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& Meciul a fost de bună factură tehnică • Nunweiller III- 
aecidentat ® Astăzi, Bapîd întîlnește pe Gremio, eu Neagu 
vârf de atac < Dinamo joacă tot azi la Campinas cu 

F. C. Guarani ® La Bogota, Fele amenințat cu răpirea
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SAO PAULO, 6 (prin telefon). „
Mai întâi să vă relatez vești despre Dinamo care. în 

sfîrșit, aseară, la Porto Alegre, și-a disputat jocul său 
cu puternica echipă locală Gremio. A fost un meci plă- 
.cut, viu disputat, încheiat cu victoria fotbaliștilor bra
zilieni. la scorul de 3—1 (2—0).

Și acum despre joc. Primele 
20 de minute au aparținut 
oaspeților, care au ratat în

această perioadă cel puțin 
2—3 ocazii clare de gol, prin 
Dumitrache și Doru Popescu.

5»

ÎN RETUR! H

După-amiază de februarie și 
doar mantaua de aba a I’arîngu- 
lui mai amintea de tarnâ 
tr-un timp de aprilie. Pe 
dionul Jiul din Petroșani, 
grup compact, elevii lui Ion 
lănescu alergau de zor. In 
tribunei principale, un alt i. . . 
mai restrîns. Mă apropii. Ii re
cunosc pe Georgescu, Țurcan, Re
mus Popa, Ion Constantin. Au 
„program special" pentru reme
dierea cît mai rapidă a unor mă
runte afecțiuni. Intrăm în vor
bă :

— Nu e prea tare 
antrenament ?

— E tare... bun ! 
zică, pe cinste. De 
să reintru printre 
ne răspunde Remus Popa, 
cu o mișcare a capului 
cei care lucrau cu corzi 
tensoare.

— Antrenamentele sînt 
clevăr tari, ne spune Ion Constan
tin. Dar sînt convins că ne vor 
prinde bine pentru c£L trebuie să 
smulgem înapoi punctele pier-

regimul

în- 
sta- 

în 
BA- 
fața 
rup,

de

Pregătire fi- 
abia
cei

aștept 
mulți, 

arătînd 
înspre 
și ex-

într-a-

ciute, In tur, cum s-ar spune, „la 
mustață "...

Peronescu, Libardi, Stoker, 
Georgevici, Tonca, Dodu, Popes
cu, Angliei, Cotormani, Cara- 
malis, Stan, Florea, Minarcic, 
Sandu, Naidin și noii veniți Ma- 
rincan, Mihai Marian, Urmeș, 
Gruber, Viciu, Macavei, Stoenescu 
(un atacant cu certe perspective 
de la Minerul Vulcan), întregul 
lot din Petroșani a intrat în cea 
de a două etapă a pregătirilor 
pentru retur.

— Doar cîteva cuvinte... — mă 
adresez antrenorului Ion Bălă- 
nescu.

— Sînt aproape mulțumit. Fină 
acuma merge. Vechile carențe 
încep să se piardă pe parcurs. 
Despre lot — doar numeri*• co
respunzător la început de cam
pionat — sper să pot afirma, in 
curînd 
punct 
tactic.
1

că este la fel și din 
de vedere fizic, tehnic și 
Altul va fi Jiul in retur.

în minutu] 20, însă, a căzut 
golul lui Gremio, realizat 
prin Fleșa, gol care a pro
dus multă derută în rîndu- 
rile fotbaliștilor bucureșteni. 
Profitând de aceasta, Toquito 
a înscris, doar două minute 
mai târziu, cel de-al doilea 
gol pentru formația sa.

La 11 minute de la re
luare, aripa stingă Loivo a 
majorat scorul la 3—0, dupti 
care dinamoviștii și-au re
venit, punînd stăpînire pe 
joc. în pofida netei superio
rități teritoriale. Dinamo n-a 
reușit să înscrie decît o 
singură dată (min. 73) prin 
Doru Popescu.

Evoluția echipei române a 
fost în bună măsură influen
țată de temperatura ridicată 
(plus 30 de grade). CA ȘI 
DE ACCIDENTUL SUFERIT 
DE NUNWEILLER III într-o 
ciocnire cu un coechipier.

Lovitura primită de fun
dașul dinamovist a fost des
tul de dură, fapt care a ne
cesitat transportarea acestuia, 
temporară, Ia Un spital din 
Sao Paulo. în momentul în 
care vă relatez aceste rîn- 
duri, starea lui Nunweiller 
III este bună, dar el nu va 
juca duminică Ia Campinas, 
unde echipa sa va întâlni for
mația F.C. Guarani.

Arbitrul Luis Torres a con
dus următoarele formații ;

PEDRO VILLA

Viorel TEODORESCU 
corespondent (Continuare în pag. a 3-a)

ASTAZI VOR FI CUNOSCUTE
ECHIPELE CAMPIOANE

România "R.P.D. Coreeană (f)

si U.R.S.S.-—Cehoslovacia (m)

România ■ U. R. S. S. (f).

Trei meciuri de mare atracție

PROGRAMUL
COMPLET

AL ZILEI

Italia

i

L f|gio®

Ă/:--

Împotriva reprezentantelor Bulgariei, Eleonora Mihalca și Carmen Crișan (în față) au acțio
nat cu multă fervoare și au

lN IJILAM SPORTIV MONDIAL AL ANULUI

ROMANIA
pe locul 11, în lume
> La obținerea acestui prestigios rezultat au contribuit

reprezentanții a 10 sporturi

reprezentanții Ko-Sî

A devenit obișnuință ca 
periodic statisticienii să 
întocmească bilanțuri ale 
sportului mondial, pe ba
za cărora, comentîndu-le 
în fel și chip, să pronos
ticheze cu un ceas mai 
devreme ceea ce se va în
tâmpla la Jocurile Olim
pice, principala competiție 
sportivă a lumii.

Oficial, C.I.O. nu întocmeș
te nici un fel de clasament 
Pe națiuni la Jocuri, ba dim
potrivă le . și interzice. Și to
tuși n-a existat ediție a J.O. 
în care — neoficial — să nu 
se fi întocmit asemenea cla
samente. Ele reprezintă, în 
fapt, un fenomen obiectiv

al sportului, un corolar al e- 
voluției diferiților sportivi și 
echipe la această mare con
fruntare, clasamentele fi’nd 
luate ca bază de discuție, cu 
fiecare prilej. Și asemenea 
prilejuri se ivesc aproape zi 
de zi ! De aceea, 
jul specialiștilor, 
olimpic 7—5—4—3—2— 
prezentând cele șase 
luate, în mod 
calcule, exprimă 
cele mai de seamă ale spor
tului dintr-o anumită țară la 
,,ora H“ a Jocurilor. în a- 
ceste socoteli 
valoarea unui 
unui singur punct., 
foarte

cîștigat detașat.

Runda a doua a competi
ției internaționale studențești 
de tenis de masă a avut da
rul să aducă suficiente cla
rificări în privința echipelor 
care candidează cu cele mai 
bune posibilități la titlurile 
puse în joc.

La băieți situația este mai 
limpede. Invingătoarea de azi 
a meciului dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și @eho- 
slovaciei devine campioană.

La fete sînt însă trei for
mații care concurează pentru 
întîietate: U.R.S.S., România 
și R.P.D. Coreeană.

Desigur, în ipoteza că selec
ționata noastră ar ciștiga in 
fața echipei sovietice, dar ar 
pierde la jucătoarele coreence. 
In cazul cînd ultimele spor
tive ar fi învinse, ele nu ar 
mai putea emite pretenții, 
cursa urmând să aibă loc in
tre teamul sovietic și cel ro
mân.

Foto i N. DRAGOȘ
mâniei au ob(inut numai 
victorii: Eleonora Mihal
ca și Carmen Crișan, în 
fața echipei Bulgariei, iar 
băieții împotriva Italiei, 
Cubei și Turciei. Dar, 
adevăratul examen al fe
telor noastre va fi susți
nut azi, așa cum am ară
tat. Echipa masculină 
poate ocupa un loc în 
prima jumătate a turneu
lui. Dar partidele de 
azi vor decide definitiv 
configurația clasamente
lor.

Rezultate tehnice, echipe băr
bați, grupa I : U.R.S.S. — R.F. a 
Germaniei 5—0, Turcia — Malta 
5—0, R.F. a Germaniei, — Turcia 
5—0, grupa a H-a : Cehoslovacia — 
Cuba 5—0, grupa a IV-a : Aus
tria — Israel 5—0. In urma re
zultatelor înregistrate în grupele 
masculine, pentru turneul final 
(locurile I—IV) s-au calificat 
următoarele formații : U.R.S.S.,
Cehoslovacia, Bulgaria și Austria. 
Celelalte reprezentative joacă 
pentru locurile V—XII. Iată re
zultatele celei de a doua zi a

t Ora 9 : Cuba — Tur
cia (masculin), Italia — 
R. F. a Germaniei (m), 
Israel — Ungaria (m), 
U.R.Ș.S. - R. F. a Ger
maniei (feminin).

Ora 11 ; ____
Turcia (m), Ungaria — 
ROMÂNIA (m), R. F. a 
Germaniei — Israel (m), 
Austria — Bulgaria (ml, 
ROMÂNIA — R.P.D. Co
reeană (f).

Ora 16: ROMÂNIA 
— R.F. a Germaniei (m), 
Israel — Cuba (m), 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 
(m), Bulgaria — R. F. 
a Germaniei (f), ROMÂ
NIA — U.R.S.S. (f).

Festivitatea 
la probele

NIA
Ora 18: 

de premiere 
pe echipe.

competiției : turneul final, locu
rile 1—4 : U.R.S.S. (Gomoskov 3 
victorii. Vardanian 1 v, Strelnikov 
1 v) — Austria (Weinmann 2 v, 
Schiilter, Rottenberg) 5—2, 
V—XIV : România — Cuba 
Antal — Mario 2—1 (—17, 19. 
Dumltrlu — Francisco 2—u 
13), Glurgiucă — _____ __
15), Dumitriu — Mario 1—2 
—19, —13), Antal

loc.
5—1:

■ ■>. 
uuiuuriu — xranc’sco i—u (17,
13), Giurgiucă — Jorge 2—0 (13. — - • ..... (W> 

Jorge 2—1

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

■

în limba- 
punctajul 

■1 re- 
locuri 

obișnuit, în 
realizările

care se fac, 
punct — a 

este 
mare. Să nu uităm,

Trio-ul 
Tudor, 
ghiu ■

al lumii, cucerit la St. 
de pildă, că doar un singur 
punct a separat pe cele două 
clasate pe . primele locuri la

Nicolae MARAȘESCU

ramerii Ștefan
cîrmei Gheorghe Gheor-

canotajului românesc
Petre Ceapura și „piticul" <" __  ____

— descinzind, ta Otopeni, cu primul Uliu de campion 
al lumii, cucerit la St. Catharines, în Canada.

VIORICA
(Continuare în pag. a 4-a) VISCOPOLEANU

SURPRIZĂ LA VÎRFUL CU DOR

M. Focșeneanu învingător la slalom special!

In exclusivitate pentru ziarul „SPORTUL" IN TRATAMENT

de la Florea Țuiu, corespondentul Agerpres in Japonia MEDICAL

JOCURILE TEHNOLOGIEI MODERNE COMPUTER!,
„HOMEF ACSIMIL", „OCHIUL BIONIC' IN SLUJBA SPORTULUI

Hokkaido este pămîntul promisiunilor din nord-estul indepărtat al 
arhipelagului nipon, cu cimpii relativ întinse, cu vulcani activi, cu 
o floră și o faună deosebită de cea din sud. cu rețele de transporturi 
apărute in majoritate după cel de al doilea război mondial, cu 
numeroase stațiuni balneare implintate in inima naturii sălbatice, a 
acestei a doua, ca mărime, insulă niponă, după Honshu. Turiștii 
care vin aici, japonezi sau străini, sînt atrași de peisajul încă aspru 
in multe părți ale insulei, asupra căreia s-a declanșat, ca de altfel 

întreg arhipelagul, un adevărat atac de industrializare, activitate ce iși lasă din 
în ce mai mult amprenta mai ales pe țărmurile de sud, dinspre Honshu și 

arhipelagului, cu peste

nord-estul îndepărtat al

MUNCHEN, 6 (Agerpres). 
Campioana olimpică în pro
ba de săritură în lungime, 
VIORICA VISCOPOLEANU se 
află de cîteva zile în trata
ment medical la specialistul 
vest-german, dr. Landgraf din 
Mainz. Medicul a declarat că 
IN DECURS DE 14 ZILE, 
RICA VISCOPOLEANU 
PUTEA FI COMPLET 
DECATA la întinderea 
culară pe care, o are 
gleznă.

Dr.Landgraf a arătat 
Că ESTE PROBLEMATICA 
PARTICIPAREA RECORDMA
NEI ROMANCE LA CAMPIO
NATELE EUROPENE PE TE
REN ACOPERIT, care vor a- 
vea loc la Sofia, în cursul 
lunii martie.

VIO- 
VA. 

VIN- 
rntiș- 
la o

insă

în ce mai mult amprenta mai ales pe țărmurile de 
jurul oapitalei Sapporo, cel mai mare oraș din nordul 

un milion de locuitori.

Am ajuns în acest oraș 
extrem de întins, dar bine 
sistematizat față de Tokio și 
de altele din sud, într-o zi 
caracteristică climatului nor
dic de toamnă, cînd picătu
rile reci de ploaie se încru
cișau cu fulgii de zăpadă. 
Acestea sînt, cum ni s-a spus 
a doua zi la Comitetul pen
tru organizarea olimpiadei de 
iarnă din 1972, primele sem
ne ale unei ierni' lungi și bo
gate in căderi de zăpadă, 
care face din Hokkaido, mai 
exact din Sapporo și împre-

jurimile lui, locul ideal pen
tru întreceri sportive de iar
nă. Regiunea este, de mult, 
Mecca schiorilor, ce vin aici 
chiar și din regiunea centrală

a arhipelagului, după ce ver
santele estice ale lanțului 
muntos ce străbat de la nord 

Japonia pierd zăpada 
de timpuriu.

la sud 
destul

PESTE „PODUL
Emblema 

jocurilor olim
pice este acum 
și emblema o- 
rașului ce se 
pregătește fe
bril. In zilele 
cînd cutreie-

CELOR 5 CERCURI"

(Continuare în pag. a 3-a)

ram orașul Sapporo, 
„micul Tokio“, cum îi spun 
localnicii, urbea era răsco
lită. Autovehicule străbat 
bulevardul central pe un pod

sau

„De certuri fugi 
poți, dar cînd te bați, 
dușmanul să-și dea sea
ma cine ești". Din sfatul 
Iui Shakespeare, mai 
puțin belicos decît pare 
la prima vedere, sporti
vul trebuie să rețină în
demnul de a arunca în 
lupta din stadion toată 
capacitatea sa. care să 
impună partenerului de 
întrecere respect și nu 
milă, care să-l impresio
neze plăcut Pe adversar, 
nu să-l uluiască.
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SINAIA, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Pe o vreme de autentică 
primăvară, duelul psihologic 
dintre cei „patru ași“ a 
schiului nostru, Cristea, Vul 
pe, Brenci și Munteanu, ș 
urmăritorii lor a captat inte 
resul general al slalomului 
de pe Vîrful cu Dor, disputat 
pe o placă de gheață abia 
muiată de razele soarelui. 
Era puțin probabil ca victo
ria să se stabilească în afara 
acestui careu. Totuși, impo
sibilul s-a produs. Cum și 
de ce? Pentru că Cristea, 
neacomodîndu-se cu gheata, 
a vrut să cîștige autoritar, 
la cota valorică recomandată 
de ultimele rezultate interna
ționale, și pentru că ceilalți 
au vrut să demonstreze 
între ei nu s-a instalat 
decalaj valoric.

Din „războiul" lor, pe 
traseu care nu admitea 
o greșeală sau ezitare, favo- 
riții au căzut, au abandonat 
sau au fost descalificați, fă- 
cînd loc, prin pripeala lor 
tactică, unor schiori mai tem
perați și mai constanți în 
ambele manșe. Meritul aces
tora este de a fi știut să-i 
învingă pe campioni. Marin 
Focșeneanu nu este la prima 
ispravă de acest fel, 
inimosul Constantin 
La fete, Ioana Belu a 
tat o victorie ce nu-i

soare, 
cu zăpadă

(vito.)
- &

Revelația sezonului trecut, repre
zentativa de fotbal a Italiei, și-a sa
tisfăcut fanaticii săi suporteri, ajun- 
gînd în finala C.M. din Mexic. A- 
ceastă performanță a contat, de alt
fel, foarte mult în plasarea Squadrei 
Azzurra pe locuri de frunte în toate 
clasamentele stabilite de diverse pu
blicații de specialitate la sfîrșitul anu
lui trecut, cum este, de pildă, și cel 
al revistei „Die Neue Fussball Wo-

imaginea noastră, Gianni Ri- 
/era, unul dintre cei mai valoroși 
fotbaliști europeni, surprins într-o 
impetuoasă pătrundere printre doi 
adversari, în meciul pe care forma
ția Italiei l-a susținut în cadrul C.M. 
cu selecționata Mexicului.

(Citiți în pagina a IV-a o interesantă rubri-, 
că de varietăți fotbalistice).

și nici 
Bălan, 
repur- 
putea

brazii 
proas-

Strălucind 
încărcați 
păta sînt obiect de admira
ție de către turiști.

Floretistele din lotul național,

scăpa, din lipsă de adver
sare.

Juniorii, chiar dacă n-au 
impus numeric, au dovedit, 
prin calitatea evoluției lor pe 
un traseu dificil, că sînt în 
imediata vecinătate a idolilor 
lor, pe care se străduiesc să-i 
copieze. In rest, notabil e- 
fortui comisiei județene Pra
hova pentru a organiza a 
șasea competiție consecutivă 
în condiții meteorologice și 
de zăpadă anevoioase.

Rezultate. SLALOM SPE
CIAL seniori (50 de porți, 
350 m lungime. 150 m dif.de 
nivel): 1. M. Focșeneanu (G.i 
sp. Sinaia) 79,9; 2. C. Bălan 
(Bucegi) 82,6; 3. 
(Dinamo) 83,7, 4. 
bășanu (Dinamo) 
Tudor (A.S.A.)
Cezar (CI. sp. Sinaia) 
senioare: 1. Ioana
(A.S.A.) 92.5; 2. Elena I 
goe (Caraimanu!) 97,3; 
niori I: 1. V. Căciulă (CI. 
sp. Sinaia) 91.9; 
(Voința) 
(Șc. sp.

1. C.
■ 2
; 3.

P. Ivănescu 
Gh. Ghim- 
83.8; 
85,9;

5. C.
6. D. 
88.8; 
Belu 
Nea-

ju-

2. R. Stan 
93,7: 3. D. Miloș

Sinaia) 99,9; juniori 
Nițoi (Șc. sp. Sinaia) 
FI. ' '
Al.

Sinaia) 86,1; 
rina Stavăr
54,1; 2. Elena
(Sc. sp. Sinaia) 58.0; 3, Doina 
Kroner (Șc. sp. Sinaia) 61,9.

Duminică are loc, pe Valea 
lui Carp, slalomul uriaș.

Mihai BIRA

Juncu (Voința) 
Năstase (Șc. sp. 
junioare: 1. So- 
(Șc. sp. Sinaia) 

Machedon

în plină pregătire...

februarie nu le sperie 
ași asiduitate pregătirea i 
de anvergura ale anului,

Zăpoda și zilele geroase din acest începui de 
național. Dimpotrivă, ele iși continuă cu acee 
cu cea in solă) in vederea primelor competiții 
LOR EUROPENI si .TROFEUL MARTINI", orograrnate la începutul lunii 
in fotografie, antrenorul losif Zilohi condurind un cros ad hoc pe aice 
August". Se disting !loretis<ele Rădica Văduva, proaspătă campioană br itanică. 
Olga Szabo și Ileana Drîmbă...

pe floietistele din lotul 
in aer liber (paralel 
, CtJHÂ CAMPIONI- 
i v.iioare, la lormo. 

parcului sportiv ,23 
A cina Vicol.

Foto : Oragoș NEAGU

dif.de


II.'

retragerii din viața sportivă activă ® Pregătiri pentru turneul nordic
Turneul de la 

Cluj își consuma, 
duminică, la vre
mea amiezii, ulti- 

partidă. 
aproape 
părăsită

ma sa . 
Sala era 
puttie, 
—. după derbiul 
Steaua-Dinamo — 
de toți cei 2 OSII 
de spectatori ve- 
niți să asiste 
incrincenata 
trecere dintre 
ternele rivale 
să guste savuro
sul dialog dintre
Gruia și Penu.

Printre supor-
terii răzleți,
care mai întir-
zi au să pună
„umărul" la vic-
toria lui „u“,
prezența porta-
rului dlnamo-
vist — unul
dintre eroii zilei
— m-a frapat deosebit. Ur
case intr-o tribună, de unde 
privea cu reproș, poarta ce 
înghițise. hulpavă, ultimul 
gol al lui Gruia, spulberind 
astfel, vajnicului ei apărător, 
toate iluziile victoriei.

— Iți reproșezi ceva ? — 
l-am întrebat... reproșîndu-mi 

, faptul că-i răvășisem gîndu- 
rile.

— Hm ! — zîmbaște el
amar. Fără golul ăsta eram 
campioni. Nu ne-ar mai fi 
scăpat, sigur, nici o victorie. 
Acum... la anul ! — îmi arUn-

■ <;ă el, dîndu-mi să înțeleg 
că-și amină speranțele la 
titlu cu încă un an. deși ac
tualul campionat mai are de 
disputat un întreg retur. A 
poi, pe firul g*nduftilor, Penu 
completează : „Probabil nu 
sînt, încă, pregătit să abor 
dez lupta cu Gruia. N-am 
descoperit, încă, armele cu

■ care să-l contracarez. A 6iș- 
tigat prea multe partide in 
campionatul pe care-1 dis
putăm între noi doi".

. — II consideri un fenomen?
— Gruia nu poate fi înca

drat în nici un chenar. El 
e unic și ocupă un loc cu to • 
tul aparte. După el, vine o 
imensă pauză și numai după

buni handboaceasta, ceilalți 
liști ai noștri

Ne dezlipim 
dăm să părăsim tribuna, cînd 
un puști, care nu depășise 
hotarele grădiniței, se apro
pie de noi și întinde un car
tonaș și-o frîntură de creion 
chimic. Stereotip, portarul di- 
namovist își pune semnătura 
și dă să întindă hîrtia cînd, 
întilnind privirile candide ale 
puștiului, este invadat de o 
imensă bucurie și obrajii i 
se aprind mal tare decît ai 
țîncuiui de lingă el.

— Ești măgulit în aseme
nea momente ?

— Eram o dată. Pină am 
descoperit cit de inconstanți 
sînt suporterii și cit de pasa
geră le 
Azi mă 
ne, cum • 
gol, mă asemuiesc 
altul. Ei — și îmi 
țiul ce se lipise de 
său

de bancă și

Primul concurs
internațional

de s ch i ț* ■

în Bucegi
Primul concurs internațional 

de schi. în Bucegi, s-a desfă
șurat în urmă cu 32 de ani. 
la 31 ianuarie, 1039, pe Valea 
lui Carp, la Sinaia. Vedetele 
erau componența echipei 
Franței, care se întorceau de 
la Zakopane.

Trebuie de arătat că. pe- 
atunci, nu exista nici schi-ltft 
șl nici teleferic. Concurență 
și oficialii au urcat cu sania 
plnri la hotel, iar de acolo, 
cu schiurile in spate, pe firul 
Văii lui Carp, spre cabana de 
la Jepi.

pasiunea 
iar mîi- 

para un 
oricărui 

arată puș- 
brațul 

sînt niște îngeri. E o 
îneîntahe să ai copii — se în
flăcărează el, transportîndu- 
mă, totodată, pe un alt plan, 
cel pur personal.

— Acum doi ani, la căsă
torie, aceasta era — după de
clarații — prima dorință a 
ț'-T-r-î familii de ingineri 
Penu.

— Am aminat-o pină mă 
voi retrage din arenă. Copiii 
cer mult timp și eu vreau să 
li-l ofer cu generozitate. Mai 
ales că-mi doresc mulți co
pii.

Retragerea ! Iată un cuvînt 
v ce izbește ca un trăzhet, mai 

ales că acela care l-a eimis 
de-abia a împlinit 25 de ani. 
Penu îmi sesizează descum
pănirea și intervine :

— Post.ul de portar uzează 
enorm. Mai ales că eu am o 
fire păcătoasă, a naibii de 
agitată. Sînt în permanență 
un pachet de nervi. O să-i 
pun la încercare pină va cîș- 
tiga Dinamo un campionat 
(n.r.: cu Penu în poartă). E 
singura mea dorință, după 
succesul de la „mondialele" 
din ’70.

Coborim lent pe malul So
meșului, molcom și argintiu

■ este 
aclamă, 

nu pot

în amiaza aceea caldă de 
ianuarie. Două undițe, mane
vrate de doi adolescenți, aș
teaptă, la două meandre, 
prada.

...Pradă nostalgiei, campio
nul meu se exterioriz.ează.

— De două luni n-am mai 
stat pe malul unei ape. Și 
pescuitul se cheamă prima 
mea pasiune. Am gustat-o ia 
Buzău, în vremea copilăriei 
Și-am ,,profesat-o“ din 
plin, la Galați, în timpul 
studenției. E cel mai sublim 
refugiu. Aici uiți de toate. 
Chiar și de handbal! 
E singurul loc unde nu știi 
ce-i lovitura de la 7 metri.

Ne apropiem de Napoca, 
hotelul clujean devenit, în 
zilele turneului, cartierul ge
neral al handbalului româ
nesc.

Deci, din acest moment 
vacanță! — exalt eu în 

numele handbaliștilor care 
incheiaseră atunci un nou ca
pitol eompetițional.

Pentru... o zi, subliniaz.ă 
Cornel Penu. De marți, înce
pem pregătirile pentru „tur
neul nordic".

— Ce spune soția (ing. 
Georgeta Penu) de un pro
gram atît de încărcat ?

, A învățat ce înseamnă 
să fie soție de sportiv !

Sintem gata să ne despăr
țim. Penu strivește de para
petul apei „Snagovul" fumat 
pe jumătate și exclamă ca 
pentru sine :
— Deci, încă un sezon în
cheiat fără o victorie la Stea
ua.

Ii spun la revedere și-mi 
zic fără malițiozitate : „Dacă 
victoria la Steaua e prețul 
retragerii acestui mare portar, 
atunci îi doresc să 
teze niciodată!

Și simțeam, în 
mente, că însumez 
tuturor amatorilor 
bal din țară.

Nușa

n-o repur-

acele mo- 
doleanțele 
de hahd-

DEM1AN

• Nici prin cap nu-i 
trece pescarului că face 
un sport. Da chiar două: 
pescuit și canotaj.

® De cînd e campion 
la prăjină, nu-i ajunge 
nimeni la nas. Doar cu 
prăjina.

• Un fost mare cam
pion a făcut o destăi
nuire : Nu se gindea 
niciodată să întreacă pe 
alții, ci pe sine.

Barbu ALEXANDRU

DECÎT UN VANGOGH
MAI SCUMP

II MUTARE BUNA A LUI MIRCEA PAVLOV

de ma-

■na

prezent 
pentru

— Ce te interesează ? Uite, îmi 
place mie. tn primul rînd, esle 
alb și apoi n-are nici cruce, re
plică’ interlocutorul nevăzut. în- 
cereînd să curme categoric orice 
imixtiune în această chestiune 
delicată.

— Bine-blne, dar ce faci cu el? 
— întrebă îndtrjlt celălalt in
vizibil.

— 11 duc la club, la București, 
domnule, și lasă-mă o dată in

între întîmplârile neobișnuite 
din lumea boxului, un loc a- 
parte îl ocupă incidantul petre
cut în timpul meciului dintre 
Dempsey, care își apăra titlul 
mondial la Toate categoriile, și 
argentinianul Luis Firpo, supra
numit „Gigantul din Pampas".

început în nota de superio
ritate a lui Dempsey, meciul se 
desfășura fără prea multe ele
mente spectaculoase și toți a- 
sistenții erau siguri că Demp
sey va realiza o victorie co
modă. Dar, iată că se produce 
neverosimilul : cu o lovitură de 
stînga, Firpo reușește să-l iz
bească atît de năprasnic pe 
Dempsey, Incit acesta este pur 
și simplu zvîrlit peste corzile 
ringului I

Dempsey s-a ridicat, a re
intrat în ring mai înainte ca 
arbitrul să termine numărătoa
rea (după unii, acesta ar fi 
numărat cam prea ...rar) și lup
ta a fost reluată. înfuriat pe-

semne de rușinea pățită, cam
pionul mondial atacă dezlăn
țuit și, în repriza următoare, 
Firpo este făcut k.o.

Tntîmplarea l-a impresionat 
pe cunoscutul pictor american 
George Bellows Wesely (1882 
—1925), care a imortalizat 
scena într-un tablou intitulat : 
„Dempsey zvîrlit peste corzi", 
tablou expus în 1924.

Recent, la New York a avut 
loc o licitație, în cadrul căreia 
s-au vîndut tablouri, licitația 
avea să înregistreze un record 
în materie : „Dempsey zvîrlit 
peste corzi" a fost vîndut cu 
fabuloasa sumă de 120 000 do
lari, mai scump decît un Van 
Gogh, Mane» sau Picasso.

Curiozitatea constă în fap
tul că acela care l-a achizi
ționat declară că ar fi adver
sar al sportului cu mănuși. Cîț 
ne 
să 
mafie...

privește, nu sîntem obligați 
luăm de bunâ această afi

Cunoscutul «maestru de 
șah MIRCEA PAVLOV a 
avut în cariera sa multe 
întîlniri grele. A cîștigat, 
a mai și pierdut...

Se pare, totuși, că par-

dificilă r,u 
la tabla cu 
și negre, ci 
academică a 
universitare, 
Mircea Pav-

tida cea mai 
s-a disputat 
pătrate albe 
în atmosfera 
unei comisii 
în fața căreia ___  _
Iov și-a susținut examenul 
de diplomă, devenind in
giner constructor 
șini.

Tînărul șahist, 
deseori Un lupta 
titlul de campion, actual 
component al lotului 
țional. distingîndu-se prin 
tenacitate și prin seriozi
tate, a reușit să escala
deze cu succes și un pisc 
al instrucțiunii', adăugind 
pledoariilor în favoarea îm
binării sportului cu pre
gătirea profesională un ar
gument puternic.

Să-l felicităm și să-i "u- 
răm numai... mutări bune!

(V CH.)
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DANIEL CAZACIO

Evenimentul săptămînii, in lumea constructorilor de nave 
spațiale : evoluția echipajului de pe „Apollo 14“. Evenimentul 
săptămînii, în lumea constructo,<">r de mini-nave spațiale : e- 
voiuția echipajului de pe „Venus 1". Adică, performanțele 
rachetomodeliștilor IOAN N. RADU și DANIEL CAZACIO. 
Primul, profesor la Liceul nr. 2 din Tîrgoviște. Al doilea, 
elev la același liceu. Pe scurt, performanțele omologate și 
comunicate de ..Centrul de calcul" al Federației Aeronautice 
Internaționale : IOAN N. RADU (România) — 17 minute, 
46 secunde — NOU RECORD MONDIAL (n.n. stabilit în 
Iugoslavia — 1970) la clasa F, rachetomodel cu parașuta 
(v.r. 7:36,5 St. Craig — S.U.A.) ; DANIEL CAZACIO (Româ
nia) — 5 minute, 26 secunde — NOU RECORD MONDIAL 
(Deva — 1970) la clasa F, rachetoplane (v.r. 2:04.0 — G. M. 
Pantalos — S.U.A.).

Eram, dacă nu mă înșel, într-a 
opta sau a noua zi a turneului, 
în autobuz. întreaga echipă pico
tea doborîtă de căldură și de 
oboseala drumului. Șoseaua lungă 
și bolovănoasă părea fără sfîrșit. 
In urma noastră, un nor de praf 
alb părea încremenit în arșița 
acelei nămlezl.

Un scîrțîit prelung de fiare ru
ginite, și vehiculul nostru stopă, 
troznind din încheieturi, în mij
locul unei piațete. Eram, pare- 
mi-se, la lambol sau Dobrlcl. De 
fapt, aceasta nici nu prea mai 
are importanță.

O puzderie de copii gălăgioși se 
năpustiră spre ușa de unde co
borau unul după altul echipierii 
„Metalochimicului". Printre ei. să 
amintim pe internaționalii Gttță 
Tănase, Gică Teodorescu, pe ti
nerii debutanti Nicușor (Dumitru 
Nieuiae), Apolzan, Tălmaciu, Nu- 
țescu și alții.

Cîteva sute de cetățeni erau 
adunați pentru mitingul ce avea 
să înceapă îndată după sosirea 
noastră. Evenimentul era marcat 
și de prezența unei fanfare a 
Casei de cultură. Pretutindeni 
steaguri românești și bulgare sub
liniau caracterul festiv al mo
mentului.

Primarul, pe care 
după imensa eșarfă 
invită să urcăm la 
zervate.

— „Dragi oaspeți",

l-am distins 
tricoloră, ne 
locurile re-

E PASIONAT DE TENIS

sdr- 
urăm

(fără 
rîndu- 
jos :
Tiri-

Viorel,
Tiriac, 

v-ar face 
ca peste

din Tîrgo- 
EA DEȚINE 

RECORDURI
OMQLOGA-

IOAN N. RADU

IOSIF 
mondial 
(femei) 
este proprietatea (provizorie ') 
ailetei vest-germane Heide 
sendahl. Pină la acest 6.84, 
fnrmanta maximă era de 6,82 
și fusese realizată de Viorica ViS- 
copoleanu, la J.O. din Mexic.

SUTH. CLUJ. Recordul 
la săritura in lungime 

a ajuns la 6.84 metri. El 
a 

Ro
pe r- 

mbrica cu o epigramă de-a 
pe tema „Cassius Clay este și 
poet1’ j

Două cuvinte despre aceste mini-rachete. Greutatea 
aparatelor : 15, respectiv 54 grame. Motorul (5 New/sec) 
a douăzecea milioana parte din forța lui „Apollo 14“. 
Baza de lansare (și antrenament) : rachetodromul „Ve
nus 1“ din Tîrgoviște, AMENAJAT DE MEMBRII A- 
SOCIAȚIEI SPORTIVE „ASTRONA UTICA". Adică 
de elevii Liceului nr. 2 din localitate, școală cu o 
frumoasă activitate modelistică, cu un atelier special

pentru construirea rache- 
tomodelelor, cu o revistă 
— Astronautica — „or
gan" al societății tehnico- 
științifice a elevilor de la 
Liceul nr. 2 
viște. ACUM 
ȘI DOUA

MONDIALE
TE DE CĂTRE FEDERA
ȚIA AERONAUTICĂ IN
TERNAȚIONALĂ.

_ , . și megafoa- 
nele prinseră să hîrîie prelung 
peste mulțimea adunată, trlmi- 
țîndu-și undele dincolo de 
zile vecine. Mitingul ține 
vreo trei sferturi .de ceas, 
bltorli s-au succedat unul 
altul, s-au făcut schimburi 
flori, de fanioane și s-a aplaudat 
îndelung.

Sîntem conduși la hotel, de un 
cortegiu impresionant. De fapt, 
era prima manifestare sportivă 
internațională de după război . In 
acest oraș și oficialitățile 11 a- 
cordau, ca și noi de altfel, im
portanța cuvenită.

A doua zi, cu mult înainte de 
începerea jocului, o mare de oa
meni se scurgea spre stadion. 
Inghesuiți unul lingă altul in 
vestiarul cu miros înțepător de 
carmol, băieții cuprinși de fri
gurile jocului ascultau în tăcere 
indicațiile „maestrului" Botescu, 
care, cu o voce domoală, sta
bilea schema tactică a jocului...

Un fluierat prelung... și jocul 
debutează într-o tensiune dem
nă de o finală de cupă. Publi
cul, o mare zbuciumată, trăia 
meciul cu o pasiune demnă de 
admirație.

...Minutele trec. Scor alb ? Ba 
nu. Minutul 89 așterne tăcerea 
pe stadion. 1—0 pentru noi.

La autobuz, lumea aplaudă cu 
simpatie pe „metalurglștii" 
mâni. La hotel, la fel. 
vorbesc românește și ne 
tă pentru jocul prestat.

Seara se așterne peste 
titul oraș provincial. Ici, 
pe la colțuri se mai comentează 
parcă în șoaptă. Tîrzlu în noap
te, în curtea interioară a vechiu
lui hotel, la o masă 
în ’ ” - -
cuții aprinse. Din 
clinchetul vesel de 
mentează prieteniile 
Ia fereastra mea, nu 
bine contururile in 
ritatea curții, dar, 
aud fără voie, un dialog 
triț :

— Ce te-a apucat 
cumperi un măgar ?

strâ- 
cam 
Vor- 
după 

de

ro- 
Mulți 

felici-

llniș- 
colo,

răbufnesc 
răstimpuri frînturi de dis- 

cînd în cînd. 
pehare ci- 
făcute. De 

disting prea 
semi-obscu- 
în schimb, 

pes-

mă, să

CIND TĂTICUL
în tolba poșta

șului care a dis
tribuit felicitările 
de Anul Nou â e- 
xistat și această 
misivă, din care 
reproducem 
comentarii) 
rile de mai

„Tovarășe

Cu ocazia 
bă lorilor, vă 
„La mulți ani fe
riciți și vă dorim 
multe succese, atît

in viața de toate 
zilele, 
plan 
eași 
săm 
dv., 
pion
Aflați că la 26 fe
bruarie 1910, soția 
mi-a adus pe lume 
un băiețel și fiind 
foarte bucuros, a- 
tunci. de rezulta
tul obținut de 
Năstase, m finala 
turneului de la Sa-

cit fi pe 
sportiv. Ace- 

urare o adre- 
și colegului 

marelui cam- 
llie Năstase.

lisbury, cînd l-a 
învins pe ameri
canul Richey, am 
declarat copilul la 
Sfatul popular pe 
numele d« Pavel 
Nicușor, 
Năstase.
Cred că.
plăcere
zeci de ani să ci
tiți in ziare despre 
noi victorii obținu
te pe terenurile de

tenis de un ju
cător purtînd nu
mele lui Tiriac și 
Năstase...“

încheiem citatul. 
Și dacă pare cuiva 
neverosimil acest 
entuziasm sportiv, 
îi stăm la dispo
ziție — la cerere 
— cu numărul de 
telefon al familiei 
Pavel, de la care 
se pot. lua amă
nunte suplimenta-

Noi nu putem 
de aci, de la ma
șina de scris, de- 
cît să-i urăm lui 
Nicușor - Viorel - 
Năstase - Tiriac 
(care împlinește în 
curind 1 ain) cit 
mai multă poftă 
de mîncare, pentru 
a prinde forte in 
brațe. Va avea ne
voie. la smeciuri 
și voleuri !

NELU QUINTUS. 
Deschid șl săplămîna

PLOIEȘTI, 
aceasta ru

se înllmpța adeseori 
Parc-ar fi un jurămînt : 
Adversari și... cititori 
Sînt cu toții la pământ ! 
Dar. să nu uit și P.S.-ul ; 
Dacă Clay s-a supărat. 
Îmi voi apăra onoarea, 
Dar îl cer neapărat 
Să-mi plătească... deplasarea ! 

VAS1LE POARCA, SATUL 
VLADULENI. 1) Universitatea 
Craiova a luat parte pentru pri
ma oară la campionatul diviziei 
A de fotbal în ediția 1964—65. 
cînd s-a clasat pe locul 11, din 
14 echipe. Iată, în continuare, 
locurile pe care le-au ocupat 
craiovenli dv. : 8 în 1965—1966. 3 
tn 1966—1967, 11 in 1967—1968, 7 în 
1968—1969, 4 în 1969—1970. In ge
neral, o comportare meritorie. 2) 
„Urez succes echipei naționale in 
campionatul european și locul 1 
Universității Craiova, in campio
natul național". Atit de mari au 
devenit aspirațiile oltenilor ? Vă 
previn însă (de lapt, nu pe dv., 
ci pe jucătorii de la Universita
tea Craiova) că un campionat nu 
se cîștigă numai cu... utărl I

pace...
Intre timp, intervine împăciui

toare o voce de bas, într-o ro
mânească aproximativă.

— Lasă-1, bre, place la el ani
malul șl basta. Asta om bun, 
bre... și io dau la el măgarul, 
din dragoste pentru prieten. Nu 
trebuie nici un ban...

Din nou, liniștea se așterne. 
Apoi, un tropăit ușor de copite, 
și din gangul întunecos apare 
biblicul patruped, dus de căpăs
tru de o umbră ce se datina 
discret.

Zgomotele mal persistă un timp 
in noaptea tirzie. In răstimpuri 
se ciocnește pentru prieteni, pen
tru frați, pentru succesele viitoa
re si din cind în cînd și pentru 
măgar. Ba, la un moment dat 
(aș putea să jur că nu mă în
șel) am văzut o mină ce întindea 
o halbă de bere imperturbabilului 
animal.

Apoi, greierii își intră în drep
turi și somnul ne trimite in lu
mea viselor.

Cred că se crăpa de ziua, cînd 
din curtea interioară se porniră 
la intervale scurte niște _ răgete 
cumplite, ce ne făcură să sărim 
buimaci din paturi, ca în vre
mea alarmelor aeriene...

— Huooo! — se auzi o voce in
dignată, de la o fereastră des
chisă spre bezna curții.

— Goniți-1 la dracu de măgar, 
cu cine l-a adus... — intervine un 
alt furios.

Puțin după aceea, pași grăbiți 
bocănesc pe scările vechi da 
lemn. După cîteva momente, 
voci în curte.

— Dezleagă-1, mă, ce naiba l-ați 
pironit aci la masă, toată noap
tea ?

— Păi 
meră ?,

între ..... ---------------
detențiune, o zbughește voios r-e 
ulița liniștită, înălțînd un ultim 
răget spre cerul singerlu, ca o 
mulțumire adusă mîntuitorului 
său.

— Măi, mare păcat că l-ai dat 
drumul... protestează fără con
vingere prezumtivul ;,proprietar", 
îl duceam acasă. N-ai văzut, dom
nule, că se obișnuise cu echipa ?

ION BALAS

ce, era să-l luăm în ca- 
răspunde cineva glumeț, 
timp, asinul, izbăvit de

în 4 r înduri
Echipel Steaua, care 

s-a calificat în semifina
lele Cupei campionilor 
europeni la handbal.

Deși nu-i voie să faci „pași" 
(Un handbalist, așa mi-a. spus), 
In C.C.E. să nu te lași.
Din contra 1 fă un...

pas în plus !
Titu FIL1PESCU

„ASTRONOMIE SPORTIVA"
S. U. A. 31 IANUARIE

1971
gazon, incit au redus luna fe
bruarie la... 28 de zile.

La puțin timp după ce SA
TURN 5 a trimis în Cosmos na
va spațială „Apollo 14“, o ra
chetă românească a relansat la 
Omaha (Nebraska) o ,,stea,? din 
ce 
se

in ce mai strălucitoare, 
numește : NASTASE.

PATIMA

Ea

Cei mai pătimași „microbiști" 
nu sînt. cum s-ar crede, giuleș- 
tenii, ci... astronomii.

în așteptarea reluării cam
pionatului de fotbal, „cititorii 
în aștri” sînt atît de nerăbdă
tori să-și revadă stelele de pe

ORAȘTIE. 1) Nutresc o 
dragoste fără margini pentru clu
bul Dinamo și, mai ales, pentru 
echipa lui de fotbal. Unde aș 
putea citi o istorie rompletâ 
despre activitatea clubului Dina
mo ?“ în nici un caz la , Poșta 
Magazin" ! Clubul Dinamo a 
dltat o asemenea lucrare, 
prilejul împlinirii a 20 de ani 
existență, dar mal mult ca 
gur că nu mai există nici 
exemplar. Oricum, adresațl-vă 
clubului Dinamo : București, șo
seaua Ștefan cel Mare nr. 9, sec
torul 2.

EMANUEL ALDEA, TIROOVIȘ- 
TE. încă un dinamovist 1 Dar. 
mal ales, un admirator al lui 
Florea Dumltrache. Jucătorul dv. 
favorit s-a născut la București, 
la 22 mai 1948. (Notați data și 
felicitați-1 la timpul oportun). Pri
mii lui pași în fotbal au fost fă- 
cuțl la Rapid. în echipa de pi
tici. începuturile, se pare, au fos> 
departe de a anunța pe talen
tatul jucător de mai tîrziu. ast
fel că Dumitrache a trebuit să 
se mulțumească cu un loc în e- 
chipa T.U.G. Aici l-a descoperit 
Dinamo. Ce caracterizare i-aș pu
tea face ? Este un jucător am
bițios, îndrăzneț, cu o extraordi
nară detentă și cu un deosebit 
simț al golului. Dar. de multe 
ori. „dispare" din ioc, face e- 
conomie de efort. Chiar și așa. 
et este unul dintre cel mai buni 
înaintași centrali ai fotbalului 
nostru. (Cred că v-au uns pe i- 
nlmă aceste aprecieri !).

INOVAȚIE
în raport de poziția Pămîn- 

tului fată de Soare, sporturile 
se împart în două categorii : 
sporturi de VARA și sporturi 
de IARNA.

Din punctul de vedere al lo
cului de desfășurare avem : 
sporturi de SALA și sporturi în 
AER LIBER.

O dată cu apariția TELE-RE- 
CORDING-ULUI. micul ecran, 
a adus toate competițiile la a- 
celaș numitor : sporturi de... 
NOAPTE.

Eugen POPII a

ANCA MARINESCU. BUCU
REȘTI. Aș propune să alegem, 
pentru fotbaliștii de ia Rapid, 
un alt film dintre cete care 
rulează actualmente pe ecrane
le Capitalei. Ce spuneți, de pildă, 
despre filmul de la „Luceafărul": 
BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI î

AUREL NASTA, BOTOȘANI. 
„Ce se întîmplă dacă arbitrul este 
lovit de minge in față și dacă 
mingea intră apoi in poartă, fără 
ca arbitrul să poată vedea cu 
ochii lui acest lucru Golul va 
fi. totuși, acordat, ta interven
ția arbitrului de linie.

Ilustrații: N. CLAUDIU
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UN OM DE FOTBAL
Penuria de adevărați con

ducători de echipă e reală, 
recunoscută și foarte greu de 
atenuat. De ani de zile se 
repetă cu melancolie doar 
:ele 3—4 nume reputate, iar 
in rest continuă să se men
țină funcționarul improvizat. 
De aceea, atunci cînd desco
perim cite un om care se 
impune în această postură 
ne face plăcere să semnalăm. 
E o dovadă că în lumea fot- 
oalului nostru există perso
nalități cu har. Dar ele a- 
jung rar la pupitrul de co
mandă al unei echipe.

La Oradea am. cunoscut, 
pe Horia Cosma, directorul 
unei centrale a cărbunelui, 
inginer umblat prin aproape 
toate marile bazine carboni
fere ale țării și pe le multe 
conferințe internaționale de 
specialitate, fost, într-o tine
rețe de care nu se va des
părți probabil niciodată,

Pentru sfîrșitul lunii aprilie

F.C. ARGEȘ INVITAT DE HAPOEL (TEL AVIV)
în urma contractului în

cheiat între ele, clubul 
israelian Hapoel (Tel Aviv) 
a invitat echipa F.C. Argeș 
pentru trei jocuri la sfîrșitul

PREGĂTIRI LA CORVINUL HUNEDOARA
în cadrul pregătirilor pentru re

tur, fotbaliștii de la Corvinul 
Hunedoara au susținut în aceas
tă săptămînă o dublă întîlnire 
cu C.F.R. Simerla. După ce jo
cul de la Simeria a luat sfirștt 
cu scorul de 1—1, partida de la

(Urmare din pag. 1)

GREMIO : Breno — Espi
nosa, Ari, Beto, Everaldo, 
Jadir, Gaspar, Fleșa. Caio 
(Juan Zinho), Toquito (Alcin- 
do), Loivo.

DINAMO : Constantinescu 
— Cheran, Nunweiller III 
(Mustățea), Stoenescu, Ștefan, 
Nunweiller VI, Dinu, Sălcea- 
nu (Moldovan). Dumitrache, 
Doru Popescu, Both (Lu- 
cescu).

★
în ceea ce privește echi

pa Rapid, organizatorii au

Campionatul republican pe teren acoperit

VALERIA BALAJ-PE PRIMUL LOC!
Prima parte a campionatului 

republican de tenis rezervat se
nioarelor (astăzi va fi desem
nată și campioana la junioare), 
desfășurat în sala clubului Stea
ua, a luat sfîrșit, aseară, prin 
victoria neașteptată — dar pe 
deplin meritată — a Valeriei 
Balaj. Aflîndu-se în cel mai 
bun sezon al său Balaj a reu
șit surpriza actualei ediții a 
campionatului de tenis pe teren 
acoperit. De fapt, care au fost 
„armele" _ pe care proaspăta 
campioană le-a aruncat în lup
tă ? în primul rînd o condiție 
fizică excelentă. Văzînd-o — 
timp de o săptămînă, cît au du
rat întrecerile —■ alergînd cite 
15 minute după fiecare meci, 
aflînd, apoi, de la antrenorul 
ei, C. Chivaru, că în această 
iarnă a trecut unele examene 
de rezistență neobișnuită — am 
înțeles mai ușor succesul. Ar 
mai trebui amintită apoi tehni
ca minuirii rachetei. Valeria 
Balaj dispune de o lovitură de 
dreapta aproape perfect însu
șită. Mingile trimise, de pe a- 
ceastă parte în terenul advers 
i-au adus, aproape de fiecare 
dată, punctele necesare victo
riei.

Seria succeselor neîntrerupte 
din acest concurs a conti
nuat, ieri, pentru Balaj, cu vic
toria repurtată asupra Elenei 
Takacs, și ea pretendentă la 
titlu. Probabil că oboseala — 
dar cu siguranță și miza mare 
a meciului — și-a spus cuvîn- 
tul, astfel că Balaj pierde pri
mul set (3—6). Le va cîștiga, 
însă, pe următoarele două, 6—0,

mergem.
ATLETISM : Sala „23 Au

gust", de la ora 9 : concurs 
municipal.

FOTBAL : Stadionul Ciu
lești, ora 11 : Rapid (tin.) — 
Comerțul Alexandria ; Sta
dionul Progresul, ora 9: Pro
gresul (tin.) — Laromet ; ora 
11 : Progresul (dlv. A) — Du
nărea Giurgiu ; Stadionul Di
namo, ora 11 : Dinamo (tin.)
— Sportul muncitoresc.

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
de la ora 8.30 : campionatele 
republicane de seniori (zona 
București — toate armele).

TENIS DE MASA : Sala
Floreasca, de la ora 9 la 12 
și de la ora 16 la J8A5 : tur
neu internațional universitar.

TENIS : Sala Steaua (Ca
lea Plevnei nr. 111) de la ora 
14 : întreceri în cadrul cam
pionatului republican.

VOLEI : Sala Progresul, de 
la ora 10 : I.E.F.S. — Viito
rul Bacău (m.A), sala Giu- 
lești, de la ora 8 : Șc. sp. 2
— Șc. sp. 3 (m.j.), Rapid — | 
Universitatea Cluj (m.A), Ra
pid — Progresul, Lie. M. Ba- 
sarab — Viitorul (m.j.) ; sala 
Dinamo, de la ora 8 : Cute
zătorii — Dinamo, T. Dine- 
movist — Șc. sp. 1 (m.j), Me
dicina — Farul (f.A), Steaua
— Lie. Găeștl (m.j) ; sala | 
Palatului Pionierilor, de Ia 
ora 8 : Viitorul — Șc. sp. 1, 
Șc. sp. 2 M. Basarab — Ra
pid, Lie. Gh. Lazăr — Cuie- 
zătorii, Șc. sp. 2 — Lie. Gă
eștl, șc. sp. 3 — Constructo
rul (f.j). 

atlet și rugbyst devotat. Spe
cialist de primă mărime, legat 
de responsabilități concen
trate, Horia Cosma a animat, 
în clipe de răgaz, prin locu
rile pe unde a lucrat, echi
pele de fotbal locale. Faima 
aceasta pe care și-a cîștigat-o 
aproape fără să știe și să 
vrea l-a urmărit și la Ora
dea, unde într-o zi cînd pes
te echipa Crișul ploua cu 
broaște, un diriguitor al ur
bei l-a invitat să preia con
ducerea unei formații dată 
peste cap și peste gardul di
viziei A. în vremea aceea de 
cenușă, omul de fotbal nu 
s-a apucat să trimită emisari 
după jucători teribili, a păs
trat un antrenor tînăr și am- 
bițos, dar a început să con
struiască o stare de spirit cît 
mai apropiată de climatul 
Unui autentic club de fotbal- 
Un asemenea climat se în
cropește greu, el fiind con- 

lunii aprilie, primul urmînd 
a se disputa la 29 aprilie.

Conducerea clubului piteș- 
tean face, în prezent, demer
surile necesare pentru efec
tuarea acestui turneu

Hunedoara s-a încheiat cu vic
toria divizionarilor B cu scorul 
4—2 (1—2). Pentru Corvinul au 
marcat Csergo (2), Coiculescu și 
Popa, iar pentru C.F.R., Tirlea 
șl Bello.

Voicu ALBIT-coresp.

Corespondență din Brazilia
renunțat în ultimul mo
ment |a jocul de la Belo 
Horizonte cu Atletico Mineiro, 
care era prevăzut inițial în 
program. Așa în cît, fotbaliștii 
feroviari au plecat abia sîm- 
bătă din Sao Paulo spre 
Porto Alegre, unde duminică 
(n.r. astăzi) vor intîlni tot pe 
Gremio, recenta învingătoare 
a dinamoviștilor. Rapidiștii, 
cu care am stat de vorbă, 
nu au în rîndurile lor nici 
un jucător indisponibil. Prin 
urmare, Neagu va juca la 
Porto Alegre. Ej sînt deciși 
ca printr-un joc bun să se 
reabiliteze în fața opiniei pu
blice sportive de aici. Aseară,

6—0 devenind, astfel, campioa
nă a țării (pe teren acoperit). 
Tînăra tenismană a clubului 
Steaua obține astfel pri
mul mare succes din ca
riera sa. Pe locul al doilea 
e-a clasat Agneta Kun, iar lo
cul al treilea i-a revenit Elenei 
Takacs.

Alte rezultate înregistrate în 
întîlnirile disputate vineri și 
sîmbătă : Agneta Kun — Elena 
Takacs 6—3, 6—4, Elena Takacs 
— Ecaterina Roșianu 6—0, 6—0 
(w.o.), Mariana Nunweiller — 
Virginia Ruzici 6—0, 6—0 (w.o.), Ion GAVRILESCU

Valeria Balaj (Steaua) — care în acest campionat nu a su
ferit nici o înfrîngere — iși datorează succesul în special lo
viturii de dreapta. Instantaneul ‘ surprins este din partida 

disputată aseară cu Elena Takacs.
Foto : Theo MACARSCHI

HUNEDOARA: ASTĂZI VA FI DESEMNAT 

CAMPIONUL
HUNEDOARA, 6 (prin telefon). 

Cu o zi înainte de terminarea 
întrecerilor nu se poate da un 
pronostic asupra cîștigătorului a- 
cestui campionat. Sântei — acci
dentat în partida cu Hărărlău 
(entorsă), transportat cu Sal
varea la spital, a avut puterea 
să revină după două ore și să 
continue meciul — rămîne, to
tuși, favoritul nr. 1. Este de 
consemnat și meciul dintre Giur
giu — Breazu, primul reușind 

diționat de numeroși factori, 
începînd cu starea materială 
a clubului și termin.înd cu 
adeziunea conștientului și 
subconștientului jucătorilor. 
Nu știam nimic despre faptul 
că echipa orădeană e susți
nută de niște traverse noi. 
Dar ne-a stîrnit atenția apa
riția ei pe primul Ioc în fi
nalul sezonului de toamnă 
Elanul actual și capacitatea 
Crișului ni se păreau greu de 
explicat, fiindcă aceiași 
oameni erau; anul trecut, 
bolnavi de repetență. După 
ce am discutat cu Horia 
Cosma, președintele echipei, 
după ce am stat de vorbă 
și cu alți oameni implicați 
în existența acestei formații, 
am înțeles metamorfoza 
și am evaluat obiectiv 
meritele acestui animator, 
specialist în cărbune și 
în înțelegerea sufletului 
oamenilor. Ceva similar s-a 
oetrecut la Ploiești. Petrolul 
era astă vară cu un picior în 
capcana retrogradării, iar 
acum contează prițitre pri
mele forțe ale campionatului. 
Singura modificare palpabilă 
între cele două etape este 
rechemarea în fruntea echi
pei a luj Gh. Urich, la care 
se renunțase din motive 
greu de povestit. Horia Cos
ma înțelege fotbalul care, 
deși nu este o treabă greu 
de priceput, rămîne pentru 
mulți un labirint infernal. 
Simți la el pasiune și lucidi
tate, devotament și inteli
gență, precum și aptitudinea 
de a conduce o echipă, ulti
ma implicînd — printre . al
tele — un fluid de autoritate 
și o structură de sportman.

Romulus BALABAN

fotbaliștii Rapidului au asis
tat la meciul F.C, Portuguesa 
— Ț.S.K.A. Sofia, încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 
2—2. Portuguesa a fost la un 
pas de victorie, dar n-a pu
tut transforma un penalty 
de care a beneficiat.

In încheiere, o știre de 
senzație, în legătură cu 
celebrul Pele. Aflat cu 
echipa sa de club, Santos, 
la Bogota, în Columbia. 
PEI.E A FOST AME
NINȚAT CU... RĂPI
REA. Poliția a luat toate 
măsurile necesare pentru 
protecția „perlei negre".

Florica Butoi — Mariana Nun
weiller 6—4, 6—3, Mariana
Nunweiller — Mihaela Nossa 
6—3, 6—3. Cîteva rezultate din 
partidele junioarelor : Virginia 
Ruzici — Mariana Simionescu 
6—2. 5—6, 6—3, Adriana Călina 
— Mihaela Dimitriu 6—1, 6—1. 
Din cauza îmbolnăvirii, Virginia 
Ruzici nu a mai continuat con
cursul.

Astăzi, de la ora 8, se vor 
disputa ultimele meciuri ale 
junioarelor.

să cîștlge în numai ?5 de minute. 
Iată cîteva dintre rezultatele in- 
registiate : Miilfai — Roșianu
5—6, 6—4, 6—5, Manea — Breazu
6—4, 6—5, Manea — Jonescu 6—4,
6—5, Giurgiu — Breazu 6—3,
6—2, Kerekeș —• Marca 2-6, 6—2,
6—2, Hărădău — Sântei 6—7,
6—3. 6—4, O vi ci — Nerneth 6—2,
6—1, Sotiriu — Marcu 6—1, 7—5,
Almăjan — Iudith Pi bar 7—5,
7-6.

S. IONESCU
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(Urmare din pag. I)

de oțel sub care se constru
iește de zor prima linie de 
metro, de circa 9 km lun
gime, ce va lega orașul de 
satul olimpic. în regi
unea centrală s-au des
chis cîteva mari șantiere ale 
unor noi hoteluri moderne, 
întregul oraș pare dedicai 
activității de pregătire a jocu
rilor cu ambiția — cum îmi 
spunea un coleg de la zia
rul local „Hokkaido Shim
bun" — ,,de a face din eie 
un succes tot atît de mare ca 
și cel al jocurilor olimpice 
de la Tokio din 1964."

Pregătirile sînt în toi și în

Primul contact cu trambulina de . sărituri de la Miyanomori 
a acut loc ieri, sîmbătă In imagine: austriacul Max Golser și 

norvegianul ingolf Mark

La Sapporo încep astăzi 
întrecerile „SĂPTĂMÎNII 
PREOLIMPICE". Participa 
peste 300 de sportivi, din
tre care 13 sînt campioni 
olimpici, 11 campioni mon
diali și 15 medaliați la 
precedenta ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă de 
la Grenoble. România este 
reprezentată de echipajul 
de bob pentru 2 persoane, 
alcătuit din Ion Panțuru și 
Ion Zangor.

în afara concurenților de 
peste hotare, reprezentând 
23 de țări, la diferitele pro
be vor fi prezenți și 850 
de sportivi din Japonia.

șatul olimpic, situat în par
tea de est a orașului, la poa
lele muntelui IMoiwa și ia 
care ajungem după ce tre
cem podul, nou construit, de
numit „Hashi no ringo“ sau 
„podul celor cinci cercuri". 
Imediat în stînga se ridică o 
construcție enormă, de formă 
dodecagonal ă, cu o cupolă 
alcătuită din 16 triunghiuri 
echilaterale și cu un dia
metru de 115 metri. Pentru 
ridicarea ei s-au folosit 2 200 
tone de oțel. Sudorii abia se 
dăduseră jos de pe schelele 
acoperite și lucrul s-a și con
centrat asupra finisărilor in
terioare și a instalării utila
jelor frigorifice de cea mai 
înaltă calitate, după cum 
spun organizatorii. Aici se 
vor desfășura finalele de pa
tinaj artistic și de hochei pe 
gheață, iar concursurile pre
liminarii vor avea loc în alt 
pavilion de patinaj, Mihako, 
de asemenea închis și gata 
a-și primi oaspeții la preo- 
limpiadă

în dreapta podului se află 
o construcție cu o arhitectură 
aerodinamică, cu liniile ar
cuite, amintind de satul o- 
limpic din Tokio. Aici se a- 
flă ringul de patinaj viteză 
descoperit, cu o pistă de 400 
de metri. Construcția, ocu 
pînd circa 15 000 mp, se ar
monizează cu pavilionul pen
tru patinaj artistic, mai sus 
menționat, ambele avînd o 
capacitate de peste 50 000 de 
locuri pentru spectatori, tre- 
cînd, după cum afirmă orga
nizatorii, drept cele mai mari 
stadioane de acest fel din O 
rient. Aceste construcții, îm 
preună cu blocurile pentru 
cazarea sportivilor și ziariș
tilor japonezi și străini, com
plet terminate, ce seamănă 
cu cartierele noi de locuințe 
din București, au fost înăl
țate în parcul Makomanai 
unde se ridică in fiecare ier
nă, ca și pe promenada O 
dori din centrul orașului Sap 
porc, sculpturi de gheață și 
zăpadă reprezentînd legende 

populare nipone, statui, clă
diri și construcții specifice 
arhitecturii arhipelagului.

CU „GONDOLA" 
PE MUNTELE TEINE

Pentru amena
jarea trambulinei 
de sărituri cu 
schiurile, de 90 de 
metri, au fost de
plasați 300 000 de 
metri cubi de pă- 
mînt și nisip. A

cum ea este complet termi
nată, ca și pavilioanele pre
sei. în general, se depun e- 
forturi ca toate construcțiile 
să fie terminate cu mult 
înainte de Olimpiadă, pentru 
a putea fi folosite în. scopuri

Telefoto : A.P. AGERPRES 

de antrenament de către ja
ponezii ce speră să obțină 
multe din titlurile în dispută. 
Cealaltă trambulină pentru 
sărituri cu schiurile, de 70 
de metri, de la Miyanomori, 
a fost dată în exploatare 
încă din primăvara trecută 
Curios este faptul că schio
rii au întîrziat s-o populeze, 
deoarece' pînă la 24 ianua
rie nu a existat suficientă 
zăpadă, obligînd pe organi
zatori să împrăștie pe ea 
250 de camioane de zăpadă. 
De regulă, Sapporo suferă 
de prea multă zăpadă, cum 
mi se spune, dar în lunile 
februarie și martie.

Au mai fost construite un 
patinoar acoperit pentru jocu
rile de hochei la Tsukisamu, 
iar de pe muntele Eniwa 
pînă la poale s-a amenajat o 
pîrtie de coborîre pe schiuri, 
și alta pe muntele Fujino. 
Pe muntele Teine s-au orga
nizat pîrtia de bob de 1023 
de metri, prima din Japonia, 
și alte trei pîrtii de slalom. 
Pe Teine — la care populația 
Ainu, ce ocupa acum un se
col aproape întreaga insulă, 
se referă ca la „muntele pră
păstios și teribil" — a fost 
construit un funicular de 1 086 
metri lungime. „Gondole" 
complet închise, cu capacita
tea de 32 de persoane, vor 
transporta în numai patru 
minute și jumătate pe con- 
curenți in vîrfu) muntelui, la 
punctul de pornire în cursele 
de slalom. Un funicular si
milar, dar de 1661 de me
tri. a fost construit și pe 
muntele Eniwa.

O caracteristică a viitoare
lor Jocuri Olimpice de iarnă 
și a săptămînii preolimpice 
este folosirea deplină a teh
nologiei moderne. Institutul 

PROGRAMUL JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA SAPPORO, 
FEBRUARIE 1972
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de cercetări științifice asu
pra temperaturilor joase, al 
Universității Hokkaido, cu
noscut pentru studiile. făcute 
asupra gheții și zăpezii, a 
analizat, încă de acum trei 
ani posibilitățile de folosire 
cît mai bună a zăpezii pentru 
jocuri și a obținerii de re
zultate. în afară de aceasta, 
administrația jocurilor, situată 
în clădirea centrală, va fi 
legată cu toate construcțiile 
olimpice printr-un sistem de 
comunicații rapide, dirijat de 
computere, fiind cel mai mo
dern sistem folosit pînă in 
prezent în cazul jocurilor o- 
limpice de iarnă. Rezultatele 
întrecerilor vor fi imediat o- 
ferite atît oficialităților, cît 
și presei, prin ecrane de te
leviziune dirijate electronic 
de aceste computere. La 
„Casa presei" se va obține 
nu numai imaginea pe ecra
nul de televiziune, ci și o 
copie tipărită a rezultatelor 
juriilor, printr-o simplă a- 
păsare de buton la un aparat 
bazat pe principiul recepțio
năm prin unde radio a zia
rului, denumit „homefacsi- 
mil". De aceea, în ciuda a- 
riei foarte răspîndite a des
fășurării jocurilor, comuni
tatea olimpică va cunoaște 
totul imediat. O noutate teh
nică deosebită este aceea a 
profesorului de electronică 
de la Universitatea Hokkaido, 
Chitosi Yoshimoto, care, îm
preună cu grupul său, a pus 
la punct un aparat pentru 
măsurarea de la distanță, 
automat șf imediat, a rezul
tatelor săriturilor cu schiuri; 
„ochiul bionic", echipat cu 
două obiective optice — pen
tru recepționarea luminii e- 
mise de un alt aparat spe
cial ce punctează momentul 
atingerii pămîntului de către 
schior.

TORJA PE MARE, 
SPRE OKINAWA

Ce<ea ce neli
niștește pe orga
nizatori este ca
pacitatea mică a 
mijloacelor de 
transport și a 
căilor de acces 
către locurile 

unde se vor desfășura jocu
rile, față de numărul mare 
de spectatori ce se anunță 
de pe acum, în principal din 
Japonia. Se apreciază că 
peste 7 000 de vizitatori nu 
vor putea să găsească locuri 
în hotelurile din Sapporo 
sau Otaru. orășelul de ală
turi. Hotelierii nu vor să 
treacă la investiții de extin
dere a hotelurilor, pentru că 
după olimpiada aceasta, spun 
ei,, vor rămîne nefolosite. 
Pentru a asigura înlăturarea 
zăpezii de pe Străzile și căile 
de acces către locul întreceri
lor, comitetul de organizare 
a achiziționat autovehicule 
speciale pentru curățarea ză
pezii și a destinat 500 de 
automobile și o sută de auto
buze pentru transportul spor
tivilor și oficialităților.

La plecarea din Sapporo, 
gazdele ne-au asigurat că toa
te construcțiile vor fi pus» 
Ia punct cu mult înainte de 
aprinderea flăcării sacre, ce 
va fi adusă la Tokio pînă 
la Okinawa pe vas și de a- 
colo cu atleții japonezi pînă 
în satul olimpic, la 3 februa
rie 1972, cînd va avea , loe 
ceremonia oficială de deschi
dere a Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Sapporo, primele 
organizate în Asia.
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• Echipa olimpică de 

fotbal a Danemarcei, care 
va juca meciul de califi- 
ficare cu Elveția la 21 a- 
prilie, se va reuni pentru 
scurtă vreme la Vejle, in 
Iutlanda. S-a renunțat la 
proiectata tabără comună 
de antrenament cu echipa 
Italiei.

• în cadrul pregătirilor 
olimpice, sala de sport 
„Frații Znamenski" din 
Moscova a fost dotată cu 
piste de recortan.

• „World-Cup"-ul din 
Anglia (1966), a avut drept 
mascotă pe leul Willie, cea 
din Mexic — pe băiețașul 
Juanito sau vulturul Pico. 
Pentru J.O. de la Miin
chen s-a ales drept mas
cotă un bursucel (un di
ne „Dacicei") pe nume 
Waldi, ce se poate cum
păra de pe acum, confec
ționat din lemn, stofă, 
plastic, pluș.

• Uriașe ordinatoare, 
produse de firma Siemens, 
pentru Jocurile Olimpice 
de la Miinchen, vor fi ca
pabile să înregistreze a- 
proape 500 de milioane de 
elemente. Toate rezultate
le Jocurilor Olimpice de la 
1896 pînă în 1968, perfor
manțele, starea civilă, bio
grafia participanților la 
Olimpiada de la Miinchen, 
recordurile olimpice, mon
diale, continentale sau' na
ționale pentru fiecare 
sport, vor fi „digerate" de 
aceste ordinatoare, numite 
„Golym". Ziariștii acredi ’ 
tați la Miinchen vor putea 
interoga ordinatoarele de 
la centrul de presă chiar 
prin telefon, prin interme
diul a șase linii speciale 
Cincizeci de teleimprima
toare vor permite obține
rea informațiilor oferite 
de ordinator în limbile en
gleză și germană. Ordina
torul este atît de „inteli
gent", incit nu este ne
voie de un cod special, 
putîndu-se „vorbi" cu el 
in limbaj obișnuit.

QSALTIUS29
• Printre cel 12 spor

tivi elvețieni aflați la săp- 
tămîna preolimpică de la 
Sapporo se numără : schi
orul Ddtwyler și echipaje
le de bob ale piloților 
Wlcki și Stadler.

• Cu aceeași ocazie, va 
fi prezentat la Sapporo 
celebrul expert suedez în 
cernitul schiurilor Martin 
Matsbo. El va asista pe 
cei 7 schiori și 4 biatlo- 
niști suedezi.

• Sistemul Eurovision 
va retransmite, prin Lon
dra sau Paris, evenimente
le filmate ale săptămînii 
preolimpice, in zilele de 
9, 11, 13 și 14 februarie.

• Cupa în care va arde 
flacăra olimpică la Sap
poro — confecționată din 
bronz și aurită la exteri
or — va costa 20 , de mili
oane ieni. Flacăra vă fi 
întreținută cu gaz propan.

229F0RTIUS
• Două candidaturi, cu 

bătaie lungă: orașul aus
tralian Sydney cere drep
tul de a organiza Jocurile 
Olimpice de vară din 1988 
(cînd statul New South 
Wales va sărbători 200 de 
ani de la întemeiere), iar 
orașul american Columbus 
(statul Ohio) — pe cele 
din 1992, cînd se împli
nesc 500 de ani de la des
coperirea Americii de 
către Columb. Candidatu
rile au fost anunțate la 
C.l O. cu scrisori „par a- 
vion".

• Potrivit agenției 
V.P.I., recent, președinte 
C.I.O., Avery Brundage, 
în vîrstă de 83 de ani, a 
anunțat la Bangkok că 
nu-și va mai depune can
didatura la alegerile de la 
Miinchen (1972).

• Organizarea jocurilor 
dc iarnă din 1976, de la 
Denver (S-U.A.), intimpi- 
nă diverse dificultăți, in
dienii din rezervațiile ale 
căror teritorii sînt amenin
țate a intra pe traseul 
curselor de fond au pro 
testat. De asemenea, în 
Camera reprezentanților, 
deputatul Bob Jackson a 
depus o moțiune împotriva 
ținerii J.O.. socotind că 
statul are alte probleme 
mai importante (sociale, 
protecția naturii etc.) de 
rezolvat.
—



MĂRIA ALEXANDRU A OBȚINUT
TREI VICTORII...

...DAR PROGRESUL BUCUREȘTI A PIERDUT CALIFICAREA

ÎN FINALA C. C. E. DE TENIS DE MASĂ, CU 3-5

Campioana României, Maria Alexandru, a demonstrat 
din nou înalta sa clasă

Foto : V. BAGEAC

execuții de mare finețe și 
prlntr-un ritm susținut, pri
ma noastră jucătoare s-a im
pus incontestabil. întreeînd-o 
din nou pe redutabila ei ad
versară, liona Vostova. Ma
ria a confirmat izbînzile sale 
recente din prestigiosul tur
neu de la Ostrava, trezind 
justificate speranțe pentru 
competițiile internaționale 
viitoare.

Rezultate: Victoria Babi
ciuc — Jana Kettnerova 1—2 
(—14, 20, —13), Mariana Ba
ciu — Ilona Vostova 0—2 
(—11, —16), Maria Alexan
dru — Jana UIrichova 2—0 
(12, 7). Victoria Babiciuc — 
Ilona Vostova 0—2 (—10,
—13), Maria Alexandru — 
Jana Kettnerova 2—0 (11,
15). Mariana Baciu — Jana 
UIrichova 0—2 (—22, —20). 
Românca a avut 22—21 în 
setul întîi. Din cele trei 
puncte Pe care Ie-a pierdut 
apoi, două a fost din retu
ruri de serviciu. în setul 
secund, la scorul de 20—19 
pentru UIrichova, s-a aplicat 
regula activizării. Maria Ale
xandru — Ilona Vostova 
2—0 (18. 12), Victoria Ba
biciuc — Jana UIrichova 
0-2 (-11, —5).

IL1E NĂSTASE
l-a învins pe Gimeno

Maestrul emerit al sportului 
Ilie Năstase continuă să fie 
neînvins în turneul internațio
nal de tenis „open” de la 
Richmond (Virginia, S.U.A.). 
In sferturi de finală, cl a 
repurtat o aplaudată victorie 
în fața asului profesionist spa
niol Andres Gimeno, Ia scorul 
de 3—6, 6—3, 7—5. Jocul a 
durat 1 oră și 36 minute. De 
notat că, în turul precedent, 
Gimeno îl eliminase pe iugos
lavul Z. Franulovici. Rezulta
tul tenismanului român con
firmă victoriile sale obținute 
și în sezonul trecut asupra lui 
Gimeno.

ÎN SEMIFINALELE TUR
NEULUI, ADVERSARUL LUI 
ILIE NASTASE VA FI CE
LEBRUL JUCĂTOR AUSTRA
LIAN JOHN NEWCOMBE, 
în cealaltă semifinală se întil- 
nese doi reprezentanți ai țării 
gazdă, americanii Arthur Ashe 
și Clark Graebner.

La Richmond a participat 
întreaga elită a tenisului pro
fesionist și amator, cu excep
ția lui Rod Laver și Tom 
Okker,

FINAL SPECTACULOS IN ÎNTRECERILE 
„ARTIȘTILOR GHETII"
77 7 7

® Modilicfiri substanțiale în clasamentul masculin, după proba liberelor
Același patinator pe prima 

treaptă a podiumului de pre
miere a campionatelor europe
ne, dar multe schimbări in or
dinea de departajare din urma 
sa. Aceasta este prima impresie 
pe care o lasă lectura clasa
mentului final al probei indivi
duale masculine a întrecerilor 
de la Hallmstadion din Ziirich, 
unde cehoslovacul Ondrej Ne- 
pela a fost 'încununat pentru a 
treia oară drept cel mai hun 
patinator al Europei. Progresul 
unui Haig Oundiian, al unui 
luri Ovcinikov (excepțional in 
proba de libere) sau al foarte 
lin arului Jan Hoffmann, de
monstrează însă că vom avea, 
foarte curind, o nouă ierarhi
zare a valorilor patinajului ar
tistic, în continuă evoluție.

Petntru noi, îmbucurător este, 
desigur, plusul de prestanță și 
punctaj arătat de campionul

O dificilă piruetă executată dezin volt de Gheorghe Fazekaș

Cuplajul internațional de 
tenis de masă de ieri de la. 
Floreasca — turneul univer
sitar și semifinala feminină 
a C.C.E., Progresul — Start 
Praga s-a bucurat de o bună 
primire din partea publicu
lui. Iar dacă formația bucu- 
reșteană și-ar fi putut asi
gura calificarea în finală, a- 
tunci ziua de simbătă ar fi 
constituit o reușită deplină 
pentru, iubitorii de la noi 
aî sportului cu mingea de 
celuloid. Din păcate, acest 
lucru nu a fost posibil cu 
toate că Maria Alexandru a 
înscris trei victorii, făcînd 
de fiecare dată adevărate 
demonstrații viu aplaudate 
de spectatori.

A învins formația oaspete 
cu scorul de 5—3, prezentînd 
un team mai omogen. într-a- 
devăr, cele trei sportive ce
hoslovace au pierdut la Ma
ria Alexandru, dar ele nu 
au lăsat nici un punct ce
lor două partenere ale cam

pioanei României, Victoria 
Babiciuc și Mariana Baciu. 
Ilona Vostova, Jana Kett- 
nerova si Jana UIrichova 
s-au dovedit superioare — 
tehnic și psihic — în parti
dele cu Babiciuc și Baciu, 
succesul lor neputînd fi pus 
la îndoială.

A existat totuși un mo
ment psihologic al partidei : 
disputa dintre UIrichova și 
Baciu, cînd scorul general 
al întilnirii era de 3—2 pen
tru pragheze. Ambele seturi 
au fost pierdute în prelun
giri de româncă, dar aceas
ta, cu ceva mai multă hotă- 
rîre și stăpînire de sine în. 
finaluri, ar fi putut răs
turna soarta meciului.

Urmărind evoluțiile celor 
șase competitoare ale între
cerii, cei prezenți au avut o- 
cazia să admire forma de
osebită, acțiunile combinative 
și incisivitatea loviturilor a- 
cestei mari sportive care 
este Maria Alexandru. Prin

Ct. C.
României, tînărul maestru al 
sportului Gheorghe Fazekaș, 
care și-a ridicat media notelor 
la 4,5 (figuri libere). O bună 
evoluție la figuri impuse, sus- 

, ținută de un program liber ales 
din ce in ce mai cizelat, l-au 
adus pe reprezentantul tării 
noastre pe locul 18 in clasa
ment, ceea ce certifică un real 
progres față de precedentele 
sale apariții.

La ora cînd scriem aceste rin- 
duri, este în curs de desfășu
rare ultima probă a campiona
telor — figurile libere, femei. 
Patinatoarele tranșează definitiv 
rivalitățile din spectaculoasa lor 
întrecere. Reușind să întreacă 
8 concurente (la libere) campi
oana țării noastre, Beatrice 
Huștiu, a terminat pe locul 17 
cu un total de 2166,5 p. Pentru 
primul loc, austriaca Beatrix 
Șchuba își menține neștirbite 
șanșele.

Rd. V.

ZURICH, 6. — După calcularea 
punctelor acumulate de partici- 
panții la întrecerea individuală 
masculină a campionatelor euro
pene de patinaj artistic, ca și 
a locurilor de arbitraj, clasamen
tul acestei probe se prezintă ast
fel : 1. O. Nepela (Cehoslovacia) 
9—2736,6 p ; 2. S. Cetveruhin 
(U.R.S.S.) 19—2673,6 p ; 3. H.
Oundjian (Anglia) 31—2603,7 ; 4.
J. Hoffmann (R.D.G.) 38-2583,2
p ; 5. I. Ovcinikov (U.R.S.S.)
48—2568.8 p ; 6. S. Volkov
(U.R.S.S.) 48—2560,3 p ; 7. J. Cu
rry (Anglia) 66—2516,0 p ; 8.
G. Anderl (Austria) 74—2497,5 p ; 
9. J. Mrozek (Franța) 76—2497,5 
p ; 10. D. Gailhaguet (Franța) 
91—2467,7 p ; 11. D. Iloener ‘El
veția) 102—2449,9 p ; 12. J. Zidelc 
(Cehoslovacia) 103—2448,3 p ; 13.
K. Grimmelt (R.F.G.) 117—2393,1
p ; 14. «J. Schneider (Austria) 
128—2364.3 p : 15. L. Vajda (Un
garia) 137—2318.4 p : 16. St.
Bargauan (Italia) 137—2318.7 p ; 
17. Th. Callerud (Suedia) 153—
2189.7 p : 18. GH. FAZEKAȘ (Ro
mânia) 163—2144.9 p ; 19. P. Les- 
kinen (Finlanda) 173—2084.1 p; 20. 
B. Bauer (Elveția) 177—2067,1 p; 
21. Z. Maias (iugoslavia) 189—
1875.8 p ; 22. Z. Pazdirek (Ceho
slovacia) 198—957,4 p.

TURNEUL INTERNATIONAL UNIVERSITAR
DE TENIS DE MASĂ

(urmare 'din pag. II)
(—17, 10, 12), Giurglucă — Fran
cisco 2—0 (5, 11), Ungaria — 
Turcia 5—1, Cuba — Malta 5—0.

Echipe femei (o singură grupă 
finală) : U.R.S.S. — R.P.D. Co
reeană 3—1. învinsele au reușit 
să înscrie punctul de onoare la 
dublu. România — Bulgaria 3—0: 
Eleonora Mihalca — Ana Maria 
Hristova 2—0 (8, 9), Carmen Cri- 
șan — Violeta Nikova 2—0 (6,
15), Eleonora Mihalca, Carmen 
Crișan — Ana Maria Hristova, 
Violeta Nikova 2—0 (8, 10).

Ultimele rezultate, echipe, tur
neul final (loc. 1—4) : U.R.S.S. —

Bulgaria 5—0, Cehoslovacia — 
Austria 5—2, Ioc. V—XII : I- 
talia — Malta 5—0, Ungaria — 
Cuba 5—0, Israel — Turcia 5—1, 
R. F. a Germaniei — Ungaria 5—4, 
.România — Italia 5—3 : Du-
mitriu — Baiocchi 2—0 (11, 17),
Antal — Pellzzola 0—2 (—22, —16), 
Dobosi — Raineri 2—1 (10, —16, 
10), Dumitriu — Pellzzola 1—2 
(—15, 14, —8), Doboși — Baiocchi 
2—0 (8, 13), Antal — Raineri 0—2 
(—11, _ 17), Doboși — Pellzzola
2—o (9, 19), Dumitriu — Raineri 
2—0 (11, 20). Israel — Malta 5—0, 
Ungaria — Italia 5—0, R. F. a 
Germaniei — Cuba 5—0, Româ
nia — Turcia 5—0.

ROMÂNIA PE ML 11, ÎN LOME
(Urmare din pag. 1)

J.O. din 1952, că acest punct
a departajat multe reprezen
tative naționale în diferite
clasamente.

în contextul olimpic se 
acceptă că un total de 50 de 
puncte reprezintă cifra de la 
care o tară intră în rîndul 
elitei sportive, și că 100 de 
puncte înseamnă o certă va
loare internațională

Potrivit ultimelor cla
samente, întocmite pe 
principiul folosit eu pri
lejul J.O., se constată 
că țările lumii sînt ie
rarhizate în trei grupe
valorice :

I — U.R.S.S., S.U.A- 
R.D. Germană și R.F. a 
Germaniei (pînă nu de 
mult în această grupă fi
gurau numai primele două 
țări) ;

II — cele clasate de Ia
locul 5 la 15

III — țările cu un to
tal mai mic de 50 de 
puncte. în această privință 
a trece de Ia o grupă la 
alta apare numai teoretic 
posibil, deoarece în mod 
practic aceasta presupune 
eforturi cu totul deose
bite.

La sfîrșitul anului compe-
tițional 1970. „clasamentul
olimpic" are următoarea înfă-
țișare :

1. U.R.S.S. 673.5 (592,5 — 2)
2. SU.A. 658,3 (-08.5 — D
3. R.D.G. 485,8 (238 — 3)
4. R.F.G. 278,8 (184 — 6)
5. Japonia 210 (190 — 5)
G. Ungaria 191,5 (194 — 4)
7. Polonia 160 (125 — 8)
8 Anglia 135 (107 — 10)
9. Franța 133 (122 — 9)

10. Australia 109 (139 — 7)
11. ROMANIA 105 (100,5 — 13)
12. Bulgaria 104 (66 — 15)
13. Suedia 101 (52 — 18)
14. Italia 85,5 (102.5 — 12)
15. Ceh. 76.5 (103.5 — 11)
16. Iug. 69 (48.5 ■ 19)
17. Olanda 52 (57 -’">)

cestea fiind singurele care 
au totalizat mai mult de 50 
puncte. La Mexic au fost 18, 
la celelalte patru Olimpiade 
anterioare — cîte 15, ceea ce 
arată, desigur, o anumită 
stabilizare.

Iată acum și poziția re
prezentativei României în 
contextul olimpic. Din 
1956, de Ia Melbourne 
sportivii români au ocu
pat mereu locuri frunta
șe : 1956—XI, 1960—X,
1961—XII, 1968—XIII. Dar 
în legătură cu aceste cla
samente, un anume fapt 
ni se pare de luat în sea
mă. în 1960, sportivii noș
tri erau clasați pe locul 
X dar erau despărțiți de 
57 de puncte de locul ime
diat dinainte, în 1964 dis
tanța de locul IX s-a re
dus la 32 p deși locul o- 
cupat de ei a fost XII. 
iar în 1968 locul XIII la 
21,5 p de a VlII-a cla
sată. Acest fapt exprimă 
o oarecare nivelare a va
lorilor și în perspectivă 
o luptă acerbă Ia Miin- 
chen pentru echipele din 
vecinătatea locului 10.

în privința celor 105 punc
te totalizate în 1970 de spor
tivii români, se impune pre
cizarea că ele au fost reali
zate la 10 ramuri sportive. în 
timp ce la Mexico n-am 
punctat decît la 6 discipline, 
Si că pentru J.O. din 1972 
există posibilități ca acest 
punctaj să fie încă și mai 
mare.

„Să acordăm mai multă atenție fotbalului fe- minin..." — așa sună o recomandare a forului 
suprem fotbalistic, după reuniunea sa de la Atena. Primii care au luat foarte în serios 
acest edict al F.l.F.A. au fost reprezentanții... caselor de modă din Londra, care au și lansat 
noile lor modele pentru echipament sportiv, ne cesar adeptelor soccerului feminin, în sezonul 
'71. După cum vedeți, tricourile și mai ales ciorapii distonează foarte mult cu lima clasică, 
„bărbătească". Dar, dacă femeile s-au apucat să joace fotbal, atunci să nu ne mirăm că in 
scurt timp vom vedea pe stadion și echipament „maxi“... •

MICROINTERVIU 

CU: 

VALENTIN 
NOLAEV - 
antrenorul echipei U.R.S.S.

Nu de mult, antreno
rul echipei U.R.S.S., 
Valentin Nikolaev — 
aflindu-se în Bulgaria, un

de reprezentativa sovietică 
a susținut cîteva meciuri a- 
micale — a acordat un 
scurt interviu coresponden
tului nostru din Sofia, 
TOMA HRISTOV. Iată di
alogul, purtat la tușa sta
dionului „Vâsli Levski :

— Cum apreciați utilitatea 
meciurilor de pregătire în Bul
garia ?

— în scurta ședere la_ Velin- 
grad, am realizat îmbunătățirea 
condiției fizice, iar cele trei 
meciuri de verificare ne-au a- 
jutat să alcătuim formația în 
vederea apropiatului turneu în 
America Latină.

— Ce modificări veți opera 
în echipa pentru meciurile din 
C.E. ?

— Ca portari am în vedere 
pe Banikov și pe Smutz: Li
nia de fund va ti alcătuită din 
jucători maturi și experimen
tați : Sesternikov, Kaplicinîi, 
Lovcev. Dzodzuașvili și Istomin. 
Din mijlocașii „mexicani" îl 
mențin pe Muntean, iar în a- 
tac — numai pe Evriuhijin. 
Compartimentul ofensiv va su
feri cele mai multe schimbări.

— Ce stil de joc va adopta 
reprezentativa sovietică ?

— în principiu sînt adeptul 
stilului ofensiv. Pentru a pu
tea fi aplicat cu succes, sînt 
necesari jucători cu calități in
dividuale și gîndire tactică ma
tură. Scopul nostru fundamen
tal în viitorul apropiat este, 
pornind de la cadrele de care 
dispunem, să căutăm căile în 
vederea sporirii forței de atac, 
în funcție de adversar, vom 
juca cu două extreme și un 
centru atacant, sau cu o sin
gură extremă și doi centri a- 
tacanti.— Ce părere aveți despre ta
berele comune dinaintea me
ciurilor reprezentativei ?

— Vom organiza tabere de 
antrenament comune de foarte 
scurtă durată, doar pe cîteva' 
zile înaintea meciurilor. în a- 
cest fel fotbaliștii nu vor fi 
rupți de viața lor obișnuită, iar 
aceasta are o uriașă, importan
tă pentru starea lor psihică

TELEX • TELEX ® TELEX

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂo o

„PERFORMANTĂ" ORIGI
NALĂ

Roger Clark, portarul unei 
echipe de fotbal-juniori din 
Anglia, a primit recent o diplo
mă acordată „portarului care a 
avut cel mai mult de lucru in 
anul 1970". într-adevăr, în 20 
de meciuri la care a participat, 
el a scos de 205 ori balonul 
din plasa propriei porți ! „In 
ciuda acestui record nefavora
bil, Clark este totuși un talent 
deosebit", a declarat unul din 
membrii federației engleze de 
fotbal care se ocupă de pro
blemele juniorilor. „EI a reușit 
să salveze mingi extrem de 
grele, datorită unor plonjoane 
superbe — a adăugat acesta.

Realitatea este că linia de apă
rare a echipei sale are... găuri 
ca o brînză «Schweitzer». A- 
ceasta a constituit, pe de altă 
parte, una din șansele lui Clark 
care a putut astfel să se re
marce. Peste trei ani el va juca, 
fără discuție, în prima divizie".

„Retrovizor" — evitarea a- 
tacurilor prin surprindere-..
(Din „NEPSPORT" — Budapesta)

UN CLASAMENT PE CA
TEGORII VALORICE

Revista de specialitate „D1E 
NEUE FUSSBALL WOCHE" 
din Berlin, publică un intere
sant clasament al echipelor na
ționale de fotbal în 1970, din 
Europa. Noutatea constă în fap
tul că echipele sînt clasificate 
în 5 categorii valorice.

Categoria I (echipe cu per
formanțe relativ stabile și cu 
o comportare bună la C.M. din 
Mexic) : Italia, R.F.G., Anglia 
și U.R.S.S.

Categoria a Il-a (echipe în 
ascensiune) : Iugoslavia, Ro
mânia, Scoția, Suedia și Spa-

„PENALTY"
Recent a fost premiat, în 

Anglia, cel mai bun roman 
scris despre fotbal, în limba 
engleză. Romanul se intitulează 
„Penalty" și este opera Barba
rei Whittle, o scriitoare în 
vîrstă de 68 de ani ! La decer
narea premiului, d-na Barbara 
Whittle a declarat că în viața 
ei nu a ■ fost prezentă pe un 
stadion, la un meci de fotbal ! 
Singurele inspirații au fost cro
nicile din- ziare și întâlnirile 
urmărite prin intermediul mi
cului ecran. „în acest an mă 
voi decide să urmăresc «pe viu» 
un meci de fotbal — a declarat 
ea. Dar poate atunci îmi voi 
modifica impresiile bune pe 
care le am despre acest joc atît 
de frumos în pagini de car
te. ..“

CEI MAI SOLICITAT! 
ARBITRI EUROPENI

Care au fost cei mai solicitați 
arbitri europeni la meciurile 
internaționale din 1970 ? Elve
țienii au condus 9 jocuri, vest- 
germanii 8, italienii și austriecii 
cite 7, scoțienii și românii cite 
6. Nominal, cele mai multe 
jocuri le-au condus Scheurer 
(Elveția) 5. Tschenscher (RFG) 
și Sbardella (Italia) cîte 4, An
drei Radulescu (România), Mar
schall (Austria). Warton (Sco
ția). ,j>Van Ravens (Olanda) și 
Buchclli (Elveția) toți cite 3 
meciuri.
UN RECORD (NEGATIV) 

— EGALAT
Cu ani în urmă, cel mai re

calcitrant fotbalist din Italia a 
fost argentinianul Omar Sivori. 
Acesta, în cei 8 ani cît a jucat 
în Italia a fost suspendat în 
total pe 33 de etape ! Acum, 
recordul argentinianului a fost 
egalat, tot de un sud-american, 
care activează în Italia. Este 
vorba de brazilianul Amarildo, 
fostul component al echipei 
Braziliei, campioană mondială 
în 1962, în Chile. Actualul ju
cător al formației A.S* Roma 
și elev al Iui Helenio Herrera 
a fost suspendat pînă acum pe 
33 de etape în cei aproape 9 
ani de cînd activează în pen
insulă. Este firește un record 
egalat care nu-i face cinste 
unui fotbalist de valoarea lui 
Amarildo.

& Primii campioni europeni de schi (juniori) 
întreceri universitare S Finlandezul 

Kaeyhkoe in fruntea săritorilor

START TN C.M. DE PATI
NAJ VITEZĂ (FEMEI)

Ieri după-amiază au început la 
Helsinki campionatele mondiale 
de patinaj viteză femei. In prima 
probă — 500 m — victoria a 
revenit americancei Ann Henning, 
cronometrată în 44,6. Ea a fost 
urmată de patinatoarele sovietico 
Ludmila Titova — 45,8 și Tatiana 
Averina — 46,4.

★
La Nesselwang (R.F.G.) au 

început campionatele . europene 
de schi (fond) pentru juniori 
Proba masculină pe distanta 
de 10 km a fost cîștigată de 
norvegianul Ivar Formo cu tim
pul de 30:37,6. La . feminin, pe 
un traseu de 5 km a terminat 
învingătoare finlandeza Hilkka 
Kuntola, cronometrată in 
17:49,5.

★
Concursul international de 

sărituri cu schiurile desfășurat 
la Strbske Pleso (Cehoslova
cia) în cadrul „Cupei Priete
niei" a fost cîștigat- de schiorul 
cehoslovac Karel Kodejska cu 
un total de 233,2 p (sărituri da 
81,5 m).

★
în cadrul concursului, inter

național universitar de schi de

la Val d’Isăre s-au desfășurat 
probele de slalom special. La 
masculin, pe primul loc s-a 
clasat austriacul Josef Schnoll, 
cronometrat în 67,22. urmat de 
francezul Georges Hottegindre 
67,64. Proba feminină s-a În
cheiat cu victoria schioarei 
franceze Dominique Defaye, 
care a realizat^timpul de 75,27.

Competiția internațională de 
sărituri desfășurată pe tram
bulina de la Le Locle a fost 
ciștigată de finlandezul Tauno 
Kaeyhkoe cu 237,2 p (80 și 78,5 
m). Pe locurile următoare s-au 
clasat elvețianul Hans Schmid 
235,1 p și austriacul Reinhold 
Bachler 227,6 p. în clasamentul 
final al „Săptămînii elvețiene", 
primul loc a fost ocupat de 
Tauno Kaeyhkoe. care în cele 
patru concursuri a totalizat 
904,9 p, urmat de Hans Schmid 
900.4 p, Steiner (Elveția) 864 
p și Bachler 851,6 p.

I.a alcătuirea acestui cla
sament s-au avut în vedere 
rezultatele înregistrate la 
campionatele mondiale Si la 
alte competiții de amploare 
internațională, fapt care re
duce coeficientul de subiec
tivism, care, orice am face, 
există totuși în aprecierea 
de rigoare a ierarhiei la ho
chei pe iarbă, box, fotbal, tir 
cu arcul etc.

Alături de punctajul din 
1970 am notat, în paranteză, 
punctele și locul fiecărei țâri 
la Ciudad de Mexico — 19(18 
Am publicat doar 17 țări, a-

La Melbourne au înce
put întrecerile campionate
lor de înot ale Australiei. 
In proba de 400 m liber 
femei, Shane Gould, revelația 
actualului sezon, a întrecut <> 
pe Karen Moras cu un timp 
excelent, 4:26,2. Graham Win 
deatt a cîștigat cursa de 
I 500 m liber în 16:17,6 (nou 
record), a 3-a performanță 
mondială din toate timpurile 
Surprinzător este și succesul 
Iui Greg Rogers (1:58,6) asu
pra lui Mike Wenden (1:59,4) 
în proba de 200 m liber.

a
In concursul internațional de at
letism, care are loc pe teren a- 
coperit la New York, Jan John
son (S.U.A 1 a obținut la săritu
ra cu prăjina rezultatul de 5.19 
rn. Liauori a cîștigat proba de 
I 000 y in 2:08,3.

La Copenhaga, o selecționată de 
box a R.F. a Germaniei a învins 
cu 6—2 echipa Danemarcei <s-au 
disputat meciuri la 8 categorii).

E
In turneul internațional de tenis, 
dotat cu cupa ;,Virginia Slims", 
care se desfășoară la Chattanooga 
(Tennessee), australianca Kerry 
Melville a reușit s-o învingă cu 
1—6, 7—5, 7—5 pe americanca
Rosemary Casals. Pentru semi
finale s-au mai calificat Pillie 
Jean King (S.U.A.), Ann Jones 
(Anglia) șl Franțolse Durr 
(Franța).

B
In cadrul unei reuniuni interna
ționale de box. desfășurate la 
Frankfurt pe Main, fostul cam
pion european la cat. semigrea, 
iugoslavul Ivan Prebeg, a ter
minat la egalitate după 10 re
prize cu vest-germanul R. Sch- 
mldtke.

nia.
Categoria a IlI-a (echipe de 

valoare medie cu tendința de 
afirmare) : R.D.G.. Ungaria,
Belgia, Olanda, Polonia, Elve
ția, Franța, Țara Galilor.

Categoria a IV-a (echipe care 
stagnează sau sînt în regres) : 
Bulgaria. Cehoslovacia, Austria, 
Portugalia, Turcia.

Categoria a V-a (echipe care 
n-au reușit să se afirme) : Ir
landa de Nord, Danemarca, 
Norvegia, Finlanda, Irlanda. 
Grecia, Albania. Luxemburg, 
Cipru, Islanda, Malta.

SCHIMBARE DE POST
Antrenorul echipei argenti- 

niene de fotbal, F.C. Barica, a 
hotârît să-l treacă pe fundașul 
Roberto Vasquez în linia de 
înaintare. Aceasta nu pentru că 
Vasquez s-ar fi dovedit mai 
bun în atac, dar pentru sim
plul motiv că în numai cîteva 
meciuri de campionat el a în
scris 7.. . autogoluri. ..Dacâ-I 
mai lăsam in linia de fund - 
a explicat antrenoini Aguirje — 
Va«nue? era în siare sa ne 
a u tore I r og r a d eze

Fotbal 
meridiane
• Confederația braziliană 

de sport a hotărît ca din a- 
cest an să se desfășoare ofi
cial campionatul național de 
fotbal al Braziliei. El va în
cepe în luna august. Au fost 
stabilite două ligi. în prima 
ligă vor evolua 20 de echipe 
împărțite în două grupe. Pri
mele 5 clasate din fiecare 
grupă vor participa la un 
turneu final

• într-un meci disputat în.
nocturnă la Bogota, echipa 
braziliană Botafogo a termi
nat la egalitate, 1—1 (0—1),
cu formația iugoslavă Parti
zan Belgrad.

o La Atena s-a disputat în- . 
tîlnirea amicală Panathinaikos 
— F.C. Lausanne. Fotbaliștii 
greci au obținut victoria cu 
scorul de 4—2 (1—2).

CAMPIONII S.U.A. 
LA PATINAJ ARTISTIC

Recent, s-au desfășurat cam
pionatele de patinaj artistic ale 
S.U.A. Iată primii clasați : Băr
bați — I. JOHN PETKEVITCH, 2. 
Kenneth Shelly, 3. Gordon McKel- 
ier ; Femei — JANET LYNP (pen
tru a (reia oară campioană), 2. 
Julie Holms, 3. Suna Murray 
(14 ani) ; Perechi : 1. JOJO
STARBUCK — K. SHELEEY, 2. 
Melissa Militano — Mark Mili- 
tano, 3. Barbara Brown — Doug 
Berndt,

„TROFEELOR HELMS'* 
PE 1970

NEW YORK, 6. Au fost a- 
tribuite tradiționalele trofee 
HELMS pe anul 1970. Iată 
cîștigătorii lor : boxerul Ke
nyan PHILIP WARUINGE (A- 
frica), atletul chinez NI-CHIH- 
CHIN (Asia), atletul austra
lian KERRY O’ BRIEN, atletul 
grec CHRISTOS PAPANIKO- 
LAU (Europa), înotătorul GA
RY HALL (America de Nord), 
boxerul venezuellan ANTO
NIO BRITO-RODRIGUEZ și 
înotătoarea columbiană OLGA 
LUCIA DE ANGULO (Ame
rica de Sud).

Satiri® ultimele sjtiri «ultimele știri «ultimele
UN NOU TURNEU 

DE ȘAH
La Malaga (Spania) se desfă

șoară un nou turneu internațio
nal de șah, la care ia parte 
și maestrul român Victor Ciocîl- 
tea. După trei runde, conduce 
spaniolul Medina cu 2l!t p. ur
mat de Benko Ljubojevici, 
Parpia și Palacios — 2 p. Cio- 
cîltea, după o remiză cu olan
dezul Timman, are 1 p.

MATSON L-A ÎNVINS 
DIN NOU PE FEUERBACH

GALEZII CONDUC 
IN „TURNEUL CELOR 5"
intr-un meci j,magniric", cum 

Il caracterizează comentatorii a- 
gențiilor de presă, reprezentativa 
de rugby a Țării Galilor a dis
pus de cea â Scoției cu 19—18 
(8—6), în meciul desfășurat la 
Edinburg, în cadrul „Turneului 
celor 5 națiuni". Galezii conduc 
în clasamentul competiției, cu 4 
puncte din două partide. Echipa 
Franței este clasată a doua, cu 
3 p.

LIPSA DE ZĂPADĂ 
CONTINUA...

Pe pista de la Montana Crans 
(Elveția), slalomul uriaș <2 
manșe) s-a încheiat cu victoria 
schiorului francez H. Duviliard — 
3:26,80, înaintea Italianului G. 
Thoeni — 3:28,34 șl francezului 
P. Russel — 3:28,91. Proba de 
eoborîre, pentru „Cupa Mondială", 
a fost anulată din cauza lipsei 
de zăpadă.

Randy Matson, deținătorul ti
tlului de cel mai bun atlet al 
anului 1970 acordat de revista 
americană „TRACK AND FIELD 
NEWS”. a cîștigat o nouă 
..rundă” a întrecerii sale cu noul 
as al aruncării greutății, Al. Feu- 

I erbach. Com-urind la Fort Worth 
i (Texas). Matson a aruncat bila 
I de metal la 20,83 m, 'ață de 
1 20,31 m ai lui Feuerbach.

MECIUL FRAZIER — CLAY OFICIALIZAT?
După ce cu cîteva rile în urmă 

„World Boxing Association", prin
cipala _ organizație a pugilatului 
protesionist, anunțase că nu va 
recunoaște drept oficial meciul 
dintre greii Joe Frazier și Cassius 
Clay, UN COMUNICAT AL ACE
LUIAȘI FOR — dat publicității 
ieri la Ne.v York — PRECIZEA

ZĂ CA ÎNVINGĂTORUL ACESTEI 
1NHLMRI URMEAZĂ SA BOXE- 
ZE IN CONTINUARE CU 
GEORGE FOREMAN PENTRU 
TITLUL MONDIAL. Foreman, 
tost campion olimpic la Ciudad 
de Mexico, este challengerul 
ol'icial la centura d< ținuiă de Fra
zier, în clasamentul LV B.A.
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