți că s-ar 
putea rezolva prea curlnd î“...

Da, intr-adevăr, fusese un vis, 
dar cu ochii deschiși, al profe
sorului Mareș și al copiilor din 
Constanța. Un vis frumos. Ni
meni nu putea estima cîte greu
tăți se vor ivi. Dar toți cei a- 
flați în jurul profesorului Mareș 
erau ferm deciși să le înfrunte, 
să le depășească.

Și, iată, încă din start, eșec. 
Altul poate ar fi renunțat. Poa
te... Prof. Mareș a rămas pe po
ziție. A continuat să viseze, să-și 
apropie oameni entuziaști ca și 

el, pentru a declanșa, într-un 
alt moment, bătălia.

A trecut 1966. Noul an l-a gă
sit pe inimosul proSesor de 
limba română (! ?) în pline tra
tative pentru obținerea locului 
pe care urma să fie amplasat 
viitorul parc.

— Cu ce îl veți construi ? De 
unde veți obține fonduri ?

Erau întrebări care reveneau 
obsedant în discuțiile cu tova
rășii de la ,,Sfat“. Și, pe bună 
dreptate.

— Nu solicităm decît terenul. 
Restul ne privește. Ne vom 
descurca singuri !...

Cei de la ,,Sfat“ l-au privit cu 
destulă neîncredere. Dar prof. 
Mareș a stăruit. Din ianuarie 
și pînă în octombrie probleme 
obținerii acestui teren l-a fră- 
mîntat fără încetare. în fine, 
după 10 luni de insistențe 
figura sa a rămas proverbială

Tiberiu STAMA 
Cornel POPA

!

(Continuare în pag. a 2 a)

turneu internațional de la Cannes
-- PATRU ECHIPE REPREZENTATIVE — ROMÂNIA, PORTU
GALIA, SUEDIA, FRANȚA — SI PATRU DE CLUB — A. C. 
MILAN, ANDERLECHT, BAYERN MUNCHEN SI A. S. CAN

NES — LA STARTUL ÎNTRECERII

După cum am mai anunțat, 
la sfîrșitul lunii martie se va 
desfășura la Cannes (Franța) 
cea de a XlX-a ediție a tradi
ționalului Turneu internațional 
de juniori, cea mai mare re
uniune fotbalistică anuală de 
acest gen, după turneul U.E.F.A.

Marți dimineața, reprezenta
tiva noastră — care, după cum 
se știe, este deținătoarea tro
feului — va părăsi Bucureștiul, 
urmînd să susțină la Cannes, 
miercuri seară, primul meci 
al turneului, în compania re

dutabilei formații italiene A. C. 
Milan.

în aceeași seară, în cadrul 
grupei I a turneului, „naționa
la" de juniori a Portugaliei în- 
tîinește echipa locală 
Cannes.

Cea de a doua grupă a 
confruntări fotbalistice
disputată de reprezentativele 
Franței și Suediei, precum și de 
două binecunoscute echipe de 
club : Anderlecht (Belgia) și 
Bayern Miinchen (R. F. a Ger
maniei).

A. S.

acestei
va fi

Marile rivalități pugilistice
ale anului 1970

• O NOUĂ VEDETA : ACHIM URSULESCU • „PRODUSUL" LUI CIUCĂ, 
URMAȘUL SĂU © CAMPION — AUREL DUMITRESCU, LIDER — GA
BRIEL POMETCU • GHEORGHE PUȘCAȘ SAU „RINGUL DE AUR" AL 
LUI STANEF ? • ORICARE DIN CEI TREI' • VICTOR SILBERMAN, UN 
SINGURATIC • GYORFFI SAU COVACI? • „MIJLOCIA" = INCERTI
TUDINE, CATEGORIA SEMIGREA = ION MONEA • „PREA MICI PEN

TRU UN RĂZBOI ATÎT DE MARE

I
i A MAI DISPĂRUT i 
i
i
i

O ZONA PUSTIE I
i

N-ai să te desparți de el nici
odată !

— Niciodată. Doar el se va 
despărți, cindva, de mine...

— Dintre toate probele 
tismului, care îți este 
dragă ?

— Toate-s frumoase, 
parcă, crosul, alergarea t 
ta pe pajiști, printre copaci, 
pe alei cu flori este mai a- 
proape de inimă. Poate și 
pentru faptul că ea înseamnă 
începutul, și de orice început 
te legi cu sufletul.

— Așadar, alergarea 
cîmpuri este o poartă a 
letismului. Numai atît ?

— Firește că nu. Pentru 
lefii 
lungi 
crosul, 
at în 
Dar, 
muchie de cuțit, 
știi cit, cum și cină. Dacă ai 
cheia acestor întrebări, poți 
fi sigur de izbîndă. ,

— înainte de a fi un mag
net pentru atletism și un șle
fuitor de talente, crosul — 
simplu, așa cum este — ce 
reprezintă ?

— Plăcerea de a alerga, de 
a ști că mușchii nu te pără
sesc cu una cu două, că ești

este așteptată primăvara

I

aceas-

Oare a luat sfîrșit „crahul" lut Gheorghe Chivăr ?
Foto : N. AUREI.

I i
I

atle-

pe 
at-

at- 
consacrați in alergări 
sau foarte lungi, el, 
poate însemna un ali- 
lupta cu recordurile, 

vezi, aici e un „ce", o 
Trebuie să

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2 a)

Fără a putea anticipa cu 
precizie pe marii favorlți ai 
anului 1970, pe baza rezultate
lor anterioare, s-ar putea con
tura, totuși, o listă ‘
personajelor care-și 
șa primele rivalități 
Firește, ca în orice 
mai ales în cazul 
mănuși, idolii se pot prăbuși 
într-o clipă, de multe ori 
chiar, în fața unor adversari 
apăruți brusc din anonimat. 
Așa se va putea întîmpla și in 
anul acesta. Dar pînă atunci...

La categoria semimuscă, în 
lipsa lui Vasile Ivan, care 
între timp a trecut la catego
ria Imediat superioară, Aurel 
Mihai își va disputa — după 
toate probabilitățile — întâieta
tea cu fostul său coleg de 
club, Marin Lumezeanu (Stea
ua). In ultimul timp, insă, 
Achim Ursulescu (Metalul 
Bocșa) — aproape necunoscut 
pînă la turneul pe categorii 
de greutate desfășurat în 
toamnă la Brăila — a pășit în 
ring cu mare îndrăzneală, am 
putea spune cu siguranță, a 
evoluat la fel și a cîștigat

posibilă a 
vor tran- 
naționale. 
sport, clar 
celui cu

med 'după meci, intern sau 
internațional. Marea rivalitate 
a celei mai mici categorii se 
va tranșa — după părerea 
noastră — în acest triunghi cu 
laturi și unghiuri aproape 
egale.

La categoria muscă, campio
nul european, Constantin du
că, care în urma unei activi
tăți de 13 ani a reușit să-șl 
încorseteze talia cu centura 
continentală — făcîndu-și pe 
deplin datoria — poate pierde 
supremația în fața colegului 
său de club, Constantin 
Grulescu. De fapt, se poate 
spune că Gruiescu este — va
loric — un produs al lui 
Ciucă, cu care s-a antrenat 
sau s-a întîlnit oficial mulți 
ani. Marea speranță, Vasile 
Ivan (Dinamo), mai are ne
voie de experiență și viteză în 
execuții, ștefan Constantin 
(Metalul București) fiind pri
mul său challenger.

Deși „cocoșul" Aurel Dumi
trescu (Steaua) a furnizat cea 
mai mare surpriză a naționa
lelor de anul trecut, fiind apoi 
revelația campionatelor euro-

pene pe care le-a încheiat ne
învins. astăzi se consideră că 
Gabriel Pometcu (Voința 
București) — cel care l-a eli
minat pe ex-campionul euro
pean, N. Gîju, în primul tur 
al finalelor ’69 — poate trece 
de fostul elev al lui Ion Du
mitru și Lucian Popescu. Ul
timele evoluții ale acestor 
sportivi confirmă aparențele, 
dar numai o întîlnire directă 
— sau mai multe — între ei 
poate oferi o concluzie. Vije
liosul reșițean Paul Nedelcea 
n-a fost văzut în ultimul timp 
„la lucru”, dar toată lumea 
știe că perseverează și poate 
oferi orjcînd surprize. Răstur
narea ierarhiei naționale n-ar 
reprezenta un lucru prea greu 
pentru el, pentru că deseori a 
fost numai la un pas de pri
mul loc.

Ca în orice sport în care 
micile greșeli se pot specula in

I
I
I
I
I

n ultimele două decenii fotbalul 
nostru a fost lipsit de un regu
lament de organizare. O activi
tate cu atîtea compartimente, cu 
o problematică complicată în 
sine și mereu amenințată să de

vină un pâmînt mișcător datorită re
vărsărilor de subiectivism și ăe pasiune 
nu era ordonată de norme în stare să 
confere echitate, consecvență, atitudi
ne lucidă și capacitate de orientare. 
Arbitrariul, forța anumitor departa
mente care tutelau unele cluburi și 
acrobația de conjunctură, ele propu
neau, judecau, hotărau, transformînd 
zona fotbalului într-un teritoriu unde 
nu se știa niciodată ce va urma, unde 
„cazurile" nu erau încadrate și măsu
rate după principii și norme generale, 
unde unitățile de măsură se schimbau 
de la o zi la alta si de la o circum
stanță la alta, iar hotârîrile, alij cele 
mari cît și cele mici, erau devorate de 
către autorii lor, ahtiați să schimbe în- 
tr-una, dar să nu consolideze nimic. 

Perioada aceasta de haos (ce altceva 
decît haos era atunci cînă oamenii 
rupeau 3 perechi de pantofi alergînd 
să afle, de pildă, dacă există preve
deri pentru reglementarea campiona
tului de juniori, pentru contractarea 
jocurilor internaționale sau vreo pro
cedură pentru judecarea abaterilor fot
baliștilor, arbitrilor etc.) s-a terminat, 
slavă domnului.

Există, în sfîrșit, un regulament de 
organizare a activității fotbalistice. 
Există, cum s-ar spune, o lege a fot
balului, o cărticică de 100 de pagini 
gîndită de Octav Luchide, omul prin 
care s-au scurs vreo 50 de ani de is
torie fotbalistică, dezbătută și defini
tivată de o judecată colectivă și de
venită prin gir oficial instrumentul de 
aducere la numitor comun și de regle
mentare a tuturor aspectelor activității 
fotbalistice. S-a cîștigat o condiție de 
stabilitate, un podium de lumină între 
marginile căruia se va desfășura de 
acum înainte existența sportului suve
ran, un suport pentru puntea tradiției, 
posibilitatea de a înțelege ce se în- 
tîmplă precum și măsurile adoptate, 

dispărut, deci, încă o zonă pus- 
'lalului.

I
i
i
I
I
I
I
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in pag. a 4-a

Corespondențe speciale
pentru

SALDANHA

După 
fotbalul

® Vitrina

sportul
Rio de Janeiro

- CONCEDIAT!
Ciudad de Mexico

Olimpiadă, 
în prim plan
campionilor 

mondiali de schi

® CALEIDOSCOP

Aseară s-au încheiat me
ciurile din sferturile de fi
nală din Cupele europene la 
fotbal.

Tragerea la sorți a meciu-

IRemus BOGDAN
(Continuare în pag. n 2 a)

Gheorghe ILIUȚA

EDIȚIEIc I E EI

Imagine din pauza meciului Cehoslovacia Suedia (în prim plan Nedomansky). primul derby al 
actualului campionat mondial. (Citiți în pag. a IV-a amănunte asupra desfășurării întrecerilor de la 

Stockholm). Aseară, U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—1

rilor din semifinalele acestor 
competiții va avea loc, azi, 
la Roma. Miine, in capitala 
Italiei se vor alcătui grupele

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Leeds United — Standard Liege
1—0 (1—0) (în fur 1—0)

Legia Varșovia — Galafasarai
2—0 (1—0) (în tur 1—1)

Fiorentina — Celtic Glasgow
1—0 în min. 80 (în tur 0—3)

Feijenoord — Vorwarts Berlin
2—0 (0—0) (în tur 0—1)

CUPA CUPELOR
Goztepe Izmir — Roma
0—-0 (în tur 0—2}

Trimisul nostru special, C. HRANESCU, transmite din Londra

preliminarii ale noii ediții a 
campionatului european in- 
terțări care va începe în a- 
cest an.

Gornik Zabrze — Lewski Sparlak
în fur 2—3} S-a calificat Gornik2—1 (1—0) 

Zabrze.

Manchester
1—O 'după

— Lewski Sparlak

City — Academica Coimbra 
prelungiri (în tur 0—0)

Schalke 04
1—0 (0—0)

CUPA EUROPEANĂ A TÎRGU RILOR

— Dinamo Zagreb 
în tur 3—1)

Inter — Hertha B.S.C.
2—0 (în tur 0—1)

Newcastle United — Anderlecht
3—1 (în tur 0—2). S-a calificat Anderlecht.

ARSENAL A SURCLASAT
PE DINAMO BACĂU; 7-1 (4-1)1
Comportîndu-se sub orice 

critică, Dinamo Bacău a suferit 
o grea înfrîngere in fața Arse
nalului, net superioară din toate 
punctele de vedere. Victoria re
purtată de gazde cu 7—1 (4—1)
oglindește aspectul jocului aflat 
Ia discreția formației engleze. A- 
părarea Imediată a dinamovlștilor 
a fost greoaie, mereu pe picior 
greșit, incit Ghiță, cu excepția 
primului gol de care se face vi
novat, nu poate fi acuzat pentru 
celelalte. Și atacul s-a dovedit 
ineficace in prima repriză. In 
repriza a doua, Ene și Băluță (în 
min. 60 șl 61) singuri cu portarul

nu au putut concretiza ocaziile 
avute. Golurile au fost marcate 
in ordine de Kadford (min. 8), 
George (min. 24 și 26), Băluță 
(min. 33) — care a reluat o cen
trare a Iul Ene, McLintock (min. 
45), Sammels (min. 58), Radford 
(min. 77) șl Sammels (min 82).

ARSENAL : Wilson — Storey, 
McLintock, Mc Nab, Simpson, 
Kelly, Marinello, Sammels, Rad
ford, George, Graham (din min. 
46 Armstrong).

DINAMO BACĂU : Ghiță — Co- 
mănescu, Nedelcu, Velicu, David, 
Vătafu, Duțan, Pană, Dembrov- 
schi, Ene, Băluță,



ȘCOALA NOASTRĂ DE SĂRITURI

NVfNGi « RULETE
SE IMPUNE MĂRIREA CONSIDERABILĂ 

A VOLUMULUI DE LUCRU
Am consemnat cu satisfac

ție câ tezaurul atletismului 
nostru s-a îmbogățit din nou 
cu metal prețios. Wiener Stadt- 
halle a adus, dacă mai era 
nevoie, consacrarea școlii ro
mânești în probele de sărituri. 
Se împlinesc aproape două 
decenii de cînd în cele șase 
probe de sărituri (2 la fe
mei, 4 la bărbați) avem spor
tivi de bază, cu care mergem 
*,la sigur”. Sintem tentați să 
credem că victoriile lor au de
venit lucruri firești. Din 1954 
nu a mai existat vreo între
cere continentală sau mondi
ală în care săritorii, de-a lun
gul a 2—3 generații de a- 
tleți, să nu fi cucerit meda
lie după medalie.

Azi, după ediția vieneză a 
campionatelor europene pe te
ren acoperit, atletismul româ
nesc este în posesia a 29 de 
medalii de aur, argint și bronz 
cucerite la diferite ediții ale 
J.O. și C.E. Un bilanț bun. 
Dar dacă ținem seama de fap
tul că de fiecare dată sînt 
puse în joc peste 30 de titluri, 
trebuie să recunoaștem că ci
fra nu este impresionantă. 
Mai' ales că (sau poate că 
tocmai aici rezidă faptul ie
șit din comun, „curiozitatea”) 
din cele 29 de medalii, 18 au 
fost cucerite în probele de 
sărituri și doar 11 în nume
roasele probe de alergări, a- 
runcări, marș. Parcă ar fi 
sporturi diferite... Iar dacă vor
bim de valoarea absolută, de 
medaliile de aur, balanța este 
net favorabilă săritorilor: din 
cele 10 titluri de campioni o-

Corespondență specială pentru „SPORTUL”

TREI CAMPIONI BALCANICI DE CROS 
DIN IUGOSLAVIA ÎȘI VOR APĂRA TITLUL 

LA BUCUREȘTI
Vera Nikolici — locul 4

Pentru apropiata întrecere a 
celor mai buni crosiștl balcanici, 
sportivii care vor reprezenta Iu
goslavia s-au pregătit asiduu. 
Fără îndoială, activitatea lor în 
cadrul cluburilor de care aparțin 
a fost Intensă, dar, tot atît de 
neîndoielnic, șl mal Intensă a 
fost munca efectuată în cadrul 
celor două grupe de selecționați. 
O primă grupă, cuprinzînd ma
joritatea croslștllor, s-a antrenat 
timp de 15 zile în localitatea Ul- 
țin, pe malul Mării Adriatice, iar 
a doua, în care majoritari au 
fost seniorii, a avut drept gazdă 
renumita stațiune montană Ja- 
horina.

Duminica trecută a avut Ioc 
tradiționalul (unii spun Inevita
bilul...) concurs de selecție, anu
me la Sarajevo. Rezultatele, mai 
bine zis ordinea sosirii pe cate
gorii de vîrstă, vor familiariza 
pe cititorii ziarului „SPORTUL” 
cu numele celor ce vor purta 
tricourile reprezentativei Iugo
slave, precum și cu cele mai bune 
performanțe ale lor. In același 
timp, ele vor oferi prilej de co
mentarii, întrucît nume sonore 
au fost întrecute. Exemplul cel 
mai elocvent e acela al record
manei mondiale Vera Nikolici, 
ocupantă doar a locului 4 1 E 
drept însă- că trebuie să se țină 
cont și de faptul că specialitatea 
ei o constituie alergarea pe pistă 
și nu cea pe teren variat, ou

(Urmare din pag. 1) 

încă tînăr, plăcerea de a te 
lăsa cuprins de brațele mola
tice ale oboselii.

Nea Dinu, omul despre care 
știe multe și tata, pe care l-a 
admirat și bunicul, nu te lasă 
să respiri. Vrea neapărat să 
te convertească la religia at
letismului. să-ți spună ce-ai 
pierdut dacă nu i te-ai în
chinat, ce poți cîștiga de a- 
cum înainte dacă te vei pleca 
în fața lui.

Stolul de băieți și fete ce-și \ 
pregătesc ritmul pentru con
fruntarea balcanică reprezin
tă o mărturie a faptului că 
Dinu Cristea nu propovădu- 
iește în van. Fata aceasta cu 
ochi visători, Natalia Andrei, 
olteancă sută la sută, este la 
prima ei dragoste. O dragoste 
curată, de copil, șl prin aceas
ta trainică, frumoasă. Făt Fru
mos este atletismul, alerga
rea.

—Iți place mult T
— Nespus I
— Și ce ți-ai pus în gînd 

pentru duminică ?
— Si alerg. Cit mal repe

de, ca gîndul cel bun...
Ghiță Ionel, antrenorul care 

a venit din Bănie să-i fie sfet
nic, o aprobă: „Ca gîndul. 
Da, așa trebuie. Și, mai ales, 
trebuie să cîștige, pentru că 
nimic nu te leagă mai mult 
decît succesul.”

Cu codițele în vînt, Îmbu
jorată de efort, Rafira Fița 
se destăinuie cu dezinvoltura 
copilului care a făcut nume" 
lucruri bune.

— E așa de frumos aici, 
atît de moale covorul acesta 
de frunze, atit de curat ae
rul... Ar fi păcat să nu în
cununăm cu un succes cele 
200 de ore de antrenament. 
Deși sînt încă junioară- foi

CINE VA
La ultimele concursuri de pa

tinaj viteză șl mai ales la cam
pionatele naționale, cea mai im
portantă competiție internă, s-a 
constatat o acută criză de valori 
îndeosebi in probele rezervate 
seniorilor. Ceea ce ni se pare 
însă și mai grav este faptul că 
în eșalonul schimbului de mîine 
(juniorii mari și mici) se pot nu
măra pe degete cel care se arată 
capabili de progres și, deci, să 
facă față cît de cit in viitoarele 
concursuri internaționale de nivel 
mediu. In schimb, în rindurile 
copiilor există un număr impre
sionant de fete și băieți dotați, 
cu care specialiștii federației tre
buie să fie atenți, să-i crească 
cu grijă.

In acest context, o discuție 
despre drumul patinajului poate 
porni cu folos doar dacă forul 
de resort șl celelalte organe spor
tive locale și județene, interesate 
In dezvoltarea acestui sport, se 
vor îngriji Bă pregătească, 
printre altele, și un program 
competițional, care să asigure o 
desfășurare ritmică concursurilor 
rezervate micilor viteziști. Oricît 
s-ar supăra unii, totuși trebuie 
să spunem că actuala activitate 
competițlonală este insuficientă și, 

limpici și europeni, 8 aparțin 
săritorilor și numai două ce
lorlalți specialiști ai probelor 
atletice.

Aceste cifre pur statistice — 
dar tocmai prin aceasta corec
te — îmi dau dreptul să vor
besc despre o școală autoh
tonă a săritorilor, atit de de
tașată de restul atletismului 
nostru încît se poate vorbi de 
o „castă”, de un fenomen cen
trifug al săritorilor față de... 
inerția plumbuită a sprinteri
lor, a alergătorilor de demi- 
fond și fond, a aruncătorilor. 
Cred că nu este drept ca a- 
tletismul să fie privit în an
samblul Iul ca o valoare me
die, atunci cînd într-un sec
tor — cel al săriturilor — 
treaba merge bine, cînd în 
cele două probe feminine de
ținem monopolul recordurilor 
mondiale și cucerim medalii 
de aur, argint și bronz în cele 
mai importante întreceri ale 
lumii. Cunosc frămîntările ce 
există în rîndul specialiștilor 
noștri în domeniul metodicii 
și tehnicii. Cunosc, de ase
menea, încercările insistente 
ale federației pentru egaliza
rea la un plafon superior a 
rezultatelor la diferite grupe 
de probe. Este o inițiativă lo
gică și lăudabilă, care își aș
teaptă încă roadele...

Specialiștii români în pro
bele de sărituri au creat de-a 
lungul a două decenii o școa
lă proprie, bazată pe expe
riența personală și (de ce să 
ignorăm ?) pe ADAPTAREA 
experienței străine la specifi
cul nostru. Se poate afirma 
că inițiativa creatoare și cu

la concursul de selecție I
atît mal puțin pe un traseu ca 
cel de la Sarajevo, noroios. 
„greu”, aproape desfundat.

Iată acum și clasamentul con
cursului de selecție : SENIORI — 
1. Dane Korița (locul III la ..Cor
rida" din Sao Paulo In 1969, lo
cul 5 la C. E. de la Atena In 
proba de 5 000) ; 2. Voivodici ;
3. Iokici ; 4. Kovacevici ; 5. Gra- 
hovaț (un renumit tactician) ; 6. 
Gavrilovici ; SENIOARE — 1.
Djurița Rajher (campioană bal
canică de cros la Skoplje in 
1969) ; 2. Vesellnka Miloșevici (de
ținătoarea recordului național pe 
1 500 m) ; 3. Milunka lokșlcl ; 4. 
Vera Nikolici (!) ; TINERET — 1. 
Kovacavicl ; 2. Tomici ; 3. Maxi- 
movici ; 4. Rak ; 5. Pantalon ; 6. 
Lubusklci : JUNIORI — 1. Molo- 
vici (campion balcanic la Skoplje 
în 1969) ; 2. Stanoevici ; 3. Kova- 
cicl ; 4. Bulovlcl ; 5. Vipasovici ; 
6. Mandici ; JUNIOARE — 1. Ko- 
vacev (campioană balcanică la 
Skoplje în 1969) : 2. Pașlcl ; 3. 
Moroviel 4. Peclanat.

După, cum se vede, trei camr 
pioni balcanici ai ediției prece
dente își vor apăra titlul la Bucu
rești, oraș spre care întreaga e- 
chlpă pleacă joi cu autobuzul 
din Belgrad, sosirea fiind prevă
zută pentru vineri.

Milo? GLIGORICI
redactor la „sportske Novosti” 

Zagreb

Marea dragoste...
concura alături de stelele at
letismului. Îmi pare bine. Ca 
să devii un star in atletism, 
trebuie să te confrunți cu ve
dete de prima mărime, si le 
învingi.

Pe oglinda lacului apar 
cercuri concentrice. Valuri 
mici, iscate de săriturile năs
trușnice ale crapilor cu solzi 
argintii. Ion Rusnac îl priveș
te, dar nu surîde. Cufundat în 
noianul de calcule, poate că 
nici nu-i vede. Socotește pe 
degete. Fiecare deget Înseam
nă un adversar. Cînd închide 
pumnul — au dispărut toți...

— E cursa carierei mele 
sportive. Sînt în formă bună. 
Cronometrele antrenorului meu 
Nicolae Păiș arată... timp bun.

Gh. Varga (Agronomia Cluj) a fost singurul patinator care 
și-a încheiat cu brio junioratul, stabilind în acest sezon mai 
multe recorduri republicane. Dar cu o... floare nu se salvează 

patinajul

AVEA INIȚIATIVA
după părerea noastră, defectuos 
organizată. Cuplînd întrecerile co
piilor cu cele ale seniorilor și ju
niorilor mari, disputele celor mai 
tineri patinatori sînt eclipsate de 
confruntările sportivilor fruntași, 
fiind tratate în secundar de ar
bitri și chiar de către antrenori, 
care se împart între o cursă șl 
alta, neprididind să dea sfaturile 
cuvenite alergătorilor. Apoi, s-a 
intîmplat adesea ca probele co
piilor să se desfășoare pe o ghea
ță... pisată de seniori, de calitate 
inferioară, ceea ce a frînat alu
necarea și, deci, valorificarea tu
turor resurselor cu care sînt În
zestrați acești mici patinatori. Se- 
parîndu-se campionatele șl com
petițiile copiilor de cele ale se
niorilor și juniorilor, toată lumea 
ar fi concentrată asupra unui 
singur obiectiv, iar antrenorii și 
instructorii ar avea timpul ma
terial să se ocupe temeinic de 
elevii lor

Analizînd cu atenție fondul pro
blemei, cei chemați să contribuie 
la binele patinajului ar putea 
organiza concursuri inedite, ar 
cădea de acord asupra regu
lamentelor și datelor de desfășu
rare. Poate că o întîlnire între 
reprezentanții federației șl con
ducerea organizațiilor de pionierii 

rajul îi caracterizează pe an
trenorii români în probele de 
sărituri, ca și personalitatea 
lor, documentația de actuali
tate, puterea de a selecționa 
tot ceea ce este bun și de a 
respinge tot ceea ce nu se 
potrivește cu calitățile tinere
tului nostru. Acești specialiști 
au „îndrăzneala” de a refuza 
curentele vremelnice, concep
țiile trecătoare, tot ceea ce 
este excentric, efemer, în
tr-un cuvînt, fără de folos. 
Școala aceasta a refuzat „sti
lul Beamon” deși autorul lui 
a ajuns la 9 metri. în schimb, 
ea a dat și introdus halterele 
în antrenamentul săritorilor în 
înălțime, a îmbrățișat o serie 
de exerciții speciale pentru 
triplusalt, dar niciodată nu a 
considerat școala poloneză de 
triplu ca ceva „nec plus ul
tra”, a acceptat „Flop“-ul, dar 
imediat i-a adus îmbunătățiri 
(avîntarea cu ambele brațe).

Sînt frămîntările noastre ti
pice. cotidiene, în diferite do
menii de activitate, frămîntări 
care lasă amprente adînci. 
Dacă savantul Henri Coandă, 
atit de celebru, vorbește cu 
simplitate și convingere des
pre influența apei pe care o 
bea cetățeanul acestui pămînt, 
alunei de ce să nu vorbim, 
la figurat cel puțin, despre 
aerul pe care-1 inspiră atletul 
și antrenorul nostru pe sta
dioanele meleagurilor natale, 
cînd acest aer este atît de 
propice pentru probele de să
rituri ? !

«olanda BALAȘ-SOTER

Marile rivalități pugilistice
(Urmare din pag. 1)

așa măsură încît pot deveni fatale 
pentru adversar. Gheorghe Pușcaș 
și-a făcut loc printre toate „pe
nele" prezente la finalele anului 
trecut, a ajuns în lotul reprezen
tativ șl a participat la campiona
tele europene. Aloi, n-a mal scă
pat „ca prin urechile acului" - 
cum se spune oricind evoluează
— ci a fost învins de o manieră 
care contrasta supărător cu titlu, 
de campion al României. De cu- 
rînd a făcut o partidă bună, în- 
vingîndu-1 pe ambițiosul Con
stantin Negoiescu, dar In cadrul 
categoriei semiușoară. Venit după 
o lecție aspră, primită in tribu
nele patinoarului „23 August", Ni
colae Gîju și-a ocupat in toamnă 
locul în echipă, după un recital 
desfășurat Înaintea plecării repre
zentativei României In turneul 
Franța — Irlanda — Scoția, de 
unde s-a întors cu victorii și o 
frumoasă cupă primită la Saint- 
Brleuc. Venit tot după o lungă 
tăcere, lată că Stanef, cîștlgăto- 
rul prestigiosului trofeu „Ringul 
de aur”, își afirmă dreptul la tran
șarea supremației, poate nu cu 
Gîju, ci cu brașoveanul Gheorghe 
Drugă, înconjurat nu știm de ce 
de o tăcere asemănătoare celei 
care l-a însoțit în ring la „națio
nale",rlmde. a învins prin- K.O. pe 
cunoscutul stellst — favorit șt el
— Constantin Buzulluc. Și, pen
tru că veni vorba, poate i se va 
„programa" și lui vreo dispută 
internațională...

Semiușoara, părăsită irevocabil 
de tunarul cralovean, Mihai 
Goanță, la care se adaugă promo-

Și antrenamentele continuă. 
Fetele aleargă pe bucla mică, 
băieții pe cea mare. Soarele 
străpunge crusta groasă a no
rilor și-și trimite — cu zgîr- 
cenie, e drept — sulițele ra
zelor luminoase. într-o clipă 
totul s-a înviorat. Parcă și 
fețele atleților sînt mai zîm- 
bitoare. Duminică va fi aici, 
în Parcul Buftea, mare ani
mație. I-am dori însă acestui 
parc — în ziua Crosului Bal
canic — să aibă mii de vizi
tatori, pe toți școlarii Capi
talei. Așa incit marele învin
gător să fie alergarea, A- 
TLETISMUL.

de exemplu, ar duce la rezultate 
practice. Dar cine va avea ini
țiativa 1

In încheiere vrem să consem
năm apariția roadelor unei munci 
îndelungate : patinatorii purttnd 
„marca" Cari Gali, antrenor 
din Tg. Mureș, care de curînd a 
sărbătorit cel de al 40-lea an de 
la primul campionat național 
unde a participat ca sportrv, au 
dominat din punct de vedere va
loric șl cantitativ concursurile din 
ultimele sezoane. De asemenea, 
s-au remarcat ca autentice spe
ranțe șl elevii altor antrenori ca 
dr. Ștefan Erdoși (C.S.M. Cluj) 
și prof. Petre Tivadaru (învăță- 
mîntul Sibiu), pentru care pati
najul constituie a doua pasiune. 
Doi foști patinatori fruntași Gizi 
Kahane (C.P.M. București) și 
ștefan Demeni (Constructorul 
București) au pornit cu hotărire 
să urmeze exemplul colegilor lor 
de mai sus. Ce se întîmplă însă 
la clubul Dinamo București, care 
de cîțiva ani nu ne mai face 
cunoștință cu nume noi de pati
natori ?

Text și foi o :
Traian lOANIJESCU

Ultima apariție publică a 
fruntașilor tenisului nostru 
de masă din cadrul campio
natelor republicane individu
ale ne-a oferit posibilitatea 
urmăririi „la lucru” atît a 
jucătorilor noștri consacrați, 
cit și a tinerilor aflați în 
plină ascensiune, dornici de 
afirmare.

Ne interesa în mod deo
sebit stadiul de pregătire la 
care se găseau fetele noas
tre acum, înaintea confrun
tării cu elita tenisului de 
masă european, unde presti
giul cîștigat la mondialele 
de la Munchen trebuie apă
rat.

Și în această direcție, sa
tisfacție deplină nu ne-a ofe
rit decît campioana Româ
niei, Maria Alexandru, neîn
vinsă pe parcursul întregii 
competiții. Victoriile ei de la 
Arad — deși ușor previzibi
le — nu pot constitui însă,, 
singure, un criteriu obiectiv 
de apreciere, dar, dublate de 
succesele repurtate cu cîtva 
timp în urmă la internațio
nalele României și Angliei, 
ele sînt de natură să ne dea 
încredere într-o comporta
re meritorie la Moscova.

Optimismul meu se bazea
ză pe maniera în care cam
pioana noastră s-a pregătit 
tot sezonul, cu multă serio
zitate și dăruire totală, fapt 
ce ar trebui să constituie un

varea — datorită depășirii greu
tății — a iul Cuțov la ușoară, a 
rămas, după părerea noastră, în 
mîinile dinamovlștllor Paul Do- 
brescu și Nicolae Păpălâu. Unui 
dispune de o stingă năpraznică 
(Pâpălău), celălalt de rezistență șl 
o frecvență infernală în brațe, 
greu de înregistrat chiar și de 
aparatul de filmat. Un cot ridicat 
— o singură dată — de pe torace. 
prea sus, de către Dobrescu șl 
ciștigă Păpălău, sau o angrenare 
a lui Păpălău în ritmul impus de 
Dobrescu, șl raportul se poate 
inversa. Chestiuni „simple" de 
atenție, de tehnică, de tactică...

Cine poate extrage de pe acum 
din urnă „numărul" cîștigător la 
cea mai frumoasă dintre cate
gorii ? Iată .numerele" clștlgă- 
toare posibile : Callstrat Cuțov — 
Vasile Antonlu — Ion Dinu. Ori
cum, o tragere la sorți ar rezolva 
multe în categoria ușorilor. Ima- 
glnindu-ne că Vasile Antonlu ar 
„pica" să evolueze in compania 
lui Calistrat Cuțov, într-un prim 
meci, și știind că unul dintre ei 
trebuie să piardă, acesta poate fi 
tocmai acela care este mi.i inco
mod pentru Ion Dinu, sau invers. 
Dacă privim bine tabloul ace-tei 
categorii, putem să facem toate 
combinațiile posibile. Un lucru 
este cert : aceștia vor fi actorii. 
Așteptăm „piesa".

La semimijlocie, un pachet de 
părți de joc cu un singur as : 
Victor Sllberman (Steaua). Deși 
în clasamentul anului 1969, secun
dul său este Ion Hodoșan (Meta
lul București), după părerea una
nimă, acesta nu poate forma încă 
o... „pereche” cu Silberman. Dacă 
galopul spectaculos al stelistuiul 
Alexandru Popa se va menține 
în continuare, este posibil ca a- 
cesta să evolueze în finale. Vom 
vedea.

Cu mijlocia mică, din nou Ia 
Dinamo : la colțul roșu, campio
nul categoriei, Ion Gyorffl, abia 
ieșit anul trecut din juniorat, — 
iar la colțul albastru, selecționa
tul în reprezentativa țării pentru 
„europene", mal rutinatul Ion 
Covaci. Se află față în față tine
rețea, tehnica, alonja, garda in
versă și mobilitatea iul GyOrffi, 
cu rutina, tenacitatea, rezistența 
șl forța lui Covaci. Așa a fost și 
la finalele anului trecut. A cîști
gat — fără să convingă însă pe 
toată lumea — primul complex 
de calități. Nici după tabloul re
zultatelor ulterioare nu se poate 
anticipa mai nimic. Medalia de 
aur a speranțelor olimpice adusă

ÎNTÎLNIRE CU CAMPIONII MONDIALI
Azi, Ia ora 9,30, la Casa de cultură a tineretului din sec

torul 4 din Capitală (str. Turturele, mijloc de transport 
mașina 34, pînă la stația Vitan) elevi ai școlilor generale 
și liceelor teoretice și de specialitate vor primi în mijlocul 
lor pe cîțiva dintre componenții echipei naționale de hand
bal, laureată cu titlul mondial în capitala Franței. Se vor 
întîlni cu tinerii admiratori maeștrii emeriți ai sportului 
Gruia, Oțelea, Gațu, Popescu, Goran și alți colegi de-ai lor, 
care la Paris au fost încununați cu laurii victoriei.

Pentru cu „Trofeul ioii-play" 
să nu rumînu un deziderat

Etapa întîi a retu
rului campionatu
lui național de 
rugby a debutat, 
în genere, sub 
bune auspicii.

Spunem aceasta gîndindu-ne 
la aspectul calitativ al parti
delor și la evidenta dorință 
manifestată de jucători de a 
evolua la un nivel superior, 
în ciuda condițiilor climate
rice nefavorabile.

Dacă, din acest punct de 
vedere, situația este, am zice, 
îmbucurătoare, nu același lu
cru se poate spune și despre 
aspectul disciplinar. în două 
din cele șase meciuri au fost 
dictate, în total, CINCI eli
minări, adică în medie aproa
pe o sancțiune gravă pentru 
fiecare joc. Procentajul este, 
fără îndoială, îngrijorător și 
îndeamnă la meditații.

Uitînd că noțiunea de „ad
versar” are în sport un anu
mit înțeles, Șerban (Steaua), 
Celea (Farul), Bogoș, Miha- 
lașcu (Rulmentul) și Stoian 
Grivița Roșie) i-au atribuit cu 
totul și cu totul alt sens. Sanc
țiunile primite ni se par jus
te. Lovirea adversarului este 
o manifestare străină sportu
lui și asemenea ieșiri trebuie, 
în orice moment, cu hotărire 
reprimate.

Grav (și semnificativ) este 
faptul că unele dintre echipele 
în cauză nu „participă” prima 
oară la abateri de acest gen. 
RULMENTUL BÎRLAD a avut 
în tur doi suspendați, N. Pă- 
tămău și G. Băncianu, cîte o 
lună : FARUL — tot doi — 
T. Doiciu (2 luni) și G. Celea 
(din nou !), o etapă : GRIVIȚA 
ROSIE — N. Teodorescu (o 
lună) și C. Drăgulescu (o eta
pă). 

bun exemplu pentru coechi
pierele ei mai tinere.

Din păcate însă Eleonora 
Mihalca și Carmen Crișan 
s-au prezentat tocmai acum, 
în ceasul al 12-lea, ia un 
nivel nemulțumitor, cu o se
rie de deficiențe în joc, ex
plicația găsind-o în regimul 
necorespunzător de antrena
ment la care au fost supuse 
cele două jucătoare. Cu doar 
cîteva ore de pregătire teh- 
nico-tactică pe săptămină, 
fără să dispună de cei mai 
corespunzători parteneri, Mi
halca a reușit totuși clasarea 
în finala probei de simplu 
printr-o victorie în dauna 
tinerei Carmen Crișan, a că
rei pregătire a fost de ase
menea sub nivelul celor an
terioare.

Dacă în întreaga mișcare 
sportivă este acceptată con
cepția necesității unui vo
lum de muncă cu adevărat 
uriaș, dublat, bineînțeles, de 
o intensitate adecvată, a- 
tunci este cazul ca și la te
nis de masă să dovedim mai 
multă exigență în stabilirea 
programelor de lucru, pen
tru a putea asigura astfel o- 
mogenitatea echipei noastre 
reprezentative, capitol la 
care în repetate rînduri 
ne-am arătat a fi deficitari.

Surprize neplăcute ne-au 
rezervat și întrecerile băie
ților, unde juniorii în care ne

învingător la puncte și campion al Europei la categoria grea, 
Ion Alexe. După șase luni speranțele lui Alain Victor într-o 
mare revanșă se spulberau din nou, de data aceasta chiar în 

orașul său natal, Saint Brieuc...
Foto : A. NEAGU

de Gyorffi de la Lodz, in această 
iarnă, sau victoriile lui Covaci în 
turneul din toamnă (Franța — Ir
landa — Scoția) — obținute cînd 
termometrul de sub brațul său 
arăta 39° — va eîntări mai mult ? 
Va fi, precum... se pregătesc. Nu 
trebuie uitat, însă, nici studentul 
ieșean Gheorghe Călin, și nici 
nesperatul învingător din toamnă 
al lui Ion Covaci, metalurgistul 
Nlculae Tudor.

Sîntem însă în încurcătură, cînd 
încercăm să desprindem pe așii 
mijlociilor. Alee Năstac, campio
nul, care a învins prin K.O. la 
„naționale", aruneînd o directă 
disperată pentru a se apăra de 
un atac al lui Gheorghe Chivăr, 
este, poate, primul îndreptățit 
să-și dispute prima rivalitate a 
categoriei. Adversari 7 Poate co
legul său de club, stîngactul 
Gheorghe Chivăr — dacă anul 
„negru" a luat sfîrșit pentru el 
—, poate încăpățînatul metalur
gist, Horst Stumpf, poate vijelio
sul dinamovist brașovean, ion 
Petrea, poate veteranul categoriei, 
stilistul dinamovist Ion Olteana. 
Nu putem răni, însă, nici orgo
liul lui Constantin Cojocaru 
(Chimia Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej) care se află, șl el, la un 
nivel apropiat de ceilalți.

La semigrea, dinamovistul Ion 
Monea aniversează un deceniu de 
supremație, așa încît doar retra
gerea lui ar putea crea dificultăți 
in alegerea celor ce-șl pot stabili 
aici ca obiectiv primul loc. Dar 
Monea se simte bine în această 
postură. Colegul său mai tinăr, 
Marin Constantinescu, care se 
pregătește să-l urmeze, trebuie — 
înainte de a se instala în colțul 
opus într-o întrecere cu Monea — 
să-și rezolve convingător proble
mele cu metalurgistul Petre Cîm- 
peanu.

■ O dată cu începerea retu
rului s-a pus în joc șl o „Cupă 
a sportivității” ce va fi acor
dată, la sfîrșitul campionatu
lui, echipei cu bilanț, pozitiv. 
Din păcate, se vede, că nu 
toate formațiile au înțeles la 
adevărata valoare mobilul In
stituirii acestui trofeu. Aba
terile înregistrate chiar din 
prima zi par a încerca să ns 
convingă de acest lucru.

Emanuel FÂNTANEANU
CLASAMENTUL DIVIZIEI 71

1. Gr. Roșie 12 11 1 0 214— 54 35
2. Steaua 12 10 1 1 177— 70 33
3. Univ. 12 9 0 3 88— 54 30
4. Dinamo 12 7 2 3 170— 57 28
5. Știința 12 7 2 3 97— 62 28
6. Politeh. 12 6 1 5 83— 52 25
7. Farul 12 5 1 6 97— 85 23
8. Agronomia 12 4 1 7 57—151 21
9. Rulmentul 12 3 1 8 48— 88 19

10. C.S.M. 12 2 2 8 40—147 18
11. Vulcan 12 2 1 9 61—130 17
12. Progresul 12 0 0 12 44—226 12

Sancțiuni dictate 
de Biroul F. R. Natație

Se sancționează jucătorul 
Ștefan Marica de la clubul 
Steaua, cu scoaterea din lo
tul național, pentru repetate 
abateri disciplinare și viață 
nesportivă ;

— se sancționează jucăto
rul Radu Lazăr de la clubul 
Rapid, cu interdicția de a 
participa la întreceri inter
naționale timp de trei luni, 
pentru absențe repetate de 
la antrenamentele lotului 
republican. 

punem atîtea speranțe, și că
rora le-a cam venit timpul 
să și „dea” cîte ceva, au ră
mas „in corpore” în urma 
„bătrînilor”, dintre care în 
mod cu totul neașteptat s-a 
desprins fosta noastră stea, 
Dorin Giurgiucă. După peni
bilele lui evoluții din ulti
mele concursuri interne și 
mai ales internaționale, ju
cătorul clujean a reușit — 
incredibil — cîștigarea mult 
râvnitului titlu. Victoria lui 
Giurgiucă, al cărui joc uni
lateral nu poate nici pe de
parte să ne mulțumească, a 
venit tocmai în momentul cel 
mai neașteptat, cînd „prăbu
șirea” lui părea inevitabilă, 
ca o urmare firească a pre
zenței din ce în ce mai rare 
la antrenamente și a unei di
minuări bruște a pasiunii 
pentru sportul pe care îl în
drăgise odinioară. Fără a 
diminua meritele învingăto
rului, trebuie totuși spus că 
rezultatul de la Arad este 
consecința nivelului* scăzut 
la care se găsesc toți băieții 
noștri și care, fără o mărire 
considerabilă a volumului de 
lucru, nu vor reuși în nici 
un caz să restabilească pres
tigiul pierdut al tenisului de 
masă masculin de la noi.

Matei GANTNER 
maestru al sportului

Marea rivalitate cu care se în
cheie trecerea in revistă — ante 
factum — a primelor mănuși ro
mânești care-și vor disputa in- 
tîietatea la cele 11 categorii de 
greutate, se epuizează, firește, cu 
campionul european Ion Alexe. 
Sarcina lui nu este prea dificilă, 
avînd în vedere că adversarii po
sibili la atacarea centurii de cam
pion național ’70 sînt Ion Sănă- 
tescu (Electroputere Craiova) și 
Ilie Dascălu (Dinamo București). 
Deși ilie Dascălu se prezintă cu 
un argument mai convingător 
decît : celălalt (medalie de aur la 
turneul speranțelor olimpice, Lodz 
1969), experiența lui Sănătescu 
compensează, totuși, tinerețea 
încă zbuciumată a dinamovlstu- 
lui. In mod normal, insă. este 
greu să credem că în următorii 
doi ani Ion Alexe va putea fi în
vins in țară. N-au reușit nici Alain 
Victor, pe pămînt francez, nici cei 
doi outsiderl români care sînt, 
încă, „prea miel pentru un război 
atit de mare". Și, pentru că anul 
acesta finalele se vor desfășura 
In toamnă, poate n-ar fi rău ca 
șl cu ocazia unor alte competiții 
(campionatul republican ne e- 
chipe) să fim martorii desfășură
rii acestor rivalități. Finalele vor 
fi. In acest caz, adevărate revan
șe. Cu atît mai frumos.

PARCUL SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

— gospodarii Constanței se ho
tărâse : viitorul parc al pionie
rilor va fi amplasat în zona din
tre actualul stadion „1 Mal" șl 
lacul Tăbăcăriei. Nu mai puțin 
de 11 hectare. Numai că înfă
țișarea de atunci a acestui spa
țiu este greu de descris. Era de 
fapt fosta cărămidărie a Con
stanței, de unde se excavase pă
mînt pentru cvartalurile nou a- 
Părute in oraș — deci un te
ren complet denivelat, numai 
gropi șl șanțuri — continuat pe 
una din laturi cu o zonă mlăș
tinoasă, nesănătoasă. Inițial — 
rampă de lansare a gunoaielor! 
„Probabil că prea zeloșii iniția
tori al parcului se vor lăsa pă
gubași” și-au spus mulți dintre 
cei care considerau în continua
re proiectul ca un vis irealiza
bil.

Dar în noiembrie 1967 primul 
buldozer își făcea simțită pre
zența pe șantierul viitorului 
parc al pionierilor constănțeni. 
Apoi, șl primele instalații spor
tive ; cîțiva stilpi pentru volei. 
Cine ar fi avut curajul să anti
cipeze ce va fi peste doi ani ?

Oricum era o primă bătălie 
cîștigată. Aveau să urmeze al
tele, la fel de dificile. Omul pro
iectelor îndrăznețe, cum este cu
noscut la Constanța profesorul 
Mareș, a lansat în toamna Iul 
1967 o campanie-test pentru co
lectarea de sticle șl borcane. 
Timp de o săptămînă. Mai mult 
pentru a încerca pulsul în masa 
pionierilor. Bilanțul a depășit 
așteptările : 50 000 de lei care au 
marcat începutul acțiunii de a- 
menajare. Apoi, prin intermediul 
C.J.E.F.S. Constanța — al cărui 
președinte, prof. Dumitru Ivan, 
fusese cîștigat pentru p aseme
nea realizare — fondul de ame
najare a parcului a sporit cu 
încă 200 000 de lei : suma rezul
tată dlntr-un meci de fotbal în
tre pionierii din Constanța și 
cel din orașul bulgar Tolbuhin.

Cu aceste insignifiante (totuși) 
sume, in 1968 s-a dat startul, 
începea o muncă uriașă, de a- 
sanare șl de nivelare a terenu
lui. Pionierii au fost primii care 
au răspuns la apelul prof. Ife- 
reș, alcătuind echipe de muncă 
voluntară. Este greu de conta
bilizat numărul orelor în care 
pionierii constănțeni au fost 
prezențl pe șantier. Se pot pre
ciza însă roadele efortului lor : 
peste 10 000 de arbuști plantați, 
săparea unor șanțuri în lungime 
de circa 3 km pentru instalații
le de apă și iluminat, efectuarea 
operațiunii de îngrădire. Părin
ții copiilor n-au rămas în afa
ra acțiunii ci, receptivi la apelul 
comitetului de inițiativă, au a- 
vut o contribuție decisivă la 
materializarea proiectelor de 
construcție, la rezolvarea unor 
probleme de ordin tehnic, la 
stabilirea unor soluții cît mai 
economicoase ș.a.m.d.

Intre timp fondurile inițiale au 
sporit considerabil. Acțiunea- 
test cu colectarea sticlelor și 
borcanelor (peste 800 ooo !) a fost 
urmată de altele, de colectare 
a unor plante medicinale și 
fructe de pădure — 14 tone — 
fulgi, melci. In completare, ac
țiuni cu caracter cultural-artis
tic și sportiv susținute chiar de 
pionieri vara, pe lito: J, carna
valuri ale cravatelor roșii și, 
mal recent, confecționarea de 
mărțișoare. De aici, din acest 
multiplu efort colectiv, au re
zultat pînă acum aproape 3 ml-

CONCURSURI 
DE ORIENTARE 

TURISTICĂ
Activitatea la orientare tu

ristică se desfășoară adaptîn- 
du-se la condițiile specifice 
sezonului : concurenții par
curg traseul respectiv pe 
șchiurl, fapt ce accentuează 
caracterul aplicativ al aces
tei discipline sportive.

Recent, Comisia de turism- 
alpinism a județului Timiș a 
organizat cea de a IX-a e- 
diție a competiției „Cupa 
Banatului” care a reunit la 
start 25 de echipe dintre 
care 5 din Iugoslavia. Des
fășurat în bune condiții, pe 
un traseu de o dificultate 
tehnică apreciată pozitiv de 
specialiști — ne informează 
corespondentul nostru Petre 
ARCAN — concursul s-a 
soldat cu următoarele rezul
tate : feminin: Politehnica 
Timișoara (Mariana Miloiu 
— Mihaela Ștefănescu) ; 
masculin: I.T.B. București 
(Cristian Chiurlea — Radu 
Roșea) ; juniori : Jelenek 
Pancevo (M. Varga — B. 
Kurcin). ★

O parte din concurenții 
prezenți la Cupa Banatului 
au luat startul, duminica a- 
ceasta, în „Cupa de Iarnă” 
a F.R.T.A. întrecerea, orga
nizată de CJEFS Brașov și 
disputată pe un traseu de 
gr. I, s-a bucurat de partici
parea a 22 echipe din 13 
cluburi. Rezultate înregistra
te : feminin: 1. Minaur
Baia Mare (Elena și Maria 
Mariaș) ;. 2. Voința Timișoa
ra (Ecaterina Bunduchi — 
Svetlana Belici) ; 3. I.T.B.
București (Paula Chiurlea — 
Florica Reyl) ; masculin : 1, 
Rulmentul I (Klaus și Ri
chard Schuller) ; 2. I.T.B. 
București (R. Radu — C. 
Chiurlea) ; 3. Rulmentul
Brașbv- (Ortwin și Gerhart 
Lexen).

• Duminică, de la ora 10, 
se va disputa in sala clukjului 
Grivița Roșie o nouă reuniu
ne, în cadrul etapei munici
pale a campionatului național 
de juniori mici și mari. Se vor 
întrece 16 perechi.

• La 14 mal va începe la 
Magdeburg (R. D. Germană) 
un mare turneu internațional 
de juniori, organizat de fe
derația din această țară. O 
telegramă sosită recent la 
F. R. Box invită și echipa na
țională de juniori a țării noas
tre.

• „Marele Premiu al Slo
vaciei” este intitulat turneul 
internațional ce va avea loc la 
Bratislava, în zilele de 12 și 
13 iunie. Vor fi prezenți și doi 
pugiliști români, la categori
ile pană și grea. Cîștigătorii 
vor primi titlul de „campioni 
internaționali ai Slovaciei pe 
anul 1970”.

• Federația libaneză soli
cită angajarea unui antrenor 
din țara noastră pe o peri
oadă de un an. Și din Turcia 
a sosit o telegramă similară, 
prin care forul nostru de spe
cialitate este rugat să accep
te trimiterea unul antrenor 
pe o perioadă de șase luni. 
Urmează ca F.R. Box să de
cidă.

AL PIONIERILOR
lioane de lei, sumă cu care s-a 
acoperit o parte a lucrărilor.

Ce s-a realizat pînă acum ?
Parcul sportiv propriu-zis tră

iește prin existența unui teren 
de fotbal gazonat, mărginit de o 
pistă pentru atletism (se mon
tează gradenele tribunelor, care 
sînt taluzate) șl a altor două 
terenuri, tot de fotbal, cu zgură, 
pentru antrenament. Apoi : te
renuri de tenis (6), baschet, vo
lei și handbal — cite două, o 
pistă pentru carting. Toate bi
tuminate.
In curs de amenajare — exis- 

tînd asigurate materialele sau 
fondurile necesare — sint în a- 
cest an, pînă la finele trimestru
lui III, o sală de sport (40x20) 
cu o capacitate de 500 de locuri, 
un bazin de inot, un patinoar 
artificial (în vecinătatea parcu
lui se află o fabrică de gheață), 
porticuri de gimnastică, un turn 
pentru parașutism, un racheto- 
drom.

Separat* pe malul lacului Tă- 
băcăriei, a fost amplasată o 
minlbază nautică cu debarcader 
și un hangar care adăpostește 
deja 30 de ambarcațiuni (caiace, 
canoe, skifurl etc.).

In fine, ca „piese* specifice 
cadrului cultural al parcului, 
sînt prevăzute un teatru în aer 
liber, un „sat de vacanță" (60 
de locuri), un colț botanic (în 
principal cu sera necesară îm
prospătării florei parcului) șl un 
colț zoologic alcătuit din iepuri, 
păsări și nutrii. Intr-o bună mă
sură exponatele vii vor fi co
mercializate, ele constituind o 
sursă de venituri pentru între
ținerea parcului.

Iată așadar cum stau lucrurile. 
Iată roadele unei inițiative pen
tru înfăptuirea căreia au fost 
necesare o muncă pasionată, 
capacitate de organizare, per
severență și spirit de co
laborare. Fiindcă este de la 
sine înțeles : profesorul Toma 
Mareș n-ar fl reușit mare lu
cru, dacă alături de el nu s-ar 
fi aflat oameni la fel de însu
flețiți — arhltecți, ingineri, di
rectori de întreprinderi — dor
nici să contribuie la realizarea 
unui obiectiv de asemenea pro
porții. Sînt de semnalat totoda
tă sprijinul și înțelegerea acor
date de organele locale de par
tid care i-au călăuzit perma
nent pe inițiatori, l-au ajutat 
să depășească cu succes unele 
momente grele.

Ceea ce s-a făcut Ia Constan
ta reprezintă un prilej de neas- 
cunsă mîndrie pentru toți pio
nierii, nu numai pentru cei d- 
localitate. Impresionantă în a- 
cest sens este reflecția unul elev 
din comuna Topraisar, care a- 
precia că „Parcul sportiv r.i 
pionierilor, deși se află în ora-' 
șui Constanța, el este al nostru, 
al tuturor constănțenllor, din 
întregul județ".

Este gîndul curat care i-a ani
mat pe toți pionierii din acest 
județ, atunci cînd au răspuns 
apelului organizației lor, de a 
contribui — fără fonduri din 
partea statului, cu propriile 
puteri — la ridicarea unui edi
ficiu sportiv și cu'tural cum nu 
mai este altul în întreaga țarăf 
Tuturor, inițiatorilor, celor care 
au conceput o asemenea lucrire 
de anvergură, ca șt acelora care 
s-au trudit să o realizeze, felici
tările noastre sincere. In același 
timp așteptăm ca șl în alte orașe 
și județe exemplul constănțepi- 
lor să trezească energii și iniția
tive asemănătoare. Succes I u
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Intre Grant și Băneasa
Ieri dimineață în Giuleșli : joc-școală și, deci, 

pentru a se păstra intact caracterul de lucru, fără 
public. Se urmărește în această săptămînă, după 
cum ne-a declarat antrenorul C. Bărbulescu, pre
gătirea globală prin jocuri, vineri mai fiind pro
gramat un asemenea antrenament. S-a renunțat 
în acest interval la adversari străini pentru a se 
evita accidentările (Dinu a fost ultima victimă). 
Au reintrat în actualitate Pop, căruia l-a expirat 
suspendarea, și Dinu, refăcut în urma accidentu
lui la care ne-am referit. Două amănunte intere
sante : analiza meciurilor se face pe baze vizuale. 
Astfel, numai filmul jocului cu „Poli” Iași l-a 
determinat pe Năsturescu să-și facă... autocritica. 
Iar azi, dacă timpul este favorabil, antrenamentul 
va avea loc în pădurea Bănoasa.

Este 
ționat ... ____ _ ________
schimbărilor de macaz, Intrucît la trei zile c 
blamarea meseriei ce o practică, s-a reîntors 
echipă. Așa incit singurul fapt cert ce-1 putem 
consemna In acest sens este că antrenamentele 
de pînă acum au fost conduse de Teașcă. Dintr-o 
discuție telefonică avută cu vicepreședintele clubu
lui F.C. Argeș, Puiu Rapaport, am aflat că ince- 
pind de marți echipa se pregătește zilnic, joi 
avind un joc-școală cu echipa de tineret, iar vineri 
Incheindu-se ciclul săptăminal in vederea meciu
lui de la Ploiești.

In privința
toți jucătorii

antrenorul sus-men- 
de moment sau

lotului, nimic deosebit de semnalat, 
piteșteni fiind apti de joc.

mciodată 
concepția di- 
F.R. Fotbal, 

precum și liniile de acțiune de
rivate din aceasta nu au fost 
analizate și argumentate prin- 
tr-o confruntare cu prevederile 
ei bugetare. Or, știut este că 
structura unui buget poate ex
prima mai exact, mai deplin, 
ideile, aspirațiile și principiile 
unui for dccît o sumedenie de 
declarații programatice, deseori 
frumoase atunci cînd sînt făcute 
de cosmeticieni ai frazei, 
cărora timpul Ie dovedește 
litatea «

Acum. ____
balul în general au primit sta
tut de — 
referirile 1 
obligatorii, 
tîi pentru 
lege mai 
sența noii 
fotbalului 
Pentru a căpăta o i- 
magine cu relief 
mai 
responsabilități 
drepturi, 
sfîrșit, 1 
vația ar 
mult 
pentru 
cum
(sau 
lismul 
tratul 
criteriile 
struire a unui fot
bal național sănă
tos, a cărui forță 

adîncurile
a

federale

autonomie 
la buget 

Mai în- 
i a ințe- 

bine e- 
condiții a 

nostru.

; cu 
adine despre 

și
Și, în 

deși moti- 
putea fi 

dezvoltată, 
a urmări 
realizează 

parale- 
sub- 

I Șl 
con-

se
nu) 
dintre 
material 

de i

«Su fie. oare, de bun augur pentru meciul de la Ploiești, 
gol al lui Neagu de la antrenamentul de ieri ?

Foto: N. DRAGOȘ
*

METALUL LOTUL U.E.F.A. 4-1 (2-0)
Lotul național de juniori 

■ reunit de luni la Bucu- 
a susținut, ieri după- 
pe terenul Ghencea, 

de pregătire cu divi- 
B, Metalul.
o primă repriză, în

rești — 
amiază, 
un joc 
zionara

După 
care au jucat foarte slab, 
nereușind să închege nici o 
acțiune mai coerentă, elevii 
lui Gheorghe Ola au echili-

braț joțul în repriza se
cundă. Numai că două ezi
tări ale apărării (comise în 
ultimele 5 minute) i-au cos
tat tot atitea goluri. Au mar
cat : Iancu, Georgescu, Ro 
man și Stan Gabriel pentru 
Metalul; Gligorie (din lovi
tură de la 11 m) pentru lo
tul de juniori.

K

Să observăm mai departe 
intenționează federația 
cheltuiască fondurile în 
bugetar 1970, primul an de 
no-mie financiară. Se 
atenției trei 
o atenție 
necesitățile 
gătire ale 
ale antrenorilor, 
nora rea 
țional ; 
ilor ' . ________,.. , _____ T__
și reparații. Pentru fiecare din
tre aceste planuri sînt prevă
zute sume în jurul cifrei de 
8 milioane.

Precum s-a mal anunțat, 1970 
este ultimul an cînd federația 
va mai ajuta o serie de clu
buri pentru desfășurarea actl-

cum 
să-și 
anul 

auto- 
impun 

direcții tratate cu 
aproximativ egală : 
materiale de pre- 
echipelor naționale, 

precum și o- 
calendarului 

subvenționarea 
de performanță ;

două observații : prevenirea de
gradărilor ar trebui Bâ preocupe 
mai mult, iar intr-un viitor (pe 
care ne ferim să-l desemnăm 
cu precizie), funcționalitatea ba
zelor sportive ar trebui să pri
vească pe beneficiarul direct.

Structura de ansamblu a nou
lui buget federal atestă elimi
narea unor prejudiciante ano
malii. 13 milioane lei vor fi 
cheltuit! anul acesta pentru re
țeaua de terenuri și pentru 
gătirea viitoarei generații 
fotbaliști. Peste 52 la sută 
totalul fondurilor federale 
căpătat această destinație, 
de numai aproximativ 12 
sută din resursele forului 
riguitor care mai sînt 
date drept

SI IMPLICAȚIILE SALE
J •>

urce fi- 
piramidei 
elitelor.
pe anul

resc din 
spre zona îngustă

Veniturile
1970 vor proveni din surse pro- 

de la meciurile 
sa, taxe, vize 

și din beneficii 
legătură cu ac- 

generală 
„Fotbal", 

dintre măsu-

(încasări 
organizarea 
, precum 

avînd organică 
tlvitatea fotbalistică 
(Pronosport, revista 
Televiziune). Una 
rile care merită să fie unanim 
salutată este aceea a integrării 
veniturilor 
în planul 
Astfel se 
în toate 
concursuri 
exclusivitate 
materială a 
dată fiind 
a opiniei publice pentru jocul 
fără rival, Pronosportul este 
pretutindeni un factor de creș
tere și dezvoltare. In sfîrșit, 
articularea directă și la noi a 
beneficiilor obținute prin Pro
nosport de necesitățile fotba
lului este 
Ea 
cu 
tea 
de 
dintre cele mai puternice ar
gumente care au impus ideea 
de autonomie. Aproape două 
treimi din suma veniturilor fe
derale provin din această sursă. 
Dacă procentual cifra are for
ță de impresionare. în valoare 
absolută ea nu este excepțio
nală. sperăm să crească în anii 
viitori, lucrul acesta apărîn- 
du-ne ca perfect credibil.

Demn de relevat ni se pare 
faptul că federația, mobilizin. 
du-și cu seriozitate un potențial 
latent, ignorat sau blocat altă
dată, este în stare să-și asigure 
venituri proprii în valoare de 
peste 24 de milioane lei. Este o 
sumă ce demonstrează, dacă rnai 
era nevoie, că fîntîna din care 
se scoate apă nu seacă, ci dim
potrivă.

obținute la Pronosport 
financiar al federației, 
procedează (de mult) 

țările unde există 
Pronosport, create în 

pentru susținerea 
fotbalului. Viabil, 

pasiunea constantă

de necesitățile
‘ o acțiune excelentă, 

redă, alături de alte măsuri 
efect convergent, demnita- 
fotbalului știrbită în 
subvenționare, fiind 

cele mai
care au 

autonomie. Aproape

anii 
unul

vității competiționale a echi
pelor din diviziile A și B. Sec
țiile vor primi, în total, 8 mi
lioane, dintre care 5 vor fi a- 
fectate centrelor de pregătire 
a copiilor și juniorilor, precum 
și școlilor cu profil de fotbal. 
După ce atîta vreme resursele 
federației erau risipite numai in 
beneficiul echipelor de seniori, 
lată că a venit vremea să con
semnăm inversarea priorităților 
și recunoașterea datoriei pe 
care federația o are față de 
pregătirea copiilor și juniori
lor. Ne aflăm în fața unei ste
nice modificări de mentalitate, 
care afirmă importanța viito
rului în prezent și încetarea ati
tudinii mioape de ignorare a 
contingentelor de jucători ai zi
lei de mîine, de preocupare ob
sesivă numai față de imediat. 
Încă de pe acum, iar din anul 
1971 în întregime, echipele de 
seniori vor trebui să 
prin capacități proprii, 
în care includem totul, 
resursele unei instituții de spec
tacole sportive pînă la sprijinul 
departamentului tutelar și al 
orașului de reședință. Se poate 
presupune că începînd din a- 
nul viitor, cînd federația va 
înceta să mai acorde și ulti
mele stipendii echipelor de se
niori, 
copii, juniori, 
cu profil de fotbal se vor ex
tinde și consolida prin spori
rea ajutorului central.

Ultimul capitol însemnat al 
cheltuielilor federale în 1970 este 
cel în legătură cu repararea, 
extinderea și modernizarea ba
zei materiale. Au fost acordate 
4 000 000 lei pentru întregirea 
sumei necesare iluminării 
dionului „23 August", 
alte 4 milioane sînt 
reparațiilor unor baze, 
și amenajării altora ’ 
păcate, numai ' 
servi pentru 
terenuri noi, 
țind foarte multe fonduri. A- 
ceastă constatare ne îndritulește

rețeaua de centre pentru 
precum și școlile

Bta- 
în rest, 
afectate 

, precum 
noi. “ ’

1 200 000 lei 
construirea 
reparațiile înghl- 

multe fonduri.

Din 
vor 

unor

AzlU’Vili VIZI A SECIIIIAi

aproximativ 
resursele 

care mai sînt acor- 
subvenții echipelor 
de seniori. " ’
altădată 
nalizat 
anuale 
Fotbal, 
ția cu prezentul ar 
demonstra o răs
turnare a proporți
ilor, deoarece 
trecutul 
sau mal 
tat al 
românesc 
mici 
făceau 
pentru 
copiilor șl juniori
lor. Această reve
nire la o stare de 
normalitate 
multă vreme 
(caracterizată

in 
apropiat 
îndepăr- 

fotbalului 
cele mai 

investiții se 
constant 

pregătirea
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neprevăzut
..Benvenuti, un artist al ringului"

Pino Culot, primul antrenor al lui Nino Benve- 
nuti, se află de cîteva zile în Capitală, unde urmează 
un tratament la Institutul de geriatrie. Deși rămîne 
mai multe zile la București pentru a-fi îngriji sănă
tatea, domnia sa nu uită că viața sa s-a confundat

pre- 
de 

din
«u

bandonată 
cum se știe prin rezultate 
zastruoase in plan general) 
în mare măsură o consecință și 
o condiție a stării de autono
mie. Sperăm că ea va fi în
țeleasă șl apreciată cum se cu
vine de către reprezentanții clu
burilor. de toți cei ce dove
desc un mod de adeziune cam 
ciudat față de ideea emanci
pării financiare. Aceștia recu
nosc toate avantajele frapante 
ale noului mod de existență, 
dar ar dori, dintr-un spirit de 
tiranic conservatorism, să pri
mească în continuare tantiemele 
obișnuite pe care Ie credeau 
normale și viagere. Este nevoie 
de un efort de obiectivare pen
tru a realiza joncțiunea cu 
principiile directoare actuale ale 
federației. Trebuie înțeles că 
deschiderea interesului oficial 
pentru consolidarea bazei ma
teriale a fotbalului național, 
alături de grija renăscută pen
tru copii și juniori nu ar fi 
fost posibile decît sistfnd atitu
dinea paternalistă față 
chipele seniorilor din 
comutarea ' 
perire a cheltuielilor 
ționale ale acestora.
iul profund, capabil să dimi
nueze pînă la dispariție subiecti
vismul cluburilor și să le facă 
să înțeleagă că toată 
politicii 
blemele 
trivnică 
tați de 
ci are 
fiecare 
balistic 
firești.

de 
A, 

obligațiilor de 
competl- 

Iată teme-

turnura 
oficiale față de pro- 
fotbalului nu este po- 
aspirațiilor fiecărei uni- 
performanță în paile, 

calitatea de a sprijini 
nivel al edificiului fot- 
pe coloane trainice și

Romulus BALABAN

Așadar, de duminică, atenția 
amatorilor sportului cu ba
lonul rotund s-a îndreptat și 
epre campionatul diviziei se
cunde. Reluarea competiției 
ce va desemna pe cele două 
viitoare 
bucurat 
vorabii. 
lor au 
partidă 
te în altă localitate decît cea 
programată inițial (cazul me
ciului Metalul Tr. Severin — 
Minerul Anina, „mutat" pe 
terenul dinr Strehaia). Jocurile 
desfășurate în asemenea con
diții au avut, în general, un 
nivel tehnic scăzut, cu puține 
faze frumoase, accentul pu- 
nîndu-se pe pregătirea fizică, 
factor ce a fost hotărîtor în 
stabilirea învingătorilor. Dar, 
în unele întîlnlri, condițiile 
vitrege (terenul îmbibat cu 
apă, alunecos, în cîteva locuri 
chiar șl ploaie) n-au constitu
it un obstacol de netrecut pen
tru jucători în crearea unor 
faze . spectaculoase, care au 
satisfăcut exigențele suporte
rilor. După cum a reieșit din 
relatările corespondenților
noștri, preocuparea pentru un 
joc de calitate s-a observat, 
în general, la aceleași forma
ții care și în turul competiției 
au avut comportări ce au 
cîștigat simpatia publicului.

După consumarea a 16 etape 
se constată în ambele serii că 
4—5 echipe s-au desprins 
restul participantelor prin 
loarea lor sensibil egală 
prin jocul prestat, luptînd 
la egal la egal pentru șefia 
clasamentelor. Antrenorii V. 
Stănculescu (Progresul Bucu
rești), P. Rădulescu (Politeh
nica Galați), P. Popescu (Me
talul București), G. Petrescu

divizionare A nu s-a 
însă de un decor fa- 
Majoritatea terenuri- 

fost desfundate, iar o 
a trebuit să se dlspu-

(Metalul Tirgoviște), M. Ne
gru (C.S.M. Sibiu). P. Be
ker (C.F.R. Timișoara), A. Ha- 
ran (Vagonul Arad) sînt o 
parte dintre tehnicienii ce ac
tivează în divizia secundă și 
care se străduiesc, obținind și 
rezultate în acest sens, să im
prime echipelor lor un joc 
modem, spectaculos și eficace. 
La aceste formații a devenit 
o tradiție promovarea tineri
lor crescuți în pepinierele pro
prii, elemente ce se integrea
ză cu mai multă ușurință în 
sistemul de joc pe care-1 prac
tică „U“-le respectiv. Pe a- 
ceastă cale merge acum și Me- 
trom Brașov, echipă cunoscu
tă pînă nu de mult ca fiind 
o gazdă primitoare pentru u- 
nii sportivi ce se aflau la 
apusul carierei lor fotbalisti
ce.

Printre participantele celor 
două serii se mai află încă și 
formații a căror singură de
viză este cucerirea celor două 
puncte ale meciului următor. 
La jucătorii altor echipe se 
manifestă încă destulă como
ditate și superficialitate in pre
gătire. Numai așa se explică 
comportarea oscilantă a O- 
limpiei Oradea în turul cam-

pionatului, cu toate că în for
mație sînt fotbaliști talentați 
și cu 
nală.

Dar 
chipe care sînt preocupate doar 
de rezultate imediate, acolo 
unde nimeni nu sS preocupă 
să construiască cu răbdare, în 
perspectivă, un team valoros. 
Adoptîndu-se un asemenea 
stil de muncă nu este de mi
rare că după cîteva rezultate 
favorabile unele echipe au 
„căzut" pe planul valoric. Sin
gurul „țap ispășitor” a fost 
antrenorul ! Așa se face că 
în vacanța dintre turul și re
turul actualului campionat au 
apărut noi antrenori, așa cum 
s-a întîmplat la Politehnica 
Timișoara și Poiana Cîmpina. 
Desigur că uneori este nece
sar, în scopul redresării for
mației, să se facă schimbări 
In conducerea tehnică a ech'- 
pei, 
s-a dovedit că vechiul antre
nor 
diritoze competent lotul 
pectiv și să realizeze obiecti
vul propus.

Deci, partidele primei etape 
a returului campionatului di
viziei B n-au fost la înălți-

experiență competițio-

să revenim la acele e-

dar aceasta numai cînd

nu mai era capabil să
res-

Azi, pe „ Republicii"

cemea așteptărilor în ceea 
privește calitatea jocului. Poa
te, așa cum arătam la început, 
cauza ce a determinat pe a- 
locuri practicarea unui fotbal 
mediocru să fi fost terenul. 
Poate... Dar, mai la toate me
ciurile s-a observat că obți
nerea în final a unui rezul
tat favorabil a determinat tac
tica jocului fiecărei echipe, 
angajamentul fizic situîndu-se 
pe primul clan. Așa 
start, echipele 
de au rămas 
cului. 
mult

Sperăm 
timp...

diviziei 
datoare 
că nu

că din 
secun- 
publi- 
pentru

P. VINTILA

G.

de 
va-

Și 
de

Steaua — Hamerby I. K.
în cel de al doilea joc al 

turneului pe care-1 întreprin
de in țara noastră, echipa 
Hamerby I. K. (din prima 
ligă a campionatului suedez)

va avea ca parteneră for
mația bucureșteană Steaua.

Meciul va avea loc azi, 
pe stadionul „Republicii", de 
la ora 16.

în divizia A, arbitrajul, în etapa a Il-a a retu
rului, n-a ridicat probleme deosebite. în general, 
„cavalerii fluierului" și-au îndeplinit în bune con- 
dițiuni dificila lor misiune, neconiițînd greșeli 
care să influențeze desfășurarea jocului și cu atît 
mai puțin rezultatul. Unul dintre ei, N. Cursant 
• Ploiești, a avut de rezolvat, în acea fracțiune
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cu sportul, îndeosebi cu boxul și canotajul. Și iată-l 
pe antrenorul în vîrstă de 72 de ani ureînd scările 
C.N.E.F.S., oprindu-se la etajul 5, unde se află fede
rația de box. Se înfiripă o discuție plăcută atit pen
tru gazde (activiștii federației), cît și pentru oaspete.

Cititorii noștri sînt la curent acum cu întîmplările 
din viața lui Benvenuti, datorită serialului găzduit 
de „Sportul", dar, avînd ca interlocutor pe primul 
maestru 
prilejul 
ționalul

Culot 
deschis 
Bicicleta cu care venea zilnic de la Isola d’Istria era 
o bicicletă veche cu roți groase și care cintărea 
27 kg. Dar Nino, cu o ambiție fantastică pentru un 
copil, nu se speria de greutăți. Era numai „ochi și 
urechi" la indicațiile antrenorului și prindea totul cu 
o ușurință remarcabilă. Intr-o săptămînă, el învăța 
ceea ce alții asimilau într-o lună. Pino Culot i-a pre
dat lui Benvenuti a.b.c.-ul boxului, el i-a purtat 
pașii spre primele succese. Copil cuminte și sirgu- 
incios, Nino a devenit repede idolul Triestului, fiind 
de ajuns ca numele său să apară pe un afiș, pentru 
ca spectatorii să se îmbulzească în jurul ringului.

Firește, Culot se mîndrește că a fost primul care 
a întrevăzut marele talent al lui Benvenuti. Maestrul 
Culot împărtășește opinia lui C. Trentini că Benve
nuti nu s-a impus exclusiv prin forța pumnilor. Tot 
ceea ce face Nino între corzi, spune Culot, se dato- 
rește inteligenței sale. Nino este un tînăr echilibrat, 
cu simțul răspunderii, care își iubește enorm familia, 
împreună cu cei trei copii (doi băieți și o fetiță) și. 
cu soția sa, formează o familie fericită. Gîndurile 
campionului lumii se îndreaptă mereu, fie că își 
pregătește meciurile la Bologna, Roma sau New 
York, la familia sa de pe malul Adriaticii. Acolo 
și. numai acolo cunoaște Benvenuti adevărata feri
cire, subliniază în încheiere Pino Culot.

Romeo CALARAȘANU

al triestinului, nu am putut lăsa să ne scape 
de a afla fi părerea acestuia despre excep- 
său elev.
își aduce perfect de bine aminte că Nino a 
ușa sălii sale cînd abia împlinise 11 ani.

ROTUND
SUPORTERII

Fotbalul în etapa autonomiei fi
nanciare este, într-adevăr, un în
ceput de drum, plin de dificultăți 
și perspective, un examen major, 
de fapt examenul de 
al celui mai răspîndit 
din țara noastră.

Am să mă refer ia 
problemă, după mine 
portantă, poate chiar 
în existența 
care trăiește 
resurse.

Este vorba
Dar mai întîi să convenim 

pra unui lucru, și anume că 
tre toate sursele unui club, 
sistemul auto-finanțării, două sînt 
cele mai însemnate, stînd la baza 
existenței și dezvoltării sale :

— calendarul competițional in
tern și internațional ;

— organizarea masei suporteri
lor.

Echipele vor trăi pe propriile

maturitute 
joc sportiv

o singură 
foarte irîi- 

hotăritoare, 
unui club de fotbal 
din propriile sale

de suporteri.
asu- 
din- 

in

CUPON DE CONCURS
Numele si prenumele :

Adresa :

C.M.FOTBAL
ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1. CE I ______ _________ _______ _

SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din Fiecare arupâ 
se califică primele DOUA CLASATE)?

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

D

# • ♦

• • • • •

• •

• • • •

2. CE ECHIPA VA CTȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

Cursaru s-a orientat bine în această fază. Dealt
fel, referind asupra arbitrajului, observatorul fe
deral, Angelo Niculescu, a scris : „A condus bine 
jocul, care i-a pus probleme grele, pe care le-a 
rezolvat bine". Reamintim că aceasta a fost 
opinia cronicarului nostru.

Nici
și

la „B“, unde sarcina unui arbitru este de

DINTRE SUTE DE RAPOARTE...
de secundă care stă la dispoziția arbitrului, o 
fază confuză, greu de apreciat, mai ales în con
dițiile terenului alunecos de duminică. Este vorba 
de faza din min. 35, cînd, la un atac de alune
care efectuat de Solomon asupra lui Lucescti, 
ambii au căzut la pămînt. Unii spectatori au re
clamat penalty, dar conducătorul partidei, consi- 
derînd că atacul lui Solomon a avut ca obiect 
mingea și nu piciorul, a lăsat jocul să continue. 

'Colegiul central al arbitrilor apreciază că N.

multe
vizia A, n-am avut de înregistrat defecțiuni. Este 
adevărat că arbitrii au fost ajutați, în rezolvarea 
problemelor de joc, de faptul că jucătorii, cu rare 
excepții, au fost disciplinați, nepunînd accentul, 
ca altădată, pe joc dur, pe intrări periculoase, pe 
proteste și vociferări. s

Un arbitraj a stîrnit, totuși, discuții. Ce! de la 
meciul Progresul — Știința Bacău. Părerea presei 
a fost aceea că arbitrul de centru, Pop Gavrilă,

_a_

ori mai anevoioasă decît Ia un meci de di-

și unul din tușieri, O. Calugherovici (ambii din 
Brașov) au denaturat rezultatul, acceptînd golul 
victoriei. înscris de Progresul, dintr-o poziție fla
grantă de ofsaid. Colegiul central a) arbitrilor se 
află însă într-o situație ingrată, îritrucît observa
torul federal, C. Ursache, nu face nici o mențiune 
la faza cu pricina, apreciind arbitrajul ca bun !

Din nou, Colegiul atrage atenția arbitrilor că 
au datoria să rețină carnetele jucătorilor averti
zați pentru proteste la decizii. De asemenea, că 
rapoartele trebuie trimise la cel mult 24 de ore 
de la disputarea partidei, și nu cu întîrziere, așa 
cum fac Petre Sotir — Mediaș, Al. Alexa -r- Rm. 
Vîlcea și Aurel Pop — Oradea. O altă recoman
dare ar părea superfluă : aceea că arbitrii trebuie 
să cunoască regulamentul 1 Emil Martin, arbitru 
cu vechi state de serviciu, are însă lipsuri în 
această direcție. Constatînd că terenul este imprac- 
titeabil (la meciul Petrolul Berea — Dunărea Brăi
la), el n-a amînat partida pentru A DOUA ZI, 
conform regulamentului, ci a plecat pur și simplu 
acasă. Și, dacă a plecat arbitrul, au plecat, bine
înțeles, și echipele 1

Jack BERARIU

lor picioare, pe munca, pe pres
tigiul și pe valoarea lor.

Va fi greu, extrem de greu, dar 
totul se va putea face, prin muncă 
asiduă și elan tineresc !

însă aici va trebui să apară, 
Intr-un cu totul alt rol decit pină 
acum, marele contingent de su
porteri ai fiecărui club divizionar.

Incredibil, dar o echipă atît de 
populară ca Rapid nu are decit 
144 de suporteri înscriși in evi
dențele clubului, nerestanțieri la 
cotizație. Ceilalți sînt „sufletiști“ 
gălăgioși, se dau in vînt după 
giuleșteni, trăiesc, mor și inviază 
o dată cu echipa, dar totul merge 
pînă la punguța cu doi bani.

Vreau să mă explic. Marile clu
buri de pe continent sau 
America Latină nu ar putea trăi 
exclusiv din încasările la meciuri, 
din festivități sportive sau cultu
rale și celelalte surse ' 11..
dacă nu s-ar bizui pc un număr 
imens de suporteri cu cotizația la 
zl.

Pretutindeni se plătește, toată 
lumea plătește, începînd de la 
președintele clubului și terminînd 
cu conducerea tehnică.

Noțiunea de „suporter" al unui 
club are, pe unele meridiane, un 
cu totul alt înțeles decît la noi.

Iată, de pildă, o scenă descrisă 
de un prieten reîntors din Brazi
lia :

„Stau de vorbă, Intre el, 
adepți ai echipei Flamengo, 
marginea ultimului joc. Pierdut 
se pare, căci, cu toată pasiunea 
pusă în discuția lor, au priviri 
triste și figurile înnegrite de ciu
dă, niște obraji de cicoare. Se 
apropie un al patrulea, necunos
cut, care încearcă să intre în 
conversație.

— în ce calitate te pronunți ? — 
ti întreabă ceilalți. Ești membru 
al clubului ?

Dacă răspunde afirmativ, 1 se 
cere legitimația.

Dacă însă nu poate face această

LOTO

din

obișnuite.

trei 
pe

dovadă, trebuie să plece ; nu este 
acceptat în grup...”

O echipă mare nu poate fi 
mare, dacă nu va putea să con
teze pe suporterii săi ca pe un 
reazem extrem de solid din țoale 
punctele de vedere. Ar fi cu to
tul nesigur și iluzoriu un sprijin 
redus exclusiv la explozii senti
mentale, petarde și trompete de 
Tudorici.

Cît timp echipele au trăit din 
subvenții avîndu-și existența asi
gurată, problema aportului mate
rial al suporterilor nu căpătase 
încă un aspect acut.

Acum însă, un club scump, cu 
multe probleme financiare și ad
ministrative. nu poate trăi numai 
din costul biletelor de intrare, din 
scrisori și din aplauze. Se merge 
pretutindeni — și așa va trebui 
să fie și la noi — spre tendința 
ca fiecare spectator prezent pe 
un stadion de fotbal Să fie ne
apărat membru susținător și cu 
cotizația la zi al unuia sau altuia 
dintre cluburile noastre.

Cu biletul de Intrare plătit ai 
dreptul de a viziona un joc.

Dar suporterul este mai mult 
decît un spectator anonim, el 
este un sprijinitor efectiv al echi
pei favorite, este membrul unei 
colectivități sportive, face parte 
din marea familie a clubului, ra
mura directă și nu colaterală a 
aceluiași arbore enorm, hrănit 
dintr-o singură sevă, este fidel 
acelorași culori, are aceleași in
signe și mai ales vise, care de 
care mai frumoase și mai impo
sibile.

Desigur, față de asemenea prie
teni inseparabili clubul are și el 
obligațiile sale, despre care va 
trebui să vorbim cîndva.

Deocamdată însă cred că a sosit 
timpul să restructurăm, în men
talitatea noastră, noțiunea de 
„suporter" al fotbalului românesc!

Petre STEINBACH

PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL PRONOEXPRES 
NR. 12 DIN 18 MARTIE 1970

EXTRAGEREA I :
34 4 28 44 17 2

Fond de premii ; 553.613 lei
EXTRAGEREA A II-A :

16 45 27 28 42 43 31 35
Fond de premii : 494.405 lei.

PREMIILE TRAGERII LOTO
DIN 13 MARTIE 1970

EXTRAGEREA I : Categoria 
I : 0,25 variante a 100.000 lei: 
a Ii-a : 1,25 a 98.075 lei ; a 
IlI-a : 15,25 a 7.298 lei; a IV-a: 
23,65 a 4.706 lei ; a V-a : 99,60 
a 1.117 lei ; a Vl-a: 286,55 a 
388 lei.

EXTRAGEREA A II-A : Ca
tegoria B : 3,25 variante a
46.889 lei ;
a 
a 
a 
a

B :

lei; 
lei ; 
lei ; 
lei.

categoria 
categoria 
categoria 
categoria

13,90
33,45

C : 
D :
E : 45,35
F : 59,45

5.482
2.278
1.680
1.282
AMBELE

categoria Z : 
a 100 Iei.

Premiul de 
100.000 lei a 
pantului Zăviceanu Constantin 
din Satu Mare ,pe un bilet 
sfert ; premiul dă categoria a 
Il-a întreg da 98.075 l«i a re

EXTRAGERI :
1341,20 variante

categoria I de 
revenit pârtiei-

venit participantului Buftea 
Grigore din Bacău.

Tragere de tragere, noua 
formulă Loto își arată din 
plin roadele, atît prin pre
miile mari în bani, cît și 
prin autoturismele și ex
cursiile peste hotare pe care 
le acordă.

In continuare, la tragerile 
obișnuite Loto din luna 
martie vor fi atribuite săp- 
tămînal — în afara cîștiguri- 
lor în numerar — următoa
rele premii : 
DACIA 1100, 
408,

autoturisme 
MOSKVICI 

SKODA 1000 M. B. șl 
TRABANT 601 ; excursii a 
două locuri pe 
DALMAȚIEI cu 
(cca. 19 zile) și în UNGARIA 
și CEHOSLOVACIA (cca 15 
zile).

Astăzi mai âveți posibili
tatea să participați la 
tragerea Loto de vineri 20 
martie 1970 la care se atri
buie premiile de mai sus.

Cu 5 lei puteți participa la 
toate extragerile cu șanse 
mari de cîștig.

COASTA 
autocarul



• Ciudad de Mexico a devenit o Mecca a fotbalului • Locurile de cazare au fost fixate

• Aclimatizarea din nou in
Mexicul cunoaște in aceste 

zile febra specifică așteptării 
marilor evenimente. Această 
tensiune se poate asemăna cu 
forfota prilejuită acum doi ani 
în preajma Jocurilor Olimpice 
de vară. Acum este rîndul fot
balului. Comisari ai diferitelor 
agenții de voiaj își fac apa
riția în orașele care vor găz
dui meciurile campionatului 
mondial, pentru a rezolva 
pînă în cele mai mici amă
nunte o ședere cit mai plă
cută zecilor de mii de turiști 
sosiți din toate colțurile lumii. 
Același lucru îl fac și dele
gații echipelor finaliste, care 
au încheiat contracte cu di
ferite întreprinderi hoteliere și 
proprietarii bazelor sportive. 
Suedezii și vest-germanii și-au 
ales drept loc de cazare vile 
particulare la marginea ora
șelor, într-un cadru natural 
deosebit de pitoresc. Ei vor 
avea la dispoziție citeva te
renuri de joacă, un bazin de 
înot, săli pentru jocuri dis
tractive. Un 
rend a avut 
și belgieni, 
inițial același 
pentru ambele echipe 
citatea ’ 
mică, 

trebuia 
hotel, 
au renunțat 
au nimerit 
hotel, dar 
elegantul „Parque 
cipes".

Se pare că la 
toate amănuntele 
zarea echipelor care urmează 
să se prezinte la start sînt 
puse la punct pînă în cele 
mai mici amănunte. Acum se 
așteaptă din partea federați
ilor de specialitate comunică
rile exacte 
cunoaște că 
a formațiilor 
și 20 mai, 
brazilienii, care și-au anunțat 
venirea cu mult înainte, în 
aprilie, dar ziua nu au co
municat-o încă.

interesant dife- 
loc între italieni 
care și-au ales 
hotel. Cum însă 

capa- 
de cazare a fost prea 
una 
să

Pină
dintre formații 

renunțe la acest 
la urmă ambele 
și în continuare 

totuși în același 
unul mai mare : 

de los Prin-

ora actuală 
privind ca-

ale sosirilor. Se 
marea majoritate
vor sosi între 5 
excepție făcînd

MEXICANII ȘI PERUVIENII, 
RECORDMANI

discuție • Televiziune in culori, dar nu pentru europeni
echipei naționale pentru că 
toate partidele susținute pînă 
acum atacul s-a dovedit de
ficitar.

De altfel, echipa Mexicului 
și cea a Perului au susținut 
în perioada 
cele mai multe . 
naționale. Ele sînt adevărate 
recordmane în 
lor efectuate, 
ce privește rezultatele obți
nute. La noi s-au perindat 
majoritatea echipelor finalis
te, dar fotbaliștii țării azteci
lor n-au reușit victorii decît 
în fața echipelor Belgiei, Bul
gariei și Perului. în schimb, au 
obținut o serie întreagă de 
scoruri egale (U.R.S.S., Peru, 
Bulgaria, Suedia, Anglia etc), 
ceea ce, la drept vorbind, nu 
constituie o carte de vizită 
prea onorabilă pentru o for
mație care joacă pe teren 
propriu. Dintre echipele stră
ine cea mai bună impresie

în

ianuarie-martie
partide inter-

privința teste- 
însă nu și în

Bergmark, a foat mulțumit de 
forma jucătorilor: „Am ple
cat din Suedia in plină iarnă, 
cu antrenamente făcute nu
mai in sală, și totuși băieții 
mei s-au comportat bine la... 
înălțime. îndată ce ne vom 
întoarce acasă vom începe pre
gătirile în aer liber și cred că 
în condiții normale de antre
nament. potențialul echipei va 
fi și mai mare !”

Lipsa unei aclimatizări nor
male s-a observat și în com
portarea echipei U.R.S.S. în 
primele reprize ale meciurilor 
susținute fotbaliștii sovietici 
au jucat la valoarea lor nor
mală. După pauză, Insă, a 
scăzut mult potențialul lor fi
zic, ei fiind nevoiți să facă 
un joc de apărare. Albert Șes- 
ternev, căpitanul reprezenta
tivei, a declarat că „turneul 
de peste ocean a fost foarte 
util și interesant. Cred că — a 
spus tn continuare Șestemev

SALDANHA A FOST CONCEDIAT!
Cauzele concedierii
suferită in

fiCine va sau Yustrich ?

diferendul cu președintele comisiei tehnice; infringered 
fața Argentinei; nerespectarea programului de pregătire 
urmașul ? Aymore Moreira, Zagalo

!“ Iată
6-a

„Am fost concediat 
primele cuvinte cu care 
adresat ieri seara (n.r. marți) 
ziariștilor, antrenorul reprezen
tativei braziliene de fotbal, 
Joao Saldanha, după o furtu
noasă ședință extraordinară a 
comisiei tehnice care se ocu
pă de pregătirile echipei na
ționale. Știrea a avut efectul

nor, erau numărate. Intr-ade
văr, Havelange nu a acceptat 
demisia înaintată de Antonio 
Passo și a convocat reuniunea 
de după amiază a comisiei 
tehnice, soldată cu demiterea 
antrenorului. „Mai curînd nu 
trimit echipa în Mexic decît 
să continue actualul climat 
divergențe și disensiuni” a

la 4 martie in 
(0—2), care a 

au

de 
a-

Corespondențe speciale pentru „SPORTUL"
fotbaliștii sue- 
părăsit terenul 
învingători cu 
formația scan-

ne-au lăsat-o 
dezi, care au 
de la Puebla 
1—0, deși din 
dinavilor au lipsit marile for
țe care joacă în străinătate : 
Magnusson, Kindwall ș.a. Pare, 
poate, prea îndrăzneț ceea ce 
afirm, dar după părerea mea 
și a altor specialiști, repre
zentativa Suediei va avea aici, 
în Mexic, un cuvînt greu de 
spus !

— pînă la 31 mal ne vom pu
ne la punct din toate 
de vedere și nu vom 
lificarea tn sferturile 
nală."

TRANSMISIE TV

ECOURI, ECOURI

După cum se 
de partide vor 
în direct pentru 
intermediul 
transmisii 
nuite, în 
Iată însă

punctele 
rata 

de

că, de

rite de Brazilia 
fața Argentinei 
declanșat reacții ce nu 
fost estompate nici măcar de 
victoria ou 2—1 obținută în 
meciul revanșă, citeva zile 
mai tîrziu. Saldanha a devenit 
furios atunci cînd antrenorul 
echipei Flamengo, Yustrich, 
l-a calificat drept „diletant în 

întrucît 
minge în viața 
s-a dus la se- 
Flamengo pen- 
„explicație" din

treburile fotbalului", 
,nu a lovit o

Saldanha

ca- 
fi-

IN CULORI

Ziarele mexicane se ocupă 
pe larg de vizitele echipelor 
care și-au făcut în ultima 
vreme apariția pe terenurile 
viitoarelor gazde ale mondi
alelor. Aproape toate decla
rațiile făcute de antrenori, 
medici, jucători se axează pe 
problema aclimatizării. Docto
rul în medicină Boșkov, an
trenorul echipei Bulgariei, a 
declarat că o aclimatizare de 
cel puțin trei săptămîni este 
necesară : ..Fără o pregătire 
speeială făcută Ia altitudine, 
echipa mea n-ar putea re
zista din punct de vedere fi- 

nicl măcar o repriză." 
Antrenorul Suediei,

știe, o serie 
fi transmise 
Europa prin 

satelitului. Aceste 
sînt cele obiș- 
culorile alb-negru. 
o știre de ultim 

moment ; în diferite orașe din 
S.U.A. și Mexic se vor trans
mite unele partide prin in
termediul televiziunii în cu
lori, prin sistemul „Metavisi- 
on“, cu ajutorul căruia s-au 
efectuat și transmisiile debar
cării astronauților pe lună și 
a meciului de box pentru ti
tlul mondial dintre Frazier și 
Ellis.

Au fost și fixate unele me
ciuri care vor fi transmise în 
culori : Mexic—URSS (31 mai, 
deschiderea C.M.), o partidă 
din sferturi (14 iunie), finala 
(21 iunie) și meciul Brazilia— 
Anglia (7 iunie).

Pedro RAMIREZ 
Ciudad de Mexico, martie 1970

unei bombe, cu toate 
citeva zile, nu mai constituiau 
un secret pentru nimeni gra
vele divergențe existente in
tre membrii acestei comisii.

încă de marți dimineața s-a 
aflat că Antonio Passo, 
președintele comisiei tehnice, 
și-a prezentat demisia, afir- 
mînd că nu va rămîne nici 
măcar o clipă în acest post 
dacă Saldanha va mai fi men
ținut în funcția de antrenor 
al reprezentativei. Passo este 
considerat a fi „mina dreaptă" 
a lui Joao Havelange, preșe
dintele Confederației brazili
ene a sporturilor, și, de a- 
ceea, încă din acea clipă se 
aprecia că zilele, dacă nu chiar 
orele lui Saldanha, ca antre-

firmat în cursul acestei ședin
țe președintele Confederației 
sporturilor. în scrisoarea de 
demisie, Antonio Passo a 
subliniat că reprezentativa bra
ziliană „se află pe margi
nea unei prăbușiri", iar echi
pa „merge Pe același drum 
care a dus la eșecul din 1966”. 
Passo l-a învinuit pe Saldan
ha că „nu posedă calități su
ficiente pentru a continua să 
rămină în funcția de antre- 
nor" și a denunțat faptul că 
„s-a amestecat în treburile al
tor sectoare ale comisiei teh
nice", refuzînd să respecte 
programul de pregătire a e- 
chipei naționale.

Actuala criză s-a profilat 
pe fundalul infringer ii sufe-

„I 
lui".
diul clubului 
tru a cere o . 
partea lui Yustrich, dar aces
ta era absent. După cum se 
anunță, clubul Flamengo in
tenționează să-l dea în jude
cată pe Saldanha pentru că 
ar fi bruscat doi funcționari 
ai clubului. De altfel, în 
mele zile se înregistrase 
răcire a relațiilor dintre 
danha și Havelange.

Comentatorii sportivi 
subliniat. că „actuala 
constituie un dezastru pentru 
fotbalul brazilian”.
tîmplă 
Abia 
drum 
dial și 
tică“ — scrie Jacinto de Thor
nes în „ULTIMA HORA’-’. A- 
celași ziar consideră că încă

ulti- 
și o 
Sal-

au 
criză

„Ce se în- 
cu echipa noastră ? 

am pornit pe lungul 
al campionatului mon- 
situația a devenit hao-

Înaintea Înfrângerii suferite în 
fața argentinienilor „se inten
ționa Înlocuirea lui Saldanha 
ca antrenor al reprezentativei”. 
După părerea revistei „VEJA", 
„Saldanha și-a pierdut repede 
din prestigiul său din cauza 
climatului de frustrare care e- 
xistă în cercurile sportive".

întreaga opinie publică spor
tivă braziliană se întreabă a- 
cum cine va fi înlocuitorul 
Iui Saldanha. Comisia tehnică 
și-a oferit un răgaz de 24 de 
ore pentru a indica numele 
noului antrenor. Potrivit zvo
nurilor care circulă cu insis
tență, este posibil ca func
ția să fie încredințată Iui 
Aymoră Moreira, care a an
trenat selecționata în 1962. 
Ziarul „JORNAL DO BRțKSIL" 
este însă de părere că alege
rea va fi făcută între antre
norii Yustrich (Flamengo) și 
Zagalo (Botafogo).

Oricum, toată lumea este 
de acord că la mai puțin de 
trei luni pînă 
campionatului 
Mexic, fotbalul 
noaște una dintre 
rioase crize din 
istorie.

la încep<iaHS| 
mondial 
brazilian ■ i 

cele mai se- 
întreaga sa

J.
Rio de Janeiro,

P. SARTO
18 martie

VITRINA CAMPIONILOR MONDIALI DE SCHI
Marile întreceri de schi ale sezonului s-au încheiat, aducînd nume noi sau con

firmind pe altele în ierarhia mondială a schiului alpin. Acum, cînd ropotele de 
aplauze au încetat, cînd rumoarea surprizelor s-a stins, este cazul ca, în tinnâ, să no 
amintim de cei care, cheltuindu-se peste măsură, au reușit să se înalțe pe treptele 
cele mai de sus, în admirația tuturor iubitorilor de sport.

De la 4 ianuarie lotul me
xican se află în cantonament. 
Antrenorul Cardenas n-a gă
sit încă un schelet ideal al

aus- 
is- 

niei

mondial 
uriaș (și 

„recidi- 
„Cupel 

ne ul-

Val Gardena, 
— bătrinul 

— le-a demon- 
tuturor, lui 

dar mal

KARL SCHRANZ

NOELJEAN
AUGERT

NAUTIC

Toussuire, fiu

rinți (evident, în majoritate 
tați !) va atrage președinta 
jocurilor estivale.

și publicului că în anul 1969 a 
fost cel mai bun slalomist mon
dial, ocupînd locul I în clasamen
tul probei contlnd pentru „Cupa 
Mondială".

Cei mai apropiați prieteni, cu- 
noscîndu-i tenacitatea, agresivita
tea în cursă și finețea alunecării 
aproape desăvîrșite, mai ales pe 
pante foarte înclinate și înghe
țate, știau că pîrtiile de la Ortisei 
(Val Gardena) și titlul de cam
pion mondial pus în joc i se po
triveau... ca o mănușă.

să cînte „La Marseillese*

„VĂ ESTE TEAMA?"

Original din 
unui hotelier, Jean-Noel s-a do
vedit a fi singura „vioară" cu 
care antrenorul Rene Sulpice a

Campion mondial la slalom spe
cial. surpriză ? N-am spune. Este 
drept, victoriile alternative ale 
lui Patrick Russel și Gustav 
Thoen) In marile slalomuri inter
naționale ale acestui sezon ii in
dicau ca primi favoriți. Cel puțin 
pentru marele public, preferințele 
erau evidente. Jean-Noel Augert 
„strecurindu-se“ aproape neob
servat de-a lungul anului (in mod 
voluntar, după cum a afirmat el 
la Val Gardena) a ținut să le 
reamintească tuturor adversarilor 
șl publicului

campionatul 0 
sărituri în_0

„DOUĂ ROTI" AJUTA 
„PATRU ROȚI"

Fostul campion, mondial de 
automobilism Graham Hill, 
care a suferit anul trecut, în 
luna octombrie, cu prilejul 
Marelui Premiu al S.U.A., 
disputat pe circuitul de la 
Watkins Glen, un foarte se
rios accident, a reintrat de 
curînd. Campionul britanic pe 
patru roți datorează însă 
foarte mult, în ce privește 
relativ rapida convalescență, 
bicicletei. Atît la spitalul or
topedic Stanmore (Anglia), 
pe „home trainer", cit și luna 
trecută, pe bicicletă... auten
tică (în fotografie), Hill și-a

Așii mondiali ai sărituri
lor cu schiurile s-au întîlnit 
cu prilejul concursului inter
național de la Oberstdorf 
(R. F. a Germaniei). Ocazia 
a fost folosită de ziarul 
„Stuttgarter Zeitung" pentru 
a le pune întrebarea i „Vă 
este teamă înainte de sări
tură ?“ Tată răspunsurile lori 
Campionul olimpic Jiri Ras
ka (Cehoslovacia) i „Cînd, la 
vîrstă de 14 ani, m-am lan
sat pentru prima oară de 
pe o trambulină, nu puteam 
să-mi închipui ce mă așteap
tă. De aceea mi-a fost frică. 
Dar, cu timpul, dorința de 
a atinge lungimi tot mai 
mari a fost mai puternică 
decît sentimentul de teamă". 
Campionul olimpic Vladimir 
Belousov (U.R.S.S.) 1 „îmi 
propun întotdeauna să în
cerc să depășesc granițele a- 
tinse de oameni. Acesta este 
un sentiment foarte puternic, 
care le întrece pe toate cele
lalte". Horst Queck (R. D. 
Germană) 1 „Curajul unui să
ritor de Ia trambulină creș
te cu fiecare săritură. La un 
moment dat el nici nu mai 
acordă importantă adîncimii 
ce se află sub trambulină". 
Yukio Kasaya (Japonia): „La 
mine curajul atîrnă mai greu 
în balanță decît teama 1“ 
Ingolf Mork (Norvegia)! 
„Mi-e teamă de fiecare sări
tură — dar numai în ceea xe 
privește aprecierile judecăto
rilor de concurs !"

O BUNICĂ’ ÎN... BALON !

restabilit capacitățile motorii 
prin îndelungi „partide" de 
pedalat. „Două roți" au aju
tat „patru roți"...

PUBLICITATE 
PRIN SPORT!

de 
Lo-

Celebra actriță italiană 
cinematograf, Sophia 
ren, ce- e drept în general 
interesată de sport, a fost 
recent aleasă președintă a 
unui club școlar de baseball 
din... Neapole. Totodată, însă, 
s-a anunțat că ea va patro
na și jocurile estivale ale ti
neretului italian. Publicita
tea nu le strică nici celor 
care se fac că o evită... Ră- 
mîne de văzut însă cîți... pă-

O mare emoție a produs 
în capitala Franței știrea că 
d-na Marie Mdrin, în vîrstă 
de 90 de ani, s-a ridicat în 
văzduh cu un balon și a stat 
acolo timp de 10 ore. După 
stabilirea acestei veritabile 
performanțe, Madame Mărin 
a declarat) „Nu exista abso
lut nici un motiv de teamă. 
Mă ocup de navigația aeria
nă încă din anul 1908. Ulti
ma ascensiune cu balonul am 
făcut-o cu 50 de ani în urmă 
și am observat că de atunci 
nu s-au schimbat prea mul
te lucruri în ce privește teh
nica manevrării acestui apa
rat, incit orice fel de primej
die era exclusă".

O SĂRITURĂ 
DE 41 DE METRI!

Recordul mondial la sări
tura în lungime este de 8,90 
m, la triplusalt — de 17,39

Turneul feminin de șah
de Iu Belgrad după opt runde

BELGRAD, 18 (Agerprcs). 
în turneul internațional fe
minin de șah de la Belgrad 
s-au disputat partidele între
rupte din rundele anterioare. 
Elisabeta Polihroniade a, re
mizat toate cele trei partide 
întrerupte cu : Vujanovici,
Radzikowska și Gaprindaș- 
vili. Alexandra Nicolau (cu 
piesele negre) a pierdut la 
Kușnir.

în clasament, după opt 
runde, conduce Kușnir 
(U.R.S.S.) cu 6>/2 P, urmată 
de Lazarevici (Iugoslavia), 
Malipetrova (Cehoslovacia)

— 5'/2 p, Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) — 5 p (2), Ivanka 
(Ungaria) — 4'/2 p (1), Poli
hroniade (România) — 4>/2 p, 
Troianska (Bulgaria), Katia 
lovanovici (Iugoslavia) — 4 
p (2), Radzikowska (Polonia) 
—3Y2 p (1), Nicolau (Româ
nia), Vujnovici (Iugoslavia)
— 2*7a P, Sokolov (Iugosla
via) — 2 p (3), Ferrer (Spa
nia), Vujanovici (Iugoslavia), 
Rujița lovanovici (Iugosla
via) — 2 p și Timmer (Olan
da) — I p (2).

Tiparul 1 L P. «.Informația**, itr. Hrezoianu ar. 23—25.

m. Aceste fantastice perfor- gr 
manțe au fost realizate de : 
Beamon și V. Saneev, învin-Wl 
gători în probele respective 0 
la J.O. din Mexic. Dar amîn-<* 
două aceste performanțe pă- “’ 
lese în comparație cu perfor- 0
manța realizată de un tînărgk 
din Iakuția, în vîrstă de 18:? 
ani, pe nume V. Okorokov. f) 
Participînd la 
republican de 
tr-un picior, tînărul a rea
lizat un salt de 41,05 metri. 0
E drept că pentru aceasta a 4 | 
trebuit să facă 11 sărituri !

Ar fi interesant de știut ce ** 
rezultat ar realiza Beamon 0 
și Saneev executînd același 
număr de sărituri...

UN NOU MARATON 0 
• 

înotătorul egiptean Pe0 
distanțe mari Abou Heif, po-“ 
reclit „crocodilul Nilului", a O 
anunțat intenția de a stră- 
bate înot distanța dintre o-’f 
rașele argentiniene Rosario și 0 
Buenos Aires (380 km). Dacăgi 
va reuși, el va realiza unj? 
vechi vis al celebrului fon-W* 
dist argentinian Alberto Can- 0 
diotti, ale cărui diverse ten- fla 
tative s-au soldat cu eșecuri. 
Ultima oară Candiotti era pe O 
punctul să reușească, dar cu 0 
4 km înaintea liniei de so- O 
sire el a fost doborît de... 0 
somn.

In C. M. de hochei pe gheață

ECHIPA U.R.S.S., 3-1 CU CEHOSLOVACIA, 
SE DISTANȚEAZĂ!

Lumea hocheiului continuă 
să comenteze pe larg prima 
mare surpriză a actualei e- 
diții. Confirmind evoluțiile 
anterioare, finlandezii au cîș- 
tigat cu 3—1 (2—0, 1—1,
0—0) derbyul scandinavilor 
prin punctele înscrise de 
Rantasila, Linnonmaa și Kai- 
nonen. Conduși la un mo
ment dat cu 3—0, suedezii 
au jucat nervos, asaltînd or
bește poarta excelent apăra
tă de Valtonen.

Aseară s-a desfășurat o 
altă partidă de mare impor
tanță pentru fruntea clasa
mentului, opunînd echipele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei.

După două reprize echili
brate, campionii mondiali au 
reușit să-șl impună superio
ritatea tehnică și tactică, 
cîștigînd cu 3—1 (1—0, 0—1, 
2—0). Punctele învingători
lor au fost realizate de Mal- 
țev, Vikulov și Nikitin, iar 
pentru echipa Cehoslovaciei 
de Kochta.

De remarcat că în finalul 
jocului, echipa U.R.S.S. a 
rămas în trei jucători, dar 
a reușit să păstreze diferența.

în programul de azi : Fin
landa — R.D.G. și Polonia — 
Suedia.

în clasamentul realizatori
lor : Firsov 8 (2—6), Malțev 
7 (7—0), Vikulov 5 (4—1), 
P. Leimu 5 (4—1), Starșinov 
5 (1—4), Suchy 4 (4—0).

F otbal —
UN DOPING DE ORIGINE 

AFRICANA
în legătură cu cazul de doping 

descoperit In fotbalul Uruguayan 
(în urma căruia au fost suspen
dați jucătorii Cortez șl Caetano — 
de la Pena rol), se află amănuntul 
că stimulentul utilizat ar fi o 
substanță numită „Ibogaina", de 
origine africană, necunoscută in 
Uruguay, însă folosită, se crede, 
în Brazilia. Extrasă dintr-o plantă 
exotică, această substanță are 
proprietăți stimulatoare deosebite. 
După cum se știe, jucătorii puși 
în cauză nu recunosc că ar fi 
utilizat acest drog, insă medicul 
Miguel Campomar, din Comisia 
națională de igienă, afirmă că 
rezultatele analizei sînt de necon
testat.

întrecerile schiorilor 
la Holmenkollen

Proba de sărituri de la 
trambulină din cadrul tra
diționalului concurs de schi 
de la Holmenkollen (Norve
gia) a fost cîștigată de spor
tivul sovietic Vladimir Be
lousov cu un total de 213,2 
p (sărituri de 84 și 86 m).Pe 
locul secund s-a clasat cam
pionul mondial Gări Napal- 
kov (U.R.S.S.) — 211,7 p, ur
mat de R. Hoehnl (Cehoslo-

*sr

Campion 
de slalom 
cîștigător 
vist" al 
Mondiale")
mește în continuare. 
Deja fenomen de 
longevitate, „Maria 
Callas" a schiului 
alpin rămîne la cei 
32 de ani ai săi un 
exemplu tulburător 
de întregime și 
combativitate, care 
timp de un deceniu 
și jumătate a domi
nat prin personali
tatea sa schiul 
triac, realizînd 
prăvi pe care 
un alt schior

lumii nu le-a putut 
obține. De pildă, 
numai Împrejurarea 
că din 12 participări 
In celebra cursă de 
coborîre Arlberg — 
Kandahar (cea mai 
prestigioasă compe
tiție clasică a genu
lui) Schranz a cîș
tigat de 7 ori, fiind 
singurul schior al 
lumii distins a doua 
oară cu „K“ (Kan- 
daharul) cu dia
mante, rămîne o 
performanță pe care 
înșiși adversarii săi 
o socotesc de do
meniul legendei.

La 
Karl 
Karl 
strat 
însuși, 
ales presei austriece 
(foarte- virulentă cu 
el și cu echipa na
țională în acest se
zon), că în marile 
întreceri, cruciale, 
experiența este de
terminantă. Schiul 
mondial a cunoscut 
în istoria sa multi 
„regi și regine" ai 
cîte unei probe — 
slalom, slalom url^ 
sau coborîre eflB- 
Schranz este însă 
mai mult : un zeu!

putut
pe podiumul de onoare al bărba
ților.

meridiane

vacia) — 210,9 p și J. Raska 
(Cehoslovacia) — 204,1 p.
Campionul norvegian B. 
Wirkola a ocupat locul șap
te — 198,6 p. în proba mas
culină de 50 km fond, vic
toria a revenit lui Gerhard 
Grimmer (R. D. Germană), 
cronometrat în 3h02:32,5. E- 
chipa feminină a U.R.S.S. a 
cîștigat ștafeta (3x5 km).

CAMPIONATE
• In campionatul englez s-au 

disputat două meciuri restanță. 
Chelsea a învins cu scorul de 
1—0 pe Stoke City, iar Manchester 
United a terminat la egalitate 
(3—3) cu Burnley. In clasament 
conduce Everton cu 55 p (din 36 
de meciuri), urmată de Leeds — 
52 p (din 35 de jocuri) și Chelsea
— 45 P (din 34 de meciuri).

• Rezultate înregistrate în me
ciurile restanță din campionatul 
vest-german : F.C. Koln — Wer
der Bremen 3—0 ; VfB Stuttgart
— M.S.V. Duisburg 4—3; Eintracht
— Rotwelss Oberhausen 5—1. Tn 
clasament pe primul loc a trecut 
acum formația F.C. Koln cu 40 
de puncte (din 26 de jocuri), ur
mată de Borussia Moenchenglad
bach — 39 P (24 meciuri), Bayern 
Milnchen — 34 p (25 jocuri) etc.

GREAVES ȘI PETERS 
ȘI-AU SCHIMBAT 

CLUBURILE
Un transfer important pentru 

fotbalul britanic a fost semnat 
Intre cluburile West Ham United 
și Tottenham Hotspurs, transfer 
prin care cunoscutul jucător 
Jimmy Greaves este cedat echi
pei West Ham în schimbul lui 
Martin Peters. Cel doi jucători 
vor evolua la noile cluburi înce- 
pînd cu etapa de sîmbătă, 21 mar
tie. Greaves este acum în vîrstă 
de 30 de ani, în timp ce Peters 
(26 de ani) este cotat ca unul din 
cel mai buni jucători din noua 
generație.

MECI DE JUNIORI
Disputat la Mersin, al doilea meci 

de fotbal dintre selecționatele de 
juniori ale Bulgariei și Turciei 
s-a încheiat cu scorul de 1—0 
(1—0) în favoarea jucătorilor bul
gari. Prima partidă se terminase 
la egalitate : 1—1.

INGRID 
LAFFORGUE

I
Cucerind titlul mondial al pro

bei de slalom special, „Lilou" n-a 
surprins pe nimeni. Prin victo
riile obținute in acest an la Abe- 
tone și la Badgastein, ca și prin 
locul 2 la Llen|5,_ea se afla încă 
înainte de _
tea clasamentului probei 
slalom din „Cupa Mondială", 
încît „coroana" cucerită nu 
decît să oficializeze o stare 
lucruri dinainte cunoscută, 
toria sa aduce strălucirea aurului 
în vitrina cu trofee a unei familii 
care de peste 40 de ani trudește 
pe pîrtiile de gheață. Maurice 
Lafforgue — tatăl ei — a ocupat 
locul 2 la campionatele mondiale 
din 1937 (Chamonix); May Nilson, 
mama sa, a fost campioană a 
Suediei și a cucerit medalia olim
pică de bronz (St. Moritz); Bfitt 
Lafforgue, sora ei geamănă, se 
anunță și ea o mare schioară. Fără 
îndoială, surorile Lafforgue ar 
putea prelua în echipa Franței 
povara dificilă pe care au pur
tat-o glorios surorile Goitschel. 
Și, totuși, bucuria de acum a ti
nerei campioane „Lilou" poartă in 
ea dramele neștiute ale unei alte 
mari campioane : in 1966, primi
rea ei în echipa Franței a însem
nat ziua de adio pentru Madeleine 
Bochatay.

Victoria repurtată la Val Gar
dena de tînăra fată a Pirineilor 
obligă pe altă mare campioană a 
lumii și a Franței, Annie Famose, 
să spună „adio" echipei și marii 
performanțe, la numai 24 de ani.

„Sic transit gloria mundi"...

Val Gardena în frun- 
de

Așa 
face 

de 
Vic-

A

ANNER&SLI ZRYD
Campioană mondială de coborîre și, totuși, cu numai opt zile 

înainte de Începerea probelor oficiale la Val Gardena, „la petite rose" 
nu era încă inclusă în echipa Elveției ! Rezervele manifestate de selec
ționeri se datorau accidentului suferit în iulie 1969 la vertebrele dorsale 
cu ocazia unui antrenament de sală la Frtlttigen, cînd a căzut de pe 
inelele de gimnastică de care era agățată cu picioarele direct pe co
loană. Au urmat luni de suferință, luni de secrete nădejdi.

Annerâsli nu este o obișnuită a podiumurilor de onoare. In 5 ani 
de activitate internațională, ea se află doar la al treilea succes de pres
tigiu. Poate că tocmai acum s-a produs explozia care o va lansa pe 
traiectoria succeselor.

-Solidă, puternică, cu picioarele pe pămînt (la propriu și la figu
rat), Ănnerbsli se gîndește că titlul mondial șl avantajele materiale 
legate de el îi vor permite să abandoneze meseria de vînzătoare într-un 
magazin de articole sportive și treburile gospodărești ale micii ferme 
familiale, unde conduce tractorul și mulge vacile. Cel puțin pentru 
o vreme...

Grupaj realizat de Mihai BîRA

Telex • Telex • Telex
Turneul internațional 

de tenis de la Sydney a 
continuat cu desfășurarea 
meciurilor din turul al 
doilea. Ion Tiriac a fost 
învins de Rod Laver cu 
6—4, 3—6, 5—7, 2—6. Ilie 
Năstase l-a intîlnit pe 
Cooper. Reprezentantul 
țării noastre a pierdut 
primele seturi cu 3—6,
3— 6, iar setul al treilea 
s-a întrerupt pentru une
le discuții privind arbi
trajul Ia scorul de 5—5.

Alte rezultate : Gimeno 
— Newcombe 6—4, 7—5, 
13—11. Emerson — An
derson 6—2, 16—14, 6—3, 
Rosewall — Sedgman
4— 6, 9—7, 6—4, 8—6.

La Munster s-a disputat pri
mul joc dintre formațiile 
U.S.C. Miinster și Spartak 
Brno, contînd pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la vo
lei masculin. La capătul u- 
nui joc echilibrat, victoria 
a revenit voleibaliștilor ce
hoslovaci, cu scorul de 3—2 
(15-11, 8—15, 15—11, 7—15, 
18—16).

■
Concursul internațional de 
haltere de la Minsk a conti

nuat cu întrecerile catego
riei „mijlocii". Primul loc a 
fost ocupat de sportivul so
vietic Boris Selițki cu 477,5 
kg, la cele trei stiluri. Pe 
locul doi s-a situat japone
zul Masachi Ouchi — 470 kg.

■
în cadrul turneului interna
țional de tenis de la Bar- 
ranquilla (Columbia), jucă
torul vest-german Ingo Bu- 
ding l-a învins cu 6—2, 6—0 
pe Gonzales (Columbia), iar 
maghiarul Barany a cîștigat 
cu 6—1, 6—1 în fața colum
bianului Valelli. Alte rezul
tate : Paul (Franța) — Le- 
giuzamon (Columbia) 6—1, 
6—1 ; Plotz (R. F. a Germa
niei) — Vander (Panama) 
6—0, 6—1, Kodes (Cehoslo
vacia) — Lopez (Columbia) 
6—1, 6—1; Velasco (Colum
bia) — Keldie (Australia) 
6—4 6—2.

■
Echipa de tenis a Japoniei 
a Învins cu scorul de 5—0 
selecționata Hong Kong, în, 
turul doi al zonei asiatice a 
Cupei Davis.


