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■
 Fondiștil Gh. Cineu, Dinu Petre, N. S fetea, Gh. Bădescu si Maroela Leampă, 

însoțiți de antrenorul C. Enache, pleacă în cursul zilei de azi în iugoslavia 
pentru a participa, în localitatea Bohinj,- la un mare concurs internațional, 

alături de schiori din țara gazdă, din R.D. Germană, U.R.S.S., Polonia, Cehoslo
vacia etc. Reprezentanții noștri vor lua parte la cursa de 15 km și la ștafeta 
4x10 km.

■
 între 25 și 29 ianuarie, la Rohrach (R.F.G.), va avea loc un turneu interna

țional masculin de baschet, la care participă și reprezentativa noastră. La 
startul competiției vor fi prezente R. F. a Germaniei, Austria și se mai 

contează pe prezența selecționatei Franței sau a Italiei.

■
 Recent Federația română die baschet, a alcătuit’ lotul național masculin lărgit, 

din care fac parte Albu, Diaconescu, Cîmipeanu, Dragomirescu, Novac si
Gemea (Dinamo București), Gheorghe, Nosdevici și Savu (Steaua). Jekel’y 

și Popa (Politehnica București), Riihring (Universitatea Cluj), Bîrsan (Politehnica 
Brașov), Chivulescu (Politehnica Galați) și Tarău (I.C.F.)

Colectivul care se ocupă de pregătirile lotului este format din Al. Popescu 
(«antrenor principal), M. Nedef (antrenor secund) și dr. I. Minescu (medic).

încep partidele decisive în campionatul de hochei
Rezultate normale in jocurile de ieri

Fiecare din etapele campio
natului de hochei are printre 
cele trei jocuri cuprinse în 
program cel puțin unul care 
se anunță deosebit față de 
celelalte, fie prin echilibrul 
valoric al echipelor fie prin im
portanța pe care o are rezul
tatul pentru partea superioară, 
sau inferioară a clasamentului. 
Acest raționament, universal 
valabil în sport, ne-a determi
nat să credem că în etapa de 
ieri cel mai interesant joc va 
fi cel programat dimineața, în 
cadrul căruia se întîlneau for
mațiile Agronomia Cluj și Pe
trol Geologie București.

Pe terenul de gheață lucru
rile s-au petrecut, însă, altfel. 
Practicînd un joc lent, fără 
nerv și, mai ales, fără vigoarea 
dovedită în alte partide, stu
denții bucureșteni n-au putut 
face față ritmului impus 
echipa clujeană decît o 
singură repriză. în ur
mătoarele 40 de minute 
ale întâlnirii, ei au con
traatacat rar, de cele mat 
multe ari individual, așa 
incit victoria a revenit 
fără emoții Agronomiei 
cu scorul de 9—1 (2—1, 
1-0, 5—0). Este foarte a- 
devărat că în acest meci 
bucureștenii nu au fost 
ajutați de loc de... șansă. 
Fără să scădem cu ni
mic din meritele învin
gătorilor, trebuie totuși 
să spunem că partida a 
avut unde momente 
„cheie" în. care zeița 
Fortuna a fost mai dar
nică cu clujenii. De pil
dă, la începutul reprizei 
secunde, cînd Agronomia 
era în inferioritate nu
merică (Gddri eliminat 2 
minute) șl era de bănuit 
că Petrol Geologie va 
forța egalarea, un puc ri
coșat năstrușnic a deter
minat ca scorul să ajuh-

gă 3—1 pentru Agronomia. Puțin 
mai tîrziu, un autogol neobiș
nuit (portarul a respins pucul 
în propria poartă cînd nu se 
afla nimeni în treimea bucu- 
reștenilor) a facilitat și mai

PROGRAMUL DE AZI, 
ora 9 : Tîrnava Odorhei 
— Petrol Geologie ; ora 
17: Steaua — Agrono
mia Cluj ; ora 19 : Dina
mo — Avîntul M. Ciuc.

victoria la 
din Cluj, 

înscrise

scor a
Punctele 

de : Ca- 
Otvos (2),

echipelor favorite. în primul joc 
(Dinamo—Tîrnava Odorhei) mult 
mai ușor decît era de așteptat, 
iar în cealaltă partidă (Avîntul 
Miercurea Ciuc—Avîntul Gheor- 
ghieni) mai greu de cît am fi 
bănuit. Dinamoviștii, într-o ver
vă deosebită, au cîștigat cu ca
tegoricul scor de 16—1 (9—0,
4—0, 3—1.) Hocheiștii din M. Ciuc 
au întrecut, după multe eforturi, 
formația din Gheorghieni. Sco
rul : 5—2 (3—0, 1—1, 1—1). Vom 
sublinia jocul bun, organizat, 
în apărare al echipei Avîntul 
Gheorghieni — o surpriză 
cută a etapei de ieri.

O dată cu jocurile de 
campionatul intră într-o
decisivă, în care sînt progra
mate meciurile dintre primele 
clasate. începutul va fi făcut 
azi de partida 
tul M. Ciuc.

plă-

azi, 
fază

de

«mult
echipei 
au fost
zan II (3), Gal (2),
Tarei, Naghi — Agronomia, Mi- 
hăilescu — Petrol Geologie. Au 
arbitrat bine Al. Biro si M. 
Hușanu.

.Meciurile disputate ieri după 
amiază s-au încheiat cu victoria

Dinamo—Avîn-

Fază din meciul România — Franța. Guneș transformă o lovitură de la 
Foto: U.P.I.

0. Plocon-antrenor 
al echipei „La Torre“ 

(Italia)
Cunoscutul ■ voUeiibaOst 

român, maestrul emerit aii 
sportului DAVILA PLO
CON a plecat aseară în 
Italia, la invitația clubului 
„La Torre* din Reggio E- 
milia, unde va funcționa 
ca antrenor și jucător al 
acestei echipe în perioada 
ianuarie — mai 1968.

Astă-seară, in sala Floreasca,
un derbi baschetbalistic international

Dinamo București - Olympia Ljubljana 
in „Cupa cupelor"

Sferturile de finală ale „Cu
pei cupelor", competiție euro
peană reunind echipe mascu
line deosebit de valoroase, 
programează astă seară, în sala 
Floreasca, întîlnirea dintre 
baschetbaliștii de la Dinamo 
București și cei de la Olym
pia Ljubljana.

Valoarea celor două formații 
nu mai trebuie prea mult sub
liniată. Oaspeții, demni repre
zentanți ai baschetului din Iu
goslavia, se bucură de o re
putație care confirmă dificul-

tatea pe care o va reprezenta 
pentru gazde calificarea. Nu 
este mai puțin adevărat — 
comportarea din acest sezon o 
dovedește — că Dinamo Bucu
rești este la ora actuală una 
dintre cele mai puternice echi
pe de club din istoria basche
tului românesc. Dispunînd de 
o formație completă, cu ridi
cat grad de tehnicitate, cu cu
noștințe tactice serioase, bene
ficiind de o medie de înălți
me corespunzătoare, lidera tu
rului poate și trebuie să de
monstreze că are valoare și 
pe tărîm internațional. Se pune 
însă o singură problemă : a- 
ceea a mobilizării tuturor re
surselor psihice ale jucători
lor noștri, care au manifes
tat uneori scăderi la acest ca
pitol. Ei trebuie să se con
centreze la maximum pentru 
a putea aplica indicațiile con
ducerii tehnice a echipei, pen
tru a nu da un randament 
scăzut în eventualele momente 
dificile de pe parcursul jocului.

Meciul va începe la ora 19 
și va fi precedat de o demon
strație de mini-baschet. Arbitrii 
desemnați de F.I.B.A. sînt Mi- 
haly Ciffra (Ungaria) și Ernst 
Kitzberger (Austria).

Le vom împărtăși însă citi
torilor noștri unele emoții care 
au determinat... transpirație 
abundentă : avionul special care 
trebuia să aducă la București 
formația Olympia nu primise 
încă ieri la ora prînzului a- 
vizul favorabil pentru decolare, 
din cauza vremii. La ora la 
care scriem aceste rînduri, 
baschetbaliștii din Iugoslavia 
se află în zbor cu direcția 
București.

Astă-seară,

Gheorghe Novac (in prim 
plan), unul dintre cele mai 
bune produse ale baschetului 
românesc, va reprezenta Și in 
confrutarea cu Olympia Lju
bljana uft'otU de prim rang

r
1 Glasuri adresate i1 handbalului

7 m
Agerpres

la Darmstadt, in C. M. de handbal studenfesc

O semifinală de mare atracție
ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA
Ora foarte tîrzie la care;; se Tfi- 

chei© partidele din cadrul cam
pionatului mondial de handbal 
mas colin nu ne permite recep- 
ționarea amănuntelor. De aceea, 
ieri, i-am chemat la telefon pe 
handbaliștii noștri aflați la Frank
furt pe Main ’ pentru a com
pleta succinta relatare din zia
rul nostru de marți. Antrenorul 
NICOLAE NEDEF s-a declarat — 
și de această dată — gata să ne 
ofere, cîteva considerațiuni.
. „Meciul cu. Franța, din cadrul 
sferturilor de finală, a fost chiar 
mai ușor decît ne-am așteptat. In 
prima repriză, băieții noștri au 
jucat foarte bine _ și, <ca urnire, 
și-au creat un avantaj de 11 go
luri. Apoi, firesc, s-au 
în ansamblu, meciul 
spectatorilor aflați în 
Wiesbaden. lată, de 
scrie, în numărul său 
ziarul „
CHAU“:

menajat, 
a plăcut 
sala din 
altfel, ce 
de astăzi, 

.FRANKFURTER RUNDS- 
„România a învins de-

tașat Franța. învingătorii au 
practicat un joc spectaculos, teh
nic și desfășurat în mare viteză. 
Spectatorii care au umplut pînă 
la refuz tribunele sălii din Wies
baden au aplaudat eu căldură e- 
voluția jucătorilor români, spec
tacolul deosebit de plăcut pe care 
l-au oferit. S-au remarcat în mod 
deosebit Gațu — un jucător cu 
o tehnică ireproșabilă și portarul 
Penu“.

— Ce părere aveți despre jocu
rile din semifinale, programate 
miercuri seară ?

„Cea mai tare dintre cele două 
partide este, fără discuție, a 
noastră. Semifinala programată 
miercuri la Darmstadt opune 
două echipe puternice. Ceho
slovacia a reușit să întreacă la 
mare luptă formația . studen
țească a țării gazdă,’ una din
tre favorite. Remarcabil este. 
faptul că cehii au avut pu
terea să remonteze un handi
cap de 6 goluri (la pauză scorul 
era de 13—7 pentru echipa R. F. a

Germanlei) șl că au dispus de cal
mul necesar pentru a ‘ ”-----
7 din cele 10 lovituri 
Specialiștii remarcă 
buna pregătire fizică 
forța de șut a lui Greno și 
loarea deosebită a portarilor. Va 
fi pentru noi un meci - ■
greu. Sper însă că băieții 
reuși să-și mobilizeze forțele, 
treacă bine .peste momentele 
flcile și să-și Impună valoarea.

In cealaltă semifinală, Uniunea 
Sovietică întîlnește la Oberhau
sen echipa Suediei. în mod nor
mal, redutabilei echipe a Uniunii 
Sovietice nu-i poate scăpa vic
toria.. Finala competlțlfer’esfe pro
gramată vineri seară la Essen”.

Să sperăm că într-adevăr ne va 
interesa localitatea de desfășura
re a finalei pentru locurile 1—2 
a campionatului mondial studen
țesc de handbal .'

transforma 
de la 7 m. 

îndeosebi 
a cehilor, 

va-

foarte 
vor 

să 
di-

Hristache NAUM

Upsala, 14 ianuarie:

D
e nenumărate ori am auzit voci 
ostile handbalului. I s-a reproșat 
statismul (dinamica lui s-ar reduce 
la cîteva pase pe semicerc si la 
centrări); o anumită stereotipie si 
o anticipație a fazelor atît de 

către jucător, cît și de spectator, elemente 
care ar sărăci de conținut spectacolul 
sportiv. Alții îi neagă originalitatea : „E 
un joc eterogen, compus din elemente 
împrumutate de la alte jocuri", punîndu-i 
sub semnul întrebării existența însăși : 
„Va sucomba, înghițit fiind de celelalte 
sporturi".

Trecuți de perioada — 1960—1966 — 
dominată de curiozitate, ca și de srrălu- 
cirea celor trei titluri mondiale (la băieți 
și fete), cei care au creditat acest sport, 
optimiștii, au devenit circumspect, muți 
dintre ei chiar vînători de greșeli.

Vizibil pentru toți este faptul că numărul 
spectatorilor care susțineau pînă mai ieri 
garniturile de 7 s-a redus simțitor și forța 
unui sport stă, incontestabil, în suportul 
de masă pe care îl are. Fără miile de 
spectatori care îl aclamă, fotbalul ar fi 
un anonim I Pînă mai ieri, la înlîlnirile 
internaționale de handbal, „Floreasca" 
gemea. De curînd, la meciul cu R. F. a 
Germaniei, asistența a fost îngrijorător de 
scăzută, iar campionatul de toamnă slab 
animat.

„Avem prea puține valori", „Jucătorii 
nu mai dau certitudini I" — se șoptește. 
Perioada de aur a lui Mozer, Ivănescu 
și Hnat este permanent invocată tocmai 
pentru a reliefa mai pregnant scăderile 
prezentului. „Nu mai există forța unui 
club 1" Dinamo, a slăbit I Academic pînă 
la conservatorism, el a cedat locul întîi. 
Steaua inovează, dar n-a reușit încă să-și 
impună propriul stil. Universitatea București 
trăiește prin Gațu, „Bacăul" prin Negovan.

„Echipele feminine speculează experien
ța „veteranelor". Rapid mizează pe Starck 
și Hedeșiu, Progresul pe Antoaneta Oțelea, 
Confecția pe Irina Naghi. Lipsa lor din 
formație stîrnește panică". în martie, tine
retul ne-a adus două titluri de la Crite
riul mondial din Olanda. Asta nu ne-a 
făcut, însă, să uităm că în Suedia seniorii 
au ocupat numai poziția a treia și că 
senioarele sînt clasate, în ierarhia mon
dială, tocmai pe locul șase.

Spectatorul este deosebii de pretențios 
dar si capricios 1 Cînd urci, te susține cu 
ardoare. O dată ajuns în vîrful pira
midei nu concepe să cobori vreo treaptă 
Altfel, se dezice de propria-i pasiune si-si 
caută un alt favorit.

lată tocmai în ce constă „drama" pe 
care o trăiește handbalul românesc. Gustul 
titlului suprem, ideea invincibilității ne-au 
intrat în sînge.

Handbalul traversează, incontestabil, o 
perioada, agitetă. îl părăsește o genera
ție impetuoasă de mare valoare, iar cea 
care s-a orezentat la start n a reușit s-o 
înlocuiască, încă. Talente mari există și 
acum. Mîine se vor putea invoca, cu re
gret, dîrzenia lui Oțelea, detenta lui Gruia, 
intuiția tactică a lui Costache II, interven
țiile lui Penu, virtuozitatea lui Cristian 
Gațu. Sarcina lor apare, însă, infinit mai 
mare și mai dificilă, pentru că acum 
împrejurările în care ei acționează sînt 
mult mai complexe ; ca sport pe plan ex
tern, handbalul se afirmă cu tărie. Poate 
nu s-a prevăzut, la adevăratele sale di
mensiuni, saltul de calitate care s-a produs 
și în alte țări ca o influență direclă uneori 
a valorii școlii românești și ne aflăm, oare
cum, descoperifi. Trebuie schimbat ceva, 
inovat, răsturnat dacă va fi nevoie, pentru 
a se progresa mereu.

Steaua (m) și Rapid (f), echipele angre
nate în marile competiții europene, tre
buie să dea acum — din nou — măsura 
valorii și a stabilității lor. Ele trebuie să 
infirme și să afirme în același timp I Să 
infirme părerile că handbalul românesc 
este într-un impas, fără ieșire, să afirme 
ideea maturității depline a acestui sport 
la noi în țară

Măiestria loi trebuie să se dezvolte pînă 
Ila concepții noi, să opereze în mentalități ■. 

să demonstreze că acest spor) are virtuti 
proprii, intrinseci, să arate ce cîmp larg 
oferă handbalul intuiției tactice a practi
cienilor soi, cîtă extensie poate căpăta 
jocul, ce culori și nuanțe proaspete pot 

Iavea fazele căzute — aparent — în 
vechi țipai

I
I
I
i
l

!
Sucdia-homânia, la handbal feminin i
• Antrenorul Fr. Spier este optimist fâ 15 jucătoare in
• Meciul retur: București, 18 februarie

Mai sînt doar patru zile 
pînă cînd, la Upsala, reprezen
tativa feminină de handbal a 
României va susține meciul cu

Fotbaliștii romani
debutează joi,

la Porto
Din Rio de Janeiro ni se 

comunică primele informații 
despre fotbaliștii români 
aflați în Brazilia. Sosind din 
Africa, lotul fotbaliștilor ro
mâni se află de cîteva zile 
la Porto Alegre.

Joi, 11 ianuarie, echipa 
română va susține primul 
joc în compania formației 
Gremio din localitate, se- 
mi-finalistă a „Cupei Brazi
liei" din anul 1967.

lot

Alegre

echipa Suediei pentru califica
rea la „mondialele" din U.R.S.S. 
Ultimele amănunte în legătură 
eu pregătirea jucătoarelor, 
noastre ni le-a frunizat antre
norul federal FRANCISC 
SPIER.

— Lotul alcătuit din Irina 
Naghi, Lucreția Anca, Maria 
Buzaș (portari), Ana Starck, 
Ana Nemez, Pet-ruța Băicoianu, 
Felicia Bîtlan, Tereza Szekely, 
Magda Micloș, Mariana Neghi
nă și Simona Arghir (jucătoare 
de 9 m), Elena Hedeșiu și Edel-

traut Franz (pivoți), Aneta 
Sramko și Rodica Vidu (ex
treme) deține — după părerea 
mea — formă bună. Mă refer 
în special, la handbalistele e- 
chipei Rapid, care duminica 
trecută au întîlnit Admira Vie- 
na, în cadrul „C.C.E." Verva 
de joc a feroviarelor s-a trans
mis și celorlalte componente 
ale lotului. în pregătire am 
pus accentul mai mult pe e- 
xerciții fizice și pe deprinderi 
tehnico-tactice, pentru a da o 
eficiență mai mare combinații
lor de atac.

1

re.
Nușa MUȘCELEANU

O fostă
campioana

ne vorbește

I

PE SCHUffl, IN PUN SEZON
• Concursul de deschidere de la
® La Poiana Brașov, 4

• Peste 
Baia Mare 
majoritatea 
de inițiere 
participat 
inaugurare 
ra probă desfășurată, slalomul 
special, a fost cîștigată 
Z. Kadar la seniori, Iolanda 
Griga la senioare și Ștefan 
Strebeli la juniori. în legătură 
cu această întrecere, ne ex
primăm nemulțumirea pentru 
faptul că a fost organizată pe 
pîrtia-școală, care este bună 
pentru inițierea copiilor, dar 
necorespunzătoare pentru dis
putele schiorilor fruntași. în 
plus, la pîrtia-școală nu există

50 de 
și din 
copii 

din Baia Sprie, au 
la concursul de 
a sezonului. Singu

schiori din 
Baia Sprie, 

ai centrelor

de :

Poloiștii dinamoviști
La ora cînd citiți aceste rîn- 

duri, cei 11 jucători ai lui 
namo București, se află în 
preșul care îi poartă spre 
greb, unde simbătă seară,
întîlni In prima manșă a fina
lei „C.C.E.“ pe campioana Iu- 
goslaviei, Mladost. Au făcut

Di- 
ex- 
Za- 
vor

deplasarea N. Ciszer, C. Fră- 
țilă, Șt. Kroner, A. Zahan, A. 
Grințescu, C. Mărculescu, G. 
Blajec, G. Novac, I. Popa, Gh. 
Zamfirescu și B. Mihăilescu, 
însoțiți de antrenorul Carol 
Corcee și arbitrul internațional, 
dr. L Drăgaa.

importante
Bala sprie
competiții

un loc de refugiu, ceea ce pe
riclitează sănătatea sportivilor. 
Normal era ca acest concurs 
să aibă loc la Moqoșa. (AL. 
DOMUȚĂ — coresp.).

® Sîmbătă și duminică, la 
Poiana Brașov; se vor dis
puta patru importante compe
tiții cu 
„Cupa 
alpine, 
biatlon, 
la fond 
sărituri.
lor plecați Ia Bohinj, Ia aceste 
concursuri vor lua parte cei 
mai buni schiori ai țării, unii 
dintre ei membri 
olimpic.

caracter republican : 
Postăvarul" la probe 
„Cupa României" la 
„Cupa A.S. Armata" 
și „Cupa Dinamo" la 
Cu excepția fondiști-

ai lotului

ri fost odată o campioană...
Așa ar începe povestea — 

foarte modernă — a unei Ile
ne Cosinzene, răpită de un

Interviul nostru

zmeu (nu tocmai fioros) ce 
avea s-o ducă departe, intr-o 
țară împinzită de păduri întu
necoase, de unde nu s-a mai 
întors niciodată.

De fapt, poveștii noastre ii 
lipsește un final 
începutului. N-am 
Făt-Frumos care 
înapoi pe Ileana, 
pentru totdeauna pierdută în 
depărtări, de unde revine 
doar pentru o scurtă vizită 
in familie, cu prilejul sărbă
torilor de iarnă... Un „happy- 
end" totuși, dacă vreți.

Povestea noastră are un

pe măsura 
avut un 

s-o aducă 
ea rămîne Doi

au plecat la Zagreb
Ieri dimineață, bucureștenii 

au făcut un antrenament ușor 
la . Floreasca; mai puțin Ciszer 
care este ușor accidentat la 
picior și a fost scutit.

ȘI BONACICI ESTE 
ACCIDENTAT

O ultimă veste de la Zagreb

un

ne anunță că intr-un joc de 
verificare susținut de Mladost 
în compania echipei Medves- 
ciak (4—2 pentru campioni), 
cunoscutul internațional Bo- 
nacici s-a accidentat, astfel că 
participarea sa, la primul meci 
din finală, este incertă.

spectatori neașteptați ai ultimelor regionale de patinaj 
artistic: Cristina Patraulea-Vosatka și micuțul Robin

cifru. Căci este o poveste a- 
devărată. Vă vom da pe loc 
semnificațiile reale. Campioa
na plecată dintre noi nu este 
alta decît Cristina Patraulea, 
patinatoarea noastră frunta
șă care a deținut nu mai pu
țin de 7 titluri republicane, 
la individual și perechi. îm
preună cu Radu Ionian a for
mat un cuplu de reală va
loare, care culegea cu regu
laritate locurile întîi în toate 
concursurile noastre. Apariția 
pe gheață a perechii Cristi
na Patraulea—Radu Ionian 
stîrnea totdeauna ropote de 
aplauze în tribune, ei erau 
răsfățați de public și de pre
să. Dar... Cariera patinatoarei 
a avut, un epilog neașteptat.

Martie 1964 a consemnat ulti
ma ei participare in concurs, 
in vara aceluiași an, Cristina 
Patraulea devenea soția an
trenorului ceh Karel Vosatka 
și pleca împreună cu acesta 
la Gottwaldow, în Cehoslova
cia.

Acum, Cristina Patraulea- 
Vosatka este antrenoare a 
secției de patinaj artistic a 
clubului din Gottwaldow. Ea 
continuă pe tărimul instruirii 
sportive o activitate pentru 
care părea, intr-adevăr, pre
destinată. Este una din cele 
mai tinere antrenoare din Ce-

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 3-a)
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VA PUTEA GIMNASTICA 
SĂ URCE DIN NOU PE PODIUM ?

II Cadre de specialitate
e cîțiva ani, gimnastica 
de performanță din țara 
noastră, mal ales cea 
feminină, se află în pli
nă actualitate. Dar, diu 
păcate, nu e vorba de 
actualitatea succeselor, 
a victoriilor de răsu
net, a rezultatelor de

prestigiu european sau mon
dial. E actualitatea dezbateri
lor ,a discuțiilor de redresare, 
de îmbunătățire a performan
țelor, de 
vel care 
în urmă 
feminină 
Ieri, vorbeam de medalii o- 
Iimpice și mondiale, de locuri 
fruntașe în arena internațio
nală, iar azi, de rămînere în 
urmă, de insuccese, de înfrîn- 
geri la scoruri severe. De 
medalii, nici vorbă...

Ce s-a întîmplat, care sînt 
explicațiile acestui fenomen, 
ce trebuie făcut pentru ca 
gimnastica să reocupe poziți
ile pierdute — iată probleme 
care frămîntă pe cei ce iubesc 
acest sport, pe specialiști.

Ziarul nostru dorește să 
vi~ă în ajutor, organizînd 
dezbatere care își propune 
investigheze cele mai intime 
resorturi ale gimnasticii, să 
caute răspunsuri Ia numeroa
sele probleme de stringentă 
actualitate ale acestei ramuri 
sportive. Invitîndu-i să-și spu
nă părerea pe unii dintre cei 
mai competențî activiști pe 
tărîmul gimnasticii — antre
nori, profesori de educație fi
zică, sportivi fruntași, acti
viști sportivi — ne exprimăm 
convingerea că vor fi eluci
date multe din aspectele întu
necate ale acestui sport, că 
vor putea fi găsite cele mai 
rezonabile soluții pentru, ceea 
ce ne-am obișnuit să numim, 
redresare. Pe baza dezbateri
lor, a propunerilor ce vor fi 
formulate, sperăm că organele 
în drept vor adopta acele 
măsuri care se vor dovedi 
cele mai utile în cadrul efor
turilor de îmbunătățire a ac
tivității de gimnastică, măsuri 
așteptate cu legitimă nerăb
dare de antrenori și sportivi.

Așadar: CARE SÎNT CAU
ZELE CARE AU DETERMINAT 
NIVELUL SCĂZUT DE AZI 
AL GIMNASTICII NOASTRE 
DE PERFORMANȚĂ?; CE MĂ
SURI PRECONIZAȚI PENTRU 
REDRESAREA EI?

Dăm cuvîntul primilor par
ticipant! Ia dezbaterea noa
stră șl-i anunțăm pe cititori 
că paginile ziarului le stau la 
dispoziție. Așteptăm păreri și 
propuneri despre problema 
supusă discuției.

revenire la un ni- 
a consacrat cu ani 
gimnastica noastră 

pe plan mondial.

Ie
o 

să

mai bine pregătite 
mai judicios repartizate
După opinia mea, cauzele 

care au determinat rămînerea 
In urmă a gimnasticii noastre 
sînt complexe și ele privesc, 
între altele, aspecte organiza
torice, de instruire, sistemul 
cnmpetițional.

Să mă refer, mai întîi ,1a 
problemele organizatorice. 
Principalele verigi ale miș
cării noastre sportive nu reu
șesc să asigure o unitate or
ganizatorică și continuitatea 
metodică absolut necesare în 
procesul de instruire. Cu 
foarte puține excepții, în șco
lile generale nu există create 
condiții bune pentru practi
carea gimnasticii, astfel ca a- 
ceastă ramură sportivă să cu
prindă un mare număr de co
pii de 9—14 ani. Intre secțiile 
de copii și cluburile univer
sitare nu există unități orga
nizatorice intermediare care 
să asigure cadrul necesar de 
lucru pentru gimnaștii de per
formanță. Astfel că, din punc
tul de vedere al gimnasticii, 
cluburile universitare nu pri
mesc decît extrem de puține 
cadre de la licee. Fără ex
cepție, secțiile de gimnastică 
sint adevărate cenușărese ale 
cluburilor, cu toate indica
țiile care se dau ca gimnas
ticii să i șe acorde tot credi
tul. Și faptul se explică, în 
primul rînd, prin lipsa unui 
calendar competițional mal 
bogat, prin anii îndelungați 
care trebuie parcutși pipă ja 
realizarea marii măiestrii, țn 
aceste împrejurări, mulți con
ducători de cluburi se în
dreaptă, cu prioritate, spre 
jocurile sportive, în care re
zultatele se obțin cu mult mai 
mare ușurință. Școlile spor
tive, menite a fi adevărate 
pepiniere de campioni, nu-șl 
justifică existența in actuala 
formă de organizare, pentru 
că mai degrabă ele realizează 
niște cifre contabilicești decît 
sportivi de valoare republi
cană și mondială. în fine, la 
acest capitol, să menționez, ca 
nejustificate, dăunătoare chiar, 
unele înființări și desființări 
pripite de cluburi (de exem
plu Bănatul) care creează mari 
greutăți, derută chiar, în fin- 
durile antrenorilor.

Sini, desigur, multe de spus 
și în ceea ce privește proce
sul de instruire, neajunsurile 
lui. Mai întîi, e de semnalat 
penuria de cadre de specia
litate pe frontul gimnasticii, 
pentru că hu puțini absol
venți I.C.F. cu specializarea 
gimnastică au... dezarmat, tre- 
cînd la alte sporturi. în ra
port cu alte țări, calificarea 
antrenorilor noștri este insu
ficientă, in orice caz nu la 
nivelul cerințelor actuale ale 
gimnasticii mondiale. Doar 
puțini au fost „fericiți!" care 
au beneficiat de condiții priel
nice pentru a vedea cum se 
lucrează, după ce metode, in 
țările cele mai avansate, fapt 
ce explică, in ultimă instanță, 
cronica lipsă de cunoștințe a 
celor mai mulți dintre antre
norii români. Materialele care 
se trimit de la federație clu
burilor și asociațiilor sporti
ve sînt întotdeauna rămase cu 
2—3 ani in urma realității 
internaționale, fapt ce face ca 
mulți antrenori să lucreze 
empiric, uneori chiar ca acum 
10—15 ani 1 Filmele, chinogra- 
mele, plasele elastice, tram
bulinele elastice, precum și 
alte aparate ajutătoare figu
rează mai mult în dările de 
seamă decit în dotarea secți
ilor de gimnastică. Nu există

o publicație de specialitate, 
deși despre ea se discută de 
ani de zile, iar utilitatea ei 
este unanim recunoscută. Aș 
dori să mă refer și la urmă
torul fapt, care mi se pare 
de-a dreptul paradoxal. La 
consfătuirile cu 
gimnasticii se dă de fiecare 
dată o altă linie orientativă 
privind selecția și pregătirea 
copiilor și juniorilor, iar pro
gramul de instruire și catego
riile de clasificare se schimbă 
atît de des, incit niciodată nu 
se va putea aprecia cît de 
bune sint unele sau altele. 
De multe ori, munca cu co
piii este privită ca un scop 
în sine, din dorința de a se 
raporta superiorilor „realizări 
cifrice". Nimeni nu urmărește 
ca încă de Ia copii selecția 
să fie corespunzătoare, ca 
cei legitimați la un club sau 
la o asociație să dorească cu 
adevărat (și să aibă perspec
tive) de a ajunge sportivi de 
performanță. Chiar și puținele 
cadre bune pe care gimnas
tică noastră le are nu sînt 
repartizate în mod judicios: 
mai ales în centrele univer
sitare se petrece următorul 
fenomen : cei mai buni antre
nori lucrează în institute de 
învățămînt superior (cu gim
naști plafonați, fără perspec
tivă), în timp ce la copii și 
juniori întîlnim antrenori, pro
fesori sau instructori lipsiți 
de experiență, fără bagajul de 
cunoștințe cerut. Mi se pare 
de-a dreptul de neînțeles că 
fostele gimnaste nu lucrează

care

specialiștii

nemijlocit in această ramură, 
nu își aduc de Ioc contribuția 
la ridicarea gimnasticii pe o 
treaptă superioară.

Dorim cu toții ca gimnasti
ca noastră să se reintegreze 
intre sporturile fruntașe din 
țara noastră, să aspire din 
nou la o poziție fruntașă pe 
plan internațional, 
realiza aceasta, se 
mătoarele măsuri:

— înființarea, în marile o- 
rașe, a unor cluburi de gim
nastică. rare să reunească 
toate forțele, umane și mate
riale. intr-un singur tot; asi
gurarea acestor cluburi cu o 
dotare materială bună ;

■— federația de specialitate 
să fie încadrată cu clțlva 
specialiști care să îndrume și 
să controleze riguros activita
tea desfășurată in orașele de 
provincie : de asemenea, forul 
de specialitate să nu se preo
cupe numai de echipele na
ționale, ci să se gîndească și 
la restul activității;

—■ antrenorilor să li se 
creeze condiții să vadă mai 
multe concursuri internațio
nale, pentru a-și ridica nive
lul cunoștințelor profesionale ; 
să se organizeze schimburi 
de experiență, dar nu mereu 
pentru unii și aceiași, ci pen
tru cit

— să 
piem la 
necesar 
reze o 
prie, adaptată condițiilor noa
stre specifice, care să ducă 
la crearea unei școli româ
nești de gimnastică-

mai muîfi antrenori; 
nu ne limităm să co- 
infinit de Ia alții; e 

ca iederația să elabo- 
linie orientativă pro-

prof. Cornel BALIȚĂ
președintele C.R.E.F.S. Banat

Antrenorii să răspundă
dc

Deși mai importante sînt 
propunerile, nu pot'- să nu mă 
refer și la cîteva cauze care 
au determinat actualul nivel 
scăzut al gimnasticii noastre. 
Sintetizîndu-le, cred că ele 
sînt următoarele: •

— renunțarea, s-5timp de 
multi ani, la sistenîul compe- 
tițional care asigura elevilor 
o activitate bogată, de-a lun
gul unei mari perioade din- 
tr-un an ;

— numărul insuficient de 
antrenori care lucrează la u-

0 zi prin sălile de sport bucureștene
zile mercurul ter- 
este în continuă 

multe regiuni ale

în aceste 
mometrelor 
scădere, în 
țării a nins, iar zilele trecute
viscolul a așternut zăpada în 
troiene pe străzile Capitalei. 
După încheierea sezonului corn- 
petițional, sportivii și-au mu
tat sediul pregătirilor de pe 
stadioane în săli. Pentru a ve
dea cum decurg antrenamen
tele ne-am deplasat în două 
săli bucureștene („Constructo
rul" și „Floreasca Il“), efec- 
tuind „fotografia" unei zile 
obișnuite de lucru: 4 ianuarie 
a.c.

ZIUA BUNA SE CUNOAȘTE 
DE DIMINEAȚA

Sala Constructorul — ora 
7. La comanda antrenoarei Ana 
Preda, pe una din liniile tere
nului de baschet, se aliniază 
20 de fete. Sînt junioarele e- 
chipei Constructorul, viitoa
rele înlocuitoare ale jucătoare
lor primei formații a clubului, 
care activează în divizia A a 
campionatului feminin. In pro
gram este prevăzut ca antrena
mentul să se încheie la ora
8.30. Dar echipa de handbal a 
Școlii sportive nr. 2 (care are 
ore în continuare) este plecată 
în tabără și sala rămîne liberă. 
Astfel, tinerele baschetbaliste 
ale Constructorului își pre
lungesc plăcerea antrenamen
tului pînă la ora 10. își pot 
permite aceasta ; sînt în vacan
ță și nu au de făcut lecții pen
tru după-amiază.

Ziua începută cu entuziasm 
a continuat (cu excepția unei 
pauze din timpul prînzulut, a- 
supra căreia vom reveni) cu 
antrenamente în ritm intens 
pînă seara tîrziu. S-au perin
dat prin sală : formațiile de 
volei Voința — masculin (an
trenor Gh. Cîrjanovschi), Con
structorul — feminin (instruc
tor Ervin Cosma) și echipa fe
minină de baschet a Clubului 
sportiv școlar (antrenor Emil 
Manea). Luminile sălii au pu
tut fi stinse de-abia la ora
22.30.

dor Ionescu și Elena Samungi), 
8 prăjiniști de la Școala spor
tivă 3 (antrenor Traian Nico- 
lau), 5 alergători de la asocia
ția sportivă P.T.T. (antrenor 
Dumitru Paraschivescu), 13 
aruncători de la Rapid (antre
nor Cristache Barta).

După-amiază însă, lucrurile 
au luat o întorsătură neplăcu
tă. Intrucît în programul afi
șat pe peretele sălii este scris, 
albastru pe alb : „Zilnic, între 
orele 14,30—17,30 TENIS", 
ne-am prezentat la sală la ora 
17,15, pentru a fi martori la 
începerea — peste un sfert de 
ceas — a antrenamentelor de 
atletism. Dar, intrînd pe poar
ta Complexului sportiv, am în- 
tîlnit în curte un grup de 14 
alleți de la P.T.T. care, împre
ună cu antrenorul lor, D. Pa
raschivescu, erau angrenați în
tr-o aprinsă discuție. Ei ne-au 
arătat un bilet lipit pe

DE N-AR Fi FERESTRELE..,

ușa

...DAR NU ÎNTOTDEAUNA

Sala Floreasca II a fost 
pînă anul trecut — cînd s-a 
inaugural cea de la Steaua — 
baza nr. 1 a atletismului nos
tru din timpul iernii, loc de 
desfășurare a concursurilor re
publicane pe teren acoperit. 
Acum, aici lucrează atlețiî de 
Ia Clubul sportiv școlar, de la 
Rapid, Constructorul, precum 
și unele grupe da la Școlile 
sportive nr. 1, 2 și 3.

In dimineața amintită, totul 
a decurs normal. De la ora 9, 
prin sală s-au perindat — an- 
trenîndu-se cu rîvnă — peste 
50 de alleți, în majoritate ju
niori : 25 de alergători și sări
tori de la C.S.Ș. (antrenori Teo-

munca lor

vestiarului, avînd următorul 
conținut: „Se aduce la cunoș
tința sportivilor și antrenorilor 
care fac antrenamente în sala 
de atletism că azi 4 ianuarie 
1968 sala este închisă pentru 
renovarea pistei între orele 
17—22“. Semnatar: ADMINIS
TRAȚIA. Curios că o aseme
nea operație, care cere destul 
de mult timp, nu a putut fi 
anunțată mai din vreme. Și 
mai curios este însă că, la ușa 
care dă direct spre sală (pe 
care era lipit un bilet cu con
ținut similar) apăruseră în 
mod subit, tot în intervalul din 
timpul prînzului, niște perdele 
de culoare închisă. Deoarece 
în cei aproape 15 ani de exis
tență a sălii Floreasca II nu 
am văzut niciodată perdele la 
geamul acelei uși, apariția lor 
acum ne-a contrariat și ne-a 
stîrnit curiozitatea. Ne-am li
pit nasul de geam și, privind 
cu atenție, printr-un mic ori
ficiu al perdelei, am zărit pe 
pista „în renovare" patru per
soane care... jucau tenis. Și. 
culmea, era vorba de cîțiva 
activiști aî C.N.E.F.S. 1 Ar fi fost 
interesant de aflat dacă cei 
patru tenismani știau că aproa
pe 20 de tineri alleți (între 
timp venise și prof. Mihai Ma
rinescu, cu elevii săi de la 
C.S.Ș.), unii locuind tocmai în 
cartierul Berceni, au trebuit să 
plece fără a face antrenamen- 

ce a 
progra- 
sălii în 
federa-

Promiteam mai sus că vom 
reveni asupra unei pauze din 
programul de folosire 
Constructorul. Despre 
vorba ? In perioada 
o parte din grupele de 
ale Școlii sportive nr. 2, pre
cum și unii dintre profesori 
au fost trimiși în tabere. Deci, 
în lipsa lor, programul sălii 
cunoaște unele pauze — așa- 
zise „ferestre" — aparent jus
tificate. O asemenea „fereas
tră" s-a ivit și joia trecută — 
ziua raidului întreprins de noi. 
Se pune însă întrebarea : abso
lut toți handbaliștii și profe
sorii de Ia Școala sportivă nr. 
2 au plecat în tabără ? Nu a 
rămas chiar nimeni în Bucu
rești, sau cei care au rămas 
consideră că nu mai este ne
cesar să se antreneze ?

Și la sala Floreasca II. 
cele 90 de minute (13—14,30) 
rezervate Liceului nr. 35, cu 
program de educație fizică, au 
suferit o metamorfoză, deve
nind o... „fereastră".

Oare în săptămînile vacan
ței școlare sălile de sport tre
buie să stea goale ore întregi 
în fiecare zi ? Și apoi, dacă 
unii elevi sînt plecați în tabe
re, ceilalți nu ar putea fi a- 
trași tocmai acum spre practi
carea sportului ? Ce părere au 
secțiile de învățămînt și con
ducerile școlilor din raioanele 
respective ?

a șălii 
ce este 
vacanței 
handbal

nele cluburi puternice, cu po
sibilități, cum ar fi, de pildă, 
Dinamo București (unde la 
secția masculină activează un 
singur antrenor), sau Viitorul 
București;

— multe școli care sînt do
tate cu săli de gimnastică nu 
au aparatura necesară, iar nu 
în puține locuri aparatele 
care există sînt lăsate într-o 
stare jalnică ,• ca să nu mal 
spunem că un mare număr 
de școli nu au condiții cores
punzătoare pentru practicarea 
gimnasticii ;

— școlile sportive nu pot 
desfășura o muncă eficientă 
din punct de vedere calitativ 
din cauza normelor elaborate 
de Ministerul învătămîntului, 
care prevăd pentru fiecare 
profesor grupe alcătuite din- 
tr-un număr prea mare de e- 
levi-sportivi, ceea ce dăunea
ză unei munci de instruire la 
cel mai ridicat nivel; ca a- 
tare, selecția e slabă, rezul
tatele — Ia fel;

— un prea mic nugjăr de 
antrenori - lucrează cu pasiune 
și dăruire; or, în gimnastică 
aceasta e esențial;

— retribuirea 
este slabă, fapt 
multi dintre ei 
profesoratul.

Din cele amintite mai înain
te se desprind, cu siguranță, 
și unele măsuri ce ar trebui 
adoptate. Cred că, în folosul 
gimnasticii românești, al re
dresării ei, se impun urmă
toarele :

— înființarea în marile ora
șe, a unor internate (centre 
de pregătire) pentru elevi, 
după exemplul altor țări care 
au și făcut deja acest lucru;

— analizarea, în mod regu
lat, a muncii desfășurate de 
antrenori, pentru ca fiecare 
să dea socoteală de activita
tea sa pe o anumită perioa
dă de timp ;

— lărgirea loturilor repre
zentative și promovarea din- 
tr-un lot în altul pe bază 
concurs ;

— întărirea secțiilor 
cluburile cu tradiție 
condiții materiale bune 
număr mai mare de 
nori,-

— organizarea, în perioade
le de vacanță școlară, a unor

antrenorilor 
ce face ca 
să prefere

de

la 
cu 
un

de 
și 
cu 
antre-

★
Se știe că numărul sălilor de 

sport de care dispune Capitala 
nu este prea mare. Cele exis
tente sînt, firesc, foarte solici
tate, iar planificarea folosirii 
lor în mod judicios constituie 
o problemă permanentă 
ducerii cluburilor și 
proprietari de săli.

Cînd se cunoaște 
anumită perioadă se
noi posibilități de utilizare, toți 
factorii răspunzători , trebuie să 
colaboreze pentru exploatarea 
maximă a bazei sportive res
pective.

Organizarea unor competiții 
rezervate pionierilor și 
rilor, a unor concursuri 
ve cu premii, sînt doar 
din formele de atragere 
neretului în practicarea
tului. Iar dacă actuala vacanță 
de iarnă a elevilor s-a termi
nat, să nu dăm uitării învăță
mintele de acum, pînă la ur
mătoarea 
lor și a 
vară.

a
a con- 

altor

într-ocă
pot crea

școla- 
sporti- 
cîteva 
a ti- 
șpor-

tul, și, de asemeni, 
determinat schimbarea 
mului și a destinației 
ziua respectivă ? Oare 
tifle de tenis și atletism, care*-și
au sediul în aceeași clădire, nu 
pot cădea de acord asupra 
programului acestei săli, pen
tru a nu se produce perturbări 
în pregătirea sportivilor ?

vacanță a studenți- 
școlarilor, din primă-

Gh. CiORANU 
Adrian iONESCU

Anul trecut, cronicarii spor
tivi au organizat fel de fel de 
anchete : care a fost cel mai 
bun atlet, cel mai bun înotător 
etc. Bineînțeles, nici subsemna
tul n-a stat cu infinite în sin. 
Văzînd, însă, că s-au epuizat 
toate subiectele, toate sportu
rile, am organizat o anchetă cu 
tema: „Care a fost cea mai 
mare farsă, sportivă a anului ?“ 
Succes colosal ! 11 513 scrisori 
și 412 telefoane. Ultimul, de la 
Federația română de haltere:

— Alo ! Dv. organizați o an
chetă cu tema „Care a fost cea 
mai mare farsă sportivă a anu
lui 3.967 ?“

— Eu ! spun.
— Ei, bine, cea mai mare 

farsă sportivă ni s-a făcut nouă! 
Știți sala de haltere de la com
plexul sportiv „23 August" ?

— O știu.
— Nu mai e salăI
— Dar ce este ?
— Serviciul financiar !...
— Cum. dom’le, sala aceea 

ultramodernă, cu oglinzi mari

plin ejort
Foto : V. Bageac

Pentru a 
impun ur

tabere comune de pregătire 
cu gimnaști și gimnaste din 
țările unde acest sport a re
purtat succese incontestabile 
(U.R.S.S., Cehoslavacia, Unga
ria, R. D. Germană etc.);

— dotarea sălilor de gim
nastică cu aparatură de cali
tate superioară, care să con
tribuie la buna pregătire a 
gijnnaștilor fruntași ;

o considerabilă îmbună
tățire a sistemului competi- 
țional ,prin programarea unor 
variate concursuri școlare 
(inter-orașe, inter-regiuni,
chiar înter-țări), atît pentru 
copii cît și pentru juniori, 
care ar stimula mult pregăti
rea lor la un nivel superior;

— editarea caietelor de 
gimnastică, pentru îndrumarea 
cadrelor 
țară din 
todic și 
ultimele 
dial ;

de specialitate din 
punct de vedere me- 
pentru informarea cu 
noutăți pe plan mon-

— un mai mare sprijin din 
partea catedrei de specialita
te de la I.C.F. și a profesori
lor de educație fizică cu spe
cializarea gimnastică.

Sînt doar cîteva păreri, dar 
care pot fi luate în considera
ție la elaborarea unor măsuri 
concrete și eficiente de îm
bunătățire a gimnasticii noas
tre de performanță.

prof. Mircea BĂDULESCU
antrenor la „Viitorul"

Centrele de gimnastică
o soluție

Gimnastica ! Aceasta e chiar 
viața 
scriu volume întregi, despre 
acest 
de peste 40 de ani, m-am de
dicat cu toată pasiunea de 
care am fost capabil. Acum, 
ar trebui să trăiesc din amin
tiri, așa cum fac alții de vîrsta 
mea. Dar, inima nu mă Iasă. 
Cei peste 60 de ani nu mă 
sperie. Dimpotrivă, mă mobi
lizează, mă determină să-mi 
aduc contribuția, în continua
re, Ia ridicarea pe o treaptă 
superioară a acestei ramuri 
sportive. Pentru că, din păca
te, gimnastica este în prezent 
rămasă în urmă și este ne
voie de un efort susținut pen
tru a o redresa.

Firește, mă întreb care sînt 
cauzele care au dus la situația 
de azi. Și nu e de loc greu 
să le găsesc. Cea mai mare 
greșeală care s-a făcut e a- 
ceea că foarte, foarte mulți 
ani toate privirile federației, 
ale celor 
din țara 
dreptate 
zentative, 
pe total 
manță din provincie, 
cînțele — Ie vedem azi. Nu 
mă pot împăca cu gindul că 
mulți dintre valoroșii noștri 
gimnaști de ieri, care au co
lindat lumea șl au văzut foar
te multe lucruri interesante, 
nu-și aduc contribuția de care 
sînt capabili la înviorarea ac
tivității de gimnastică. Mă 
gîndesc, de pildă, la compo-

mea și aș putea să

sport căruia, timp

mai buni specialiști 
noastră au fost în
spre loturile 
neglijîndu-se 

secțiile de

repre- 
aproa- 

perfor- 
Conse-

cu mari perspective
nentele echipei feminine de 
acum 
și la 
cum 
roși, 
de utili 
stau în 
pasiv la 
pe plan 
ducerea 
întîi a 
manță. Nu pot să nu-mi pun 
întrebarea: cu cine să re
dresăm gimnastica, cu ce ca
dre ? Pentru că, mulți profe
sori de educație fizică de spe
cialitate înclină spre alte ra
muri sportive, mai ușoare, lă- 
sînd multe locuri goale în a- 
sociații și la cluburi. Să mă 
refer și la procesul de in
struire. La ora actuală, el se 
desfășoară după o metodică 
eterogenă, nu există un ma
nual care să îndrume, să ex
plice masei mari a specialiș
tilor lucruri strict necesare, 
noutățile survenite pe plan 
mondial în procesul de instru
ire. Școlile, această bogată re
zervă de cadre, nu constituie 
încă, din păcate, un cadru a- 
decvat pentru desfășurarea 
unei activități corespunzătoa
re, fie din lipsa unor condiții 
materiale, fie datorită unor 
neajunsuri organizatorice.

xAvînd în vedere cele ară
tate anterior, cred că se im
pune adoptarea unor măsuri 
eficace, hotărîte, a căror a- 
plicare să ducă la îmbunată-

un deceniu, la Orendi 
alții. Nu-mi pot închipui 
asemenea oameni vaio- 
care ar putea ii extrem 

în această perioadă, 
expectativă, privind 
eforturile care se fac 
național pentru rea- 

gimnasticii în linia 
activității de perfor-

țirea activității de gimnasti
că. între acestea, mă gîndesc 
la următoarele măsuri :

— înființarea unor centre 
de gimnastică în orașele cu 
mare pondere industrială, în
cadrate cu specialiști de înal
tă calificare, mi se pare o so
luție cu mari perspective, căci 
exemplul Orașului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este elocvent ;

— de asemenea, cred că e 
absolut necesară organizarea 
unor internate pentru gim- 
nașli și gimnaste (copii, ju
niori, seniori și maeștri), după 
modelul celor create
tinerii talentați la muzică 
la coregrafie ;

— editarea, cu ajutorul 
de 
meto-

pentru 
sau

ca
iatedrei de specialitate 

I.C.F., a unui manual 
die ;

— mai multă dăruire 
siune din parlea profesorilor 
și antrenorilor de gimnastică;

— crearea de condiții pen
tru ca gimnastica să fie prac
ticată în proporții de masă în 
școlile generale, de copii în 
vîrstă de 8—14 ani ;

— acordarea unei mai mari 
atenții sportivilor din mediul 
rural, care, din 
zent nu prea 
considerație.

și pa-

păcate, în pre
sent luați în

Albin
maestru emerit al sportului

MORARIU

Anchetă organizată 
de Constantin MACOVEI

■

Anchetă personală
cristal, cu trei podiumuri,de

cu scripeți pentru forță, cu ca
dru izometric, cu spaliere, cu... 
Sala aceea frumoasă a fost 
transformată în birou 1

— Verificați!...
îmbrac imediat paltonul fi 

fug pînă la „23 August".
— Nu vă supărați, aici e sala 

de haltere ?
— Aici a fost sala de haltere!
— Și acum ?
— Păi, nu vedeți T
— Ba văd : spaliere, oglinzi...
— Birouri, fișiereI comple

tează omul.
— Ale cui ?
— Ale noastre. A, e rîsul nai

bii cînd vine pauza de prînz 
cu cele 5 minute de gimnastică: 
nea Mișu lucrează la spaliere, 
fetele exersează în fața oglin
zii 1 Ca că nu mai vorbesc de 
cei care se văd mîncînd porții 
duble, triple, după cum stau în 
fața oglinzilor. Unii s-au și în-

cevagrășat... Apropo : aveți 
de decontat ?

A doua zi din nou un 
fon tot de la halterofili:

— Ați văzut 1
— Văzut!
— Deci, 

sportivă a anului 
făcut. Așa-i ?

— Nu știu încă, 
spune clasamentul

— Cu alte cuvinte, nu sîntem 
pe primul loc ?

— Știți, farsa ar fi destul 
frumoasă, dar...

— Dar, ce ?
— îi lipsește ceva. Cum 

vă explic, cînd îi pui unui 
leg o plesnitoare în țigară, se 
cheamă că a.i făcut o farsă. 
Dacă, însă, plesnitoarea îl lasă 
și fără sprîncene, atunci...

— Pe noi ne-a lăsat fără 
sală 1

— Am înțeles și repet: a fost 
o farsă frumoasă, dar nu ieși-

tele-

cea mai mare farsă 
nouă ni s-a

să vedem ce 
final.

de

si 
co

tă din comun. Adică, nu as
piră la locul întîi în clasa
ment.

— Ne-au mutat într-o semi- 
magazie, la Floreasca II, unde 
fac antrenament de forță și 
înotătorii și unde ne-au rugi
nit halterele 1

— Asta v-a mai ridicat cu 
cîteva locuri în clasament...

— Am fost scoși și de sub 
tribunele de la „Republicii", 
unde am avut o altă sală, fru
moasă de haltere.

— Degeaba : sînteți doar pe 
locul doi !

— încă o vorbă: beneficia
rii ultimei noastre săli — cea 
de la „23 August" — sînt (cul
mea !) funcționarii... întreprin
derii de exploatare a bazelor 
sportive.

— Eh, asta-i cu totul altce
va ! Ați sărit iar pe locul întîi 
Bravo !
E cea 
anul I

Asta zic și eu farsă ! 
mai grozavă din tot

Vasile TOFAN
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• Primul antrena
ment la U.T.A.

Pe jucătorii echipei U.T.A. i-ana 
întâlnit vineri după-amiază, la 
primul lor antrmament. Pregăti
rea condusă de antrenorii DUMI
TRESCU și REINHARDT s-a des
fășurat conform pregraiimlxți. 
Timp de 70 de minute textiliștii 
au executat diferite exerciții de 
gimnastică combinate cu alergări. 
Antrenamentul din această zâ a 
urmărit adaptarea organismului 
la efort, pregătirea fizică gene
rală. Au fost prezenți următorii 
jucători : Weichelt, Birău, Bakoș, 

‘Ix^eter, Czako II, Mețcas, Țîrlea, 
Petescu, Axente, Chivu, Domâde, 
Pop Jac, Șchiopa, Traian Popes
cu. Moț, Dumitrescu, Pojonf, 
Kiss, precum și tinerii sima, 

^Badea și Gavrilaș (promovați din 
echipa de juniori). La rubrica 
absențe am trecut numai nume
le lui Gornea care nu s-a pre
zentat încă la pregătire.

Discutând cu antrenorul N. 
Dumitrescu am aflat că progra
mul echipei U.T.A. a început de 
fapt din 3 ianuarie, când a ^avut 
loc vizita medicală. După consta
tările medicului toți jucătorii simt 
apți pentru joc. Perioada de pre
gătire a fost defalcată în trei 
et?.pe : 3—16 ianuarie etapa I, 16 
ianuarie — 11 februarie etapa & 
II-a, ii februarie — 10 martie e- 
tapa a IH-a.

— Ce urmăriți în cadrul aces
tor etape ?

— în prima, de pildă, o pregă
tire fizică generală punând un 
accent deosebit pe forță și re
zistență. în această parte a pre
gătirilor, când jucătorii nu vin 
în contact cu mingea, vor depu
ne un mare volum de muncă, 
însă cu o intensitate scăzută. 
Vrem ca pe acest fundament să 
„clădim” apoi o pregătire speci
fică (tehnică și tactică) solidă*

— Se pare că programul pe 
care l-ați alcătuit iese din șa
blon.

— Intr-adevăr, am alcătuit un 
plan de antrenamente mai în
drăzneț ca altă dată și în ace
lași timp mai încărcat. Urmărim 
să punem echipa în cea mai 
bună formă, să lichidăm jocul 
neproductiv, să mărim randa
mentul atacului și, în mod deose
bit, să întărim personalitatea ju
cătorilor.

— După cite am observat din 
planificarea făcută, în cea de 
a treia etapă, predomină mai 
mult jocurile de" verificare^ a- 
șamblare și omogenizare. Care 
fiint meciurile ?

— Pînă ia 10 martie vom sus
ține 14 jocuri de verificare. Prin
tre partenerii de joc se numără 
echipele : Universitatea Cluj (18. 
Ii — Cluj, 25.11 — Arad), 
C.F.B.I.R.T. Arad (l.II), Vagonul 
Arad (8.H), Olimpia Oradea (4.II 
•— Oradea, îi.n — Arad), Teba 
Arad (22.11) ș.a.

• Steaua si-a reluat 
activitatea

Fruntașa campionatului de 
fotbal, echipa Steaua, și-a re
luat activitatea la sfîrșitul săp
tămînii trecute, la Predeal.

Aici, întregul lot urmează un 
program de pregătire pînă ,1a 
data de 24 ianuarie, după care 
va reveni în Capitală, unde 
își va continua pregătirea pînă 
la plecarea într-un turneu în 
străinătate. Se preconizează ca 
turneul pe care-1 va efectua 
echipa să aibă loc între 15-26 
februarie.

La primul antrenament, efec
tuat sîmbătă, a fost prezent 
următorul lot: Haidu, Suciu, 
Sătmăreanu, Jenei, D. Nicolae, 
Rotaru, Hălmăgeanu Melenco, 
Șerban, D. Popescu, Negrea, 
Vigu, S. Avram, Soo, Voinea, 
Pantea, Tătaru, Manea, Creini- 
ceanu.

După cum se vede, de la acest 
antrenament a lipsit Constan
tin, care își va relua antrena
mentele pe data de 10 ianua
rie. (El a avut concediu pre
lungit).

Restul componenților lotului 
Steaua, Iordănescu, ștefănescu, 
Savu, Nistor, Dumbreanu, Co- 
jocaru, Chiru, reținuți în a- 
ceastă perioadă în București — 
pentru examene, își continuă 
pregătirea sub îndrumarea an
trenorului N. Tătaru.

Prima confruntare oficială, 
la data de 3 martie, în cadrul 
„Cupa României".
OCTAVIAN VINTILĂ—coresp.

• Știri de la Minerul
Baia Mare

Sîmbătă băimărenii au par
ticipat la primul antrenament, 
care s-a desfășurat pe aleile 
din parcul orașului. Pregătirile 
vor continua zilnic in aer și 
în sala sporturilor. Antrenorul 
ANDREI ȘEPCI speră ca pînă 
la reînceperea activității oficia
le, elevii săi să-și ridice po
tențialul de joc și astfel în 
returul campionatului echipa 
să se numere printre frunta
șele seriei a II-a.

V. SĂSĂRANU, coresp.

• Siderurgistul se 
pregătește în sală 
și la bazin

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, jucătorii de la Siderur
gistul Galați au efectuat con
trolul medical, iar zilnic vor 
face primele antrenamente in 
sală și la bazin. In programul

de pregătire întocmit de antre
norul Petrică Rădulescu este 
prevăzută deplasarea întregu
lui iot într-o stațiune de mun
te. Pină Ia începutul returului 
campionatului fotbaliștii de ia 
Siderurgistul vor susține mai 
multe meciuri amicale.

Gh. ARSENE, coresp.

• Pregătiri la Ș.N. 
Oltenița

Ieri dimineață l-am întîlnit 
prin București, pe antrenorul 
Vasile Copil, care se ocupă 
de pregătirea divizionarei „C“ 
ȘANTIERUL NAVAL OLTE
NIȚA. Am aflat printre altele 
că analiza secției de fotbal 
pe anul 1967 va avea loc la 
10 ianuarie. Primele antrena
mente — direct în aer liber
— v,or începe imediat. în 
ziua de 25 ianuarie va avea 
loc primul joc de verifi
care cu echipa din cam
pionatul regional Celuloza 
Călărași. Au mai fost per
fectate jocuri cu echipele 
Dunărea Giurgiu, Metalul 
București, T.U.G. și Rapid C.F. 
Iată lotul : portari — Vintilă, 
Tone ; fundași — Mușat, Ha- 
givreta, Grama, Chivu, Dră- 
gan ; mijlocași — Vasile, Bal
tag, Ciobanu, Papari ; atacanți
— Laurențiu, Eîlimescu, Stu- 
paru, Nițu, Marin Vasile.

N. TOKACEK — coresp.

(Urmare din pag. I)

hoslovacia. Are doar 23 de 
arii, in răstimpul care a tre
cut de la despărțirea de foș
tii ei colegi de întrecere, nu 
s-a schimbat de loc. Arată 
la fel de tînără, fermecătoa
re, Iată desigur de ce, la apa
riția ei cu totul inopinată, 
acum cîteva zile ,la patinoa
rul Floreasca, Cristina a fost 
întîmpinaiă de toți cu efu
ziune și căldură, dar fără 
surpriza proprie revederilor 
neașteptate. Ca și cind n-ar 
Și plecat niciodată dintre noi...

Cristina Patfaulea-Vosatka 
a fost spectatoare la faza re
gională a campionatelor na
ționale de patinaj artistic. 
Aflindu-se în Capitală, pentru 
o vizită de cîteva zile la ai 
săi, fosta campioană a ținut 
să revadă și pe cei cu care 
a patinat cîndva. A intrat 
pe poarta patinoarului ținînd 
de mină un băiețel înalt de o 
șchioapă. Este Robin Vosatlta, 
băiatul ei, în vîrstă de 2 ani. 
Nu pare prea amator de pa
tinaj, fiindcă l-am convins 
cu greutate să facă ascensiu
nea mantinelei, pentru o fo
tografie cu mămica... A fă
cut-o, totuși...

Apoi, in timp ce concurenți 
și concurente făceau ultimele 
pregătiri pentru a apare pe 
rînd în fascicolul de lumină 
al reflectoarelor televiziunii, 
am profitat de acest prilej 
nesperat pentru a adresa vi
zitatoarei noastre cîteva în
trebări, în cadrul unui inter
viu „ad-hoc".

— In acești ani, de cind

sinteți departe de patrie, ați 
mai avut ocazia să vedeți 
evolu'tnd pe patinatorii ro
mâni ?

— O singură dată, la re
centele întreceri ale „Patinei 
din Praga", ne răspunde Cris
tina Patraulea. Am văzut pe
rechea Daniela Popescu-Ma
rian Chiosea, tineri cu reale 
calități, dar care se cer încă 
mult, foarte mult lucrate. 
Apoi i-am urmărit pe talen- 
tații Mihai Stoenescu și mi
cuța Beatrice Huștiu, mezina 
concursului. Beatrice, la cei 
numai 11 ani ai săi. este o 
apariție pe gheață cu totul 
ieșită din comun. Ai orede că 
face patinaj în joacă, dar nu, 
ea își ia foarte în serios ro
lul de concurentă, este o spor
tivă din cap pînă în picioare. 
A fost invitată la demon
strația de închidere a con
cursului, alături de celebri
tăți ca Danzer, Mașkova, Sey- 
fert și trebuie să spun că 
din grupa secundă de partici
pante, mai slab clasate, Bea
trice a cules cele mai multe 
aplauze. Specialiștii cehoslovaci 
îi prevăd un viitor în pati
najul de performanță, dacă 
se va pregăti cu aceeași sîr- 
guință

ȘTEFAN IACOB coresp. principal

P.S. Păcat eă la numai câteva 
zile de la discuția pe care v-am 
relatat-o, antrenorii arădeni au 
fost chemați la București, ia un 
rars de specializare. în cercuri
le sportive de aici acest fapt este 
comentat nefavorabil, deoarece 
aproape o săptămână jucătorii 
vor trebui să lucreze fără antre
nori.

De ce nu este Dobrin 
cel mai bun jucător?

— Dar despre patinatorii 
pe care î-ați văzut acum la 
București, ce ne puteți spune?

— Mi-a făcut multă plă
cere să revăd pe Elena Moiș, 
învingătoare® mea din ulti
mul campionat la care am 
luat startul în proba indivi
duală. Era pe atunci o spe
ranță, o patinatoare care pro
mitea, astăzi o regăsesc ca o 
valoare confirmată. „Bibi* 
este o campioană autentică, 
programul ei de figuri libere 
impresionează, este foarte 
bine construit. Cînd va stă- 
pîni perfect dificila săritură 
de dublu-Axei, atunci ea va 
promova cu siguranță printre 
fruntașele marilor competiții. 
Păcat că n-am putut-o vedea 
acum, pe ea și pe ceilalți pa
tinatori, în condiții mai bune 
de concurs. Timpul nefavora
bil, gheața dură, specifică 
unui patinoar în aer liber, au 
făcut — îmi dau prea bine 
seama — ca evoluțiile tutu
ror să fie negativ influența
te. Totuși, mi-au plăcut, tot 
la figuri libere, tinerii Doina 
Ghișerel și Mihai Popescu. 
Par nu vreau să-i nedreptă
țesc pe ceilalți, fiindcă-i so
cotesc pe toți foarte talentați, 
capabili de performanțe fru
moase. O remarcă, însă, cu 
caracter general., Mi se pare 
inexplicabil de mic numărul 
participanților la un concurs 
cu caracter regional, în ca
pitala țării. La o.categorie au 
fost prezenți numai doi con
curenți...

— Cîți concurenți se pre* 
zintă, în Cehoslovacia, la o 
finală de campionat ?

— Cite 15—20 de fiecare 
categorie. Cinci intră direct 
în concurs, pe baza rezulta
telor de la precedenta ediție, 
iar, ceilalți se califică din 
concursuri preliminare.

— Cîți patinatori antrenați 
la Gottwaldov ?

— Am o grupă de 4 pati
natori, între 5 și 10 ani. Am 
început să lucrez cu ei, acum 
trei ani.

— Și cîți antrenori sînt în 
total, in orașul Gottwaldov ?

— Sînt 7 antrenori. Soțul 
meu, Karel Vosatka, este și 
el antrenor la clubul nostru 
pentru perechi.

— Pentru încheiere, un pro
nostic. Cine va urca pe po
dium la Grenoble ?

— Pronosticul pare ușor 
pentru a numi pe învingă
tori : Danzer, Flemming. Pro- 
topopovii. Deci, cei vechi. Dar 
este numai un pronostic...

Zicîndu-ne rămas bun. Cris
tina Patraulea-Vosatka a ți
nut să adauge:

— E poate ultimul an al 
celor vechi. Alți patinatori, 
din alte țări, așteaptă să urce 
pe podiumul marilor campio
nate. România trebuie să se 
grăbească pentru a lua și ea 
lor. printre aceștia. Cît de 
curind. Succes!..,

Juniorul Gheorghe Varga 
(Agronomia Cluj), luind 

turnanta

Prima zi a cursului 
de la Snagov

Ieri dimineață s-a deschis la 
Snagov cursul de perfecțio
nare al antrenorilor de fot
bal.

In prima zi au referat E- 
merich Vogi despre „Defi
ciențele fotbalului nostru tra
tate prin prisma întâlniri
lor inernaționaie din sezo
nul trecut" ; Virgil Eco- 
nomu, despre „Organizarea 
jo cului modem", și Din că 
Schileru despre „Sarcinile e- 
ehipelor în perioada pregăti
toare". Expunerile au fost ur
mate de discuții.

Tot ieri a sosit la Bucu
rești și antrenorul englez Roy 
Meads, invitat să țină cîteva 
prelegeri în fața tehnicienilor 
noștri.

Un număr important de spe
cialiști cu renume l-au decretat 
pe jucătorul piteștean Nicolae 
Dobrin cel mai bun din cei pes
te o sută de mii de jucători ro
mâni. Cinste copleșitoare pen
tru un tinăr de douăzeci de ani. 
Bărbat să fie acela care s-o 
poarte cu demnitate.

Nici vorbă, Dobrin are stofă 
de mare jucător. Acest tinăr 
modest, fără fizic impresionant, 
dar inteligent, plin de calități, 
începe să strălucească de cum 
calcă pe un teren de joc. Cu un 
bagaj de virtuozitate puțin obiș
nuit, el face ce vrea cu mingea 
care îl ascultă ca vrăjită. Ast
fel de calități, de multe ori hip
notizează și pe cel mai lucizi 
specialiști. Un ziarist francez 
dintre cei mai autorizați a scris 
după jocul de la „Parc des 
Princes" : „dacă Dobrin juca în 
echipa franceză, rezultatul era 
invers...“

Dar atita lucru nu este sufi
cient pentru a deveni șef intr-o

generație de jucători din care 
nu lipsesc tehnicieni de seamă 
și intr-o mișcare fotbalistică de 
tradiții de tehnicitate.

Să nu uităm că pe același te
ren cu Dobrin evoluează jucă
tori ca Pîrcălab, Mateianu, Li- 
bardi, Ion Ionescu, Frățilă, Du- 
mitriu II, Constantin și alți ju
cători, excelenți tehnicieni. Toc
mai faptul că jucători de acest 
calibru apar în număr mare și 
printre cei tineri, la Craiova, la 
Pitești, la Petroșeni și, desigur, 
la București, ne face să între
vedem o creștere calitativă a 
fotbalului nostru. Dar apariția 
unui virtuos nu trebuie să ne 
orbească numai din cauză că în 
trecutul apropiat am traversat 
o perioadă de stagnare tehnică 
relativă, care ne-a inoculat do
rința fierbinte de a avea înainte 
de toate tehnicieni. Căci tehni
ca este lucrul principal în fot
bal, lucrul cel mai greu de avut, 
dar nu este totul și asta nu 
avem voie să uităm.

Tehnica individuală înseamnă 
foarte mult în fotbal, dar ea nu 
poate înlocui o serie de alte ca
lități foarte necesare pe care 
trebuie să le pretindem unui 
jucător de fotbal pe care-l așe
zăm in fruntea unei generații 
remarcabile.

★
Dobrin driblează excelent, a- 

mintindu-mi-l pe Ozon. Fentele 
sale mi-l amintesc pe spiritualul 
Ionică Bogdan. Felul cum pro

TRIBUNA CITITORILOR
„Ar fi bine ca federația să înființeze e 

școală de fotbal la nivel republican. Fiecare 
clasă să aibă 80—40 de elevi, începînd cu 
clasa a V-a, recrutați din întreaga țară. 
Paralel cu cursurile școlare normale, ei ar 
putea juca fotbal. Dintre elevii acestei școli 
ar urma să fie selecționați și componenții 
echipei naționale de juniori*. (Alex. Calotă, 
învățător în satul Budeni, comuna Comana, 
raionul Giurgiu).

*
„Propun să se aleagă din diviziile B și G 

un număr de 20 dintre cei mai buni jucători 
care să alcătuiască o nouă echipă Viitorul". 
(Constantin Antonescu din București, str. 
Surduc 9; pentru crearea unei noi echipe

Cluj ; tovarășul Petre Popa, muncitor la Șan
tierul 126 din Mangalia Nord ne semnalează, 
la rîndul său, pe tînărul Ion Bădoiu, care 
joacă în echipa locală Metalul și care dove
dește un real talent).

★
„Cluburile noastre mențin vreme îndelun

gată pe anumiți jucători în postura de re
zerve, pînă ce aceștia se satură de așteptare 
și pleacă la alte echipe. Oare nu se poate da 
și acestor rezerve mai mult credit, pentru 
a le apropia de valoarea titularilor?" (Gh. 
Văduva, calea Mărășești 12 — Bacău).

■ir
„Cum se poate admite ca tînărul Bungău, 

care la C.F.R. Timișoara era titular în echipă,

tejează mingea seamănă mult 
cu execuțiile marelui Petschov- 
schi. Toate acestea sînt plăcute 
ochiului și utile, poate, in mo
mente cind este necesar să se 
temporizeze jocul. Dar mai im
portant decît asta, este ceea ce 
face Dobrin cu mingea, cum o 
utilizează și dacă aportul lui 
este decisiv pentru acțiunile 
echipei în care joacă. Or, Do
brin pasează frecvent la adver
sar, luptă foarte rar pentru re
cuperarea mingii și dispare de 
multe ori în spatele adversaru
lui său, neparticipînd la joc. 
Deficiențe de combativitate și, 
poate, și de pregătire fizică, fac 
ca Dobrin să nu fie atît de util 
echipei sale de club cit și echi
pei naționale, cum ar putea să 
fie.

Din această cauză se întimplă 
ca jucătorii cu o tehnică indi
viduală ceva mai scăzută, dar 
care luptă neobosit timp de 90 
de minute, cum ar fi, de exem
plu, Dridea I, Ghergheli, Ba
dea sau Iancu, care joacă pe 
spații mari și dau drumul la 
minge în mod oportun, să fie, 
totuși, mai utili echipei lor de
cît este Dobrin. Iar criteriul 
principal pentru a caracteriza 
pe cel mai bun dintre jucători, 
mi se pare, totuși, utilitatea a- 
cestuia, aportul la jocul e- 
chipei sale și nu doar o virtuo
zitate tehnică, care poate fi, în 
multe cazuri, gratuită.

Tehnicienii fotbalului și ai 
celorlalte ramuri sportive nu 
trebuie să cadă in păcatul feti
șizării tehnicii, căci tehnica nu 
este, nicidecum, un scop, ci 
doar un mijloc în realizarea 
scopurilor jocului. De aceea, 
jucătorii buni tehnicieni, mai 
trebuie să-și completeze pregă
tirea lor pentru a putea fi pe 
deplin utili echipei lor și fotba
lului românesc.

Este și cazul lui Dobrin, care 
trebuie să-și desăvârșească pre
gătirea și, mai ales, să-și sub
ordoneze jocul intereselor co
lective.

Am scris aceste rinduri cu 
certitudinea că ele nu-l vor 
dezamăgi pe Dobrin, ci, dimpo
trivă, îl vor ambiționa să se ri
dice și mai sus.

Tudor VASILE

Record de participare în „Cupa Cutezătorii"
Sezonul competițional la pa

tinaj viteză a fost deschis 
printr-o întrecere inedită, do
tată cu trofeul „Cupa cutezăto
rii". Aflat la prima ediție, 
concursul speranțelor, cum l-au

Patinatorii brașoveni 
și-au desemnat 

campionii
La sfîrșitul săptămînii trecu

te s-au disputat la Brașov în
trecerile contînd pentru faza 
regională a campionatelor re
publicane de patinaj artistic. 
Iată rezultatele înregistrate : 
JUNIORI : Băieți 1. Dezideriu 
Czeisner 426,5 p. Fete 1. Ma
rianne Klockner 516,4 p ; 2. Ma- 
rinela Ciubucă 495,2 p. Perechi 
1. Luminița Ancuța — Dezide
riu Czeisner 39,9 p. SENIORI : 
Băieți 1. Carol Hertl 500,2 p ; 
Perechi 1. Marinela Ciubucă — 
Carol Hertl 49,2 p.
C. GRUIA coresp. principal

denumit în unanimitate specia
liștii piezenți pe pista lacului 
Ciucaș .din Tușnad, a reunit 
un număr record de partici
pant!. Dincolo de această notă 
pozitivă a competiției, organi
zată ireproșabil de F.R.H.P. în 
colaborare cu Consiliul națio
nal al organizației pionierilor 
și revista „Cutezătorii", între
cerile de la Tușnad au mai 
demonstrat că patinajul dis
pune de un mare rezervor de 
cadre. Astfel, în condiții cu 
totul nefavorabile (în cele două 
zile de concurs a nins perma
nent și a bătut vînt puternic, 
în rafale), s-au obținut o serie 
de rezultate promițătoare. Cele 
mai frumoase aprecieri a cu
les tînărul clujean Gheorghe 
Varga (cat 15—16 ani), elevul 
antrenorului Z. Szekely, care 
a realizat performanțe supe
rioare colegilor lui mai mari 
din categoria de vîrstă 17-18 
ani. S-au mai remarcat Adriana 
Pleșan (Mureșul Tg. Mureș), 
autoarea unui nou record (100 
m — 15 sec.) la categoria 11-12 
ani, Roxana Salade (C.S.M.

Cluj), Ladislau Foot (Mureșul 
Tg. Mureș), Mircea Stratulat 
(Agronomia Cluj), Eugen Imecs 
(Agronomia Cluj), Ștefan Simon 
(C.S.M. Cluj), Eva Markoș (A- 
vîntul M. Ciuc), Rodica Nime
reală (Dinamo Buc.), Ladislau 
Koroș (Mureșul Tg. Mureș), 
Ileana Antal (Avîntul M. Ciuc), 
Mihai Bărbulescu (Dinamo 
Buc.) etc. Ne oprim aici pen
tru că lista tinerilor care, dacă 
vor fi supuși unor atente pre
gătiri, vor putea deveni pati
natori de nădejde, este foarte 
lungă.

Iată cîștigătorii celor cinci 
categorii de vîrstă : 8—10 ani : 
Octavian Goga (Agronomia 
Cluj) ; 11—12 ani : Roxana Sa
lade (C S M. Cluj), Ladislau 
Foct (Mureșul Tg. Mureș) ; 
13—14 ani: Maria Dulamă (A- 
gronomia Cluj), Eugen Imecs 
(Agronomia Cluj) ; 15—16 ani: 
Eva Markoș (Avîntul M. Ciuc), 
Gh. Varga (Agronomia Cluj) ; 
17—18 ani: Ileana Antal (Avîn
tul M Ciuc), Mihai Bărbules
cu (Dinamo București).

TR. I.

LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
Cu concursul PRONOSPORT 

din 7 ianuarie 1968 au intrat 
în vigoare, noile măsuri la 
acest sistem, asigurîndu-se o

Ora 19,45 — transmisie
de la Sala Floreasca, repri
za a II-a a meciului de bas
chet masculin dintre Dina
mo București și Olympia 
Ljubljana („Cupa cupelor").

rapidă cunoaștere a rezultate
lor și plătii premiilor.

La fiecare concurs se vor a- 
tribui premii pe 3 categorii 
(variabile ca număr de pro
nosticuri exacte) putîndu-se 
obține premii chiar și cu 8 
rezultate exacte.

• Premiile concursului Pro
nosport nr. 1 din 7 ianuarie 
1968. Categoria 1: 39 variante 
cu 12 rezultate exacte a 2 238 
lei; categoria a II-a : 683 va
riante cu 11 rezultate exacte a 
153 lei; categoria a IlI-a: 
5 275,5 variante cu 10 rezultate 
exacte a 29 lei.
• Plata premiilor la con

cursul Pronosport nr. 1 din 7 
ianuarie se face în Capitală în
cepînd de mîine joi, 11 ianua
rie a.c. prin casieriile proprii 
iar în țară începînd aproxi
mativ de sîmbătă 13 ianuarie 
1968 prin casieriile proprii

Loto-Pronosport și prin man
date poștale.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NR. 1 DIN 3 IANUA

RIE 1968

Extragerea I:
Categoria I : 1 variantă a 95 285 

lei ; a IlI-a : 31 a 1 042 lei ; a 
IV-a : 117 a 354 lei ; a V-a ; 454.5 
a 91 lei ; a Vl-a : 2 298 a 25 lei.

Premiul de categoria I a fost 
obținui de participantul Goclman 
Ion din Cluj. Premiul excepțional 
de 29 995 lei reprezentind fondul 
nedistribuit la categoria a II-a, 
se va atribui prin tragere la sorți 
unei variante d« categoria a 
IlI-a.

Extragerea a II-a :
Categoria a II-a : 1 variantă a 

21 978 led (compusă din 2 varian
te 50%) ; a IlI-a : 21 a 1127 lei ; 
a IV-a : 96,5 a 315 lei ; a V-a : 
406 a 74 lei ; a Vl-a : 1 552 a 27 
lei.

Premiul excepțional de 29 578 
lei. reprezentind fondul nedistri
buit la categoria I, se va atribui 
prin tragere la sorți unei varian
te de categoria a II-a.

Viitorul — alcătuită însă din componenții ac
tualei reprezentative de juniori — se pronunță 
și dr. Corneliu Iordăchescu de la policlinica 
din comuna Pogoanele, raionul Buzău).

★
„De ce privirile tehnicienilor federației nu 

sînt îndreptate în măsură suficientă și spre 
echipele din diviziile B și C, în care pot 
exista elemente apte pentru loturile repre
zentative ? De ce acești jucători talentați 
trebuie să ajungă mai întîi la Steaua sau 
Dinamo pentru a fi luați în seamă de către 
selecționeri?" (Constantin Nicolau din Curtea 
de Argeș, str. Negru Vodă 62).

★ ‘
„La noi, în Cluj, sînt mulți tineri fot

baliști cu aptitudini deosebite. Pe unul din 
ei îl cunosc bine. Este elev în clasa a IX-a 
a școlii „Gh. Barițiu" șl se numește Viorel 
Vișan. Joacă fotbal în echipa de juniori a 
asociației C,F.R.-Cluj, al cărei căpitan este. 
Propun ca evoluția Iul să fie urmărită cu 
atenție, deoarece are perspective de dezvol
tare dintre cele mai frumoase". (Alex. Bodea, 
maistru la Trustul de panificație al regiunii

să tocească acum banca de rezerve a Rapi
dului ?" (Robert Lenhardt, comuna Șaa-Timi- 
seni).

★
„în deschidere la fiecare meci de divizia A 

să joace juniorii celor două echipe. Este ne
cesar, de asemenea, ca și copiii și juniorii 
să se poată antrena pe terenuri gazonate". 
(G. Mihalache din Constanța, str. Temi- 
șana 27).

★
„Datorită ambițiilor unor conducători de 

cluburi și asociații, antrenorii nu-și pot des
fășura în bune condițiuni activitatea. Dacă 
antrenorii nu fac pe placul acestor conducă
tori sînt blamați și chiar schimbați după bu
nul lor plac". (Ion Davidescu din Cîmpina, 
str. 1 Mai, blocul 4, sc. B, ap. 7).

★
„Asemenea „păsări călătoare" ca Sasu, care 

și-a părăsit echipa (Minerul Baia Mare) toc
mai cînd aceasta avea nevoie mai mare 
de el, nu merită nici încrederea selecționării 
în reprezentativa țării". (Dumitru Jucan din 
Cluj, str. Tîrnavelor 21). Filmul lui Serghei Bondarciuk după romanul lui L. Tolstoi



Pentru un armistițiu genera! 
pe întregul glob ta timpul J.O
—Apelul primarului orașului ercnoftlc —
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In cadrul unei
na-

desfășurată la Noumea,

și Noii Zeclam' .&>•:
Kersaudy a realizat în

Arsenal și a fost eliminat 
pe teren, iar

seamănă, culege" spune recordmana pe 800 m 
Germaniei, Karin Kessler. Ea se antrenează cu

săptămîni pe jucătorii Brian 
O’Neill și Colin Waldron din 
echipa Burnley. Aceștia s-au 
făcut vinbvați de acte de in
disciplină în timpul meciurilor 
de campionat. O’Neill a practi
cat un joc periculos in meciul 
cu
de arbitru de
Wăldron și-a lovit adversarul 
direct.

R.F. a GERMANIEI
XWWWWWWWW. \ ■'

„Cine 
a R. F. a 
conștiinciozitate in toate anotimpurile. In lipsa unor adversari, 
„sparing-partenerul" nu este altul decît Rolf Kessler, soțul ei. 
un semifondist valoros. Pregătindu-Se temeinic, Karin Kessler 
speră să obțină în acest an un rezultat superior actualului 
record cotat cu 2:03,6 pe 800 m, care poate să-i aducă eventual 
și o medalie olimpică la Ciudad de Mexico.

Foto: IN B1LD 
numai 1 an. Anul trecut, în
tr-un meci amical, Burruni l-a 
învins la puncte pe actualui 
campion european. Specialiștii 
consideră că Burruni, datorită 
rezistenței sale uluitoare, are 
toate șansele să cîștige cen
tura.

NOUA CALE DON IE
: AWWWWWW "

1:10,0 pe 100 m fluture

NOUMEA.
intîlniri internaționale de 
tație

. intre selecționatele Noii Cale
zi on.ie
Jose
proba de 100 m fluture timpul 
de 1:10,0 (cel mai bun rezultat 
mondial pentru tineret). Cea 
mai bună performanță aparți
nea pînă acum Michelei Prud- 
homme cu 1:12,4.

FRAGA. — Echipele mascu
line de baschet ale Cehoslova
ciei și Australiei au susținut 
o nouă întilnire. în meciul 
desfășurat ia Praga, baschetba- 
liștii cehoslovaci au obținut o 
categorică victorie cu scorul 
de IM—77 (41—39).

DUSSELDORF. — 12 echipe 
masculine de volei și-au anun
țat participarea la turneul in- 

. ternațional care se va desfă
șura între 12 și 20 aprilie în 
mai multe orașe din R.F. a 
Germaniei. Echipele angajate 
șînt .următoarele : Olanda, . Bel
gia, Italia, Turcia, Elveția, 
Austria, Finlanda, Suedia,- Is
rael, Anglia, Danemarca și 
R.F. a Germaniei.- : Intîlnirile 
preliminarii vor avea loc la 
Munchen și Nurnbetg, iar tur
neul final la Augsburg.

★
Federația de pentatlon din 

R.F. a Germaniei și-a alcătuit 
programul internațional, înain
tea Jocurilor Olimpice de la 
Ciudad de Mexico. Pentatloniș- 
tii vest-germani vor întilni e- 
cliipa Franței între 8 și 12 apri
lie la Fontainbleau. Apoi, ei 
vor susține o întilnire între 24 
și 28 aprilie la Erevan cu echi- 

Echipa R.F. a Ger- 
mai întilni echipa 
mai —- 3 iunie la 
selecționata Dane- 

iulie la Copenhaga) 
a Ungariei (24—28 
Budapesta).
campionatele mon-

pa U.R.S.S. 
maniei va 
Angliei (31 
Aidershot), 
mareei (în 
și pe cea 
august la

Pentru
diale de pentatlon modern, ca
re vor avea loc în anul 1970 
in R.F. a Germaniei, și-au de
pus candidatura orașele Ham
burg. Milnchen și Warendorf.

PARIS (Agerpres). — Primarul orașului 
Grenoble — unde va avea loc luna viitoare 
Olimpiada de iarnă — a adresat luni un apel 
tuturor forțelor angajate în prezent în di
verse conflicte militare, să accepte un armis
tițiu general pe întregul glob în timpul Jocu
rilor Olimpice. În apelul său, Hubert Dube- 
dout, primarul din Grenoble, declară: 
dorește cu ardoare ca 
tat de toți acei care 
flicte armate. Invităm 
țările în care acest 
exprime solidaritatea 
armistițiu cu prilejul 
a precizat că apelul său este inspirat de tra
diția antică de a proclama un armistițiu în 
decursul Jocurilor Olimpice din vechea 
Grecie.

Orașul 
acest apel să fie ascul- 
sînt implicați în con- 
pe oamenii din toate 
apel este auzit să-și 

și sprijinul pentru un 
Olimpiadei". Primarul

Sub semnul
pregătirilor pentru

J.O. de la Grenoble
ADELBODEN 9 

9 (Agerpres). — învins
în primul concurs 

® internațional de an
vergură al noului an, 
campionul mondial, 
francezul Jean Claude 
Killy, a cîștigat de o 
manieră spectaculoa
să slalomul uriaș de 
ia Adelboden.

a prima
w șurată dimineața în

fruntea clasam entului 
se afla 
Bruggman 
învingătorul 
Hindelaiig, care reali
zase 1:27,75 urmat de 
Killy — 1:28,44 și a- 
mericanul Billy Kid 
— 1:28,90. în cea de-a 
doua manșă Killy s-a 
comportat însă 
lucit.

, Clasamentul 
Jean Claude

manșă
După 

desfă-

Edmund 
(Elveția), 

de la

stră-

final :
Killy

Schioara Rita Acikina (U.R.S.S.) este una din 
favoritele probelor nordice la Grenoble

3:02,61 ; 2,
Bruggman 

I 3:04,16 ; 3.
Kid (S.U.A.)

4. Stefan 
(E1 v e ti a)
5. Karl 

(Austria)

(Franța) 
Edmund 
(Elveția) 
Billy' 
3:05,73 ; 
Kaelin 
3:05.74 ; 
Schranz 
3:06,20 etc.

în „Cupa Mondială11 
pe primul loc se află 
acum la egalitate de 
puncte Killy și Brugg- 
man cu cite 45 punc
te, urmați de Billy 
Kid (S.U.A.) cu 22 
puncte.

MARE SURPRIZĂ 
ÎN CAMPIONATELE 
DE PATINAJ 
ARTISTIC ALE U.R.S.S

sensk au furnizat o 
mare surpriză : tînăra 
elevă 
bovskaia 
titlul de 
unională, 
pe campioana de anul 
trecut și 
favorită a 
lor, Elena Sceglova. 
Invingătoarea a tota
lizat 
iar Sceglova, 
pe 
puncte.

La masculin victo
ria a revenit lui Ser- 
ghei Cetveruhin, iar 
in proba de dans 
titlul a fost atribuit 
perechii Irina Griș- 
kova—Viktor Rijkin.

Galina Grîji- 
a cucerit 
campioană 

învingind-o

principala 
întreceri-

1616,4 puncte, 
clasată 

locul doi, 1614,2

de patinaj viteză 
desfășurat Ia Inns
bruck, sportivul ita
lian Elio Locatelli a 
obținut o surprinză
toare victorie în pro
ba de 500 m. El a 
realizat timpul de 41,4; 
învingind pe record
manul mondial Er
hard Keller (R.F. a 
Germaniei) — 41,5.
EGGEN
PE LOCUL DOI

Întrecerile 
natelor 
patinaj 
fășurate

campio- 
unionale de 
artistic des- 

la Voskre-

RECORDMANUL 
MONDIAL ÎNVINS!

• Cu prilejul con
cursului internațional

• în apropiere de 
Oslo a avut loc un 
concurs internațional 
de schi. Proba de 
15 km fond a revenit 
norvegianului Paal 
Tyldum care a reali
zat timpul de 56:30.0. 
Pe locurile următoare 
s-au clasat colegii 
săi de echipă, Eggen 
— 56:36,0 și Lumber
jack — 57:38,0”.
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ANGLIA
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epizootii, n-a 
B. H anbury, 

imediat după

LONDRA. — Comisia de dis
ciplină de pe lingă Federația 
engleză de fotbal a suspendat 
pe cite o perioadă două

NEA POLE, 
pole, într-un 
de 15 reprize 
se

ITALIA

I înaintea startului în

avansul

— Astăzi la Nea
rned pe distanța 

... a cite. 3 minute, 
dispută campionatul euro

pean de box la categoria cocoș, 
in care se intîlnesc deținătorul 
centurii spaniolul Ben Aii și 
italianul Sal valor re Burruni.

Ambii boxeri sînt la sfirșitul 
carierei lor sportive. Burruni, 
care a fost și campion mon
dial Ia cat. muscă, are 34 de ani 
iar Ben Aii este mai tinăr cu

Reluarea sezonului curselor de cai din Anglia, între
rupt pentru 6 săptămîni din cauza unei 
prilejuit o reintrare fericită pentru jokeul 
lată-l căzînd in cursa de la Sandown Park, 
trecerea unui dificil obstacol.

u.p.i.

O declarație a lui G. de Ștefani,
președi rit ele F.I.L.T.

ROMA 9 (Agerpres). — Fe
derația internațională de tenis 
de cîmp a anunțat oficial că 
forul britanic de specialitate 
urmează să fie suspendat de 
la data de 22 aprilie, deoarece 
a decis eu cîteva săptămîni in 
urmă să considere „open“ tur
neul de la Wimbledon. Intr-un 
interviu acordat presei italiene, 
Giorgio de Ștefani, președin
tele F.I.L.T. a deelarat că ...ho- 
tărîrea forului englez constituie 
o flagrantă infracțiune la re
gulile amatorismului11. La 22 
apri.ie, în cadrul unei ședințe 
extraordinare, se va discuta ca-

zul federației engleze, cînd se 
va lua și o măsură definitivă.

O La Perth au luat sfîrșit 
campionatele de tenis ale Aus
traliei de Vest. In ultima zi a 
concursului au fost program Te 
finalele probelor de dublu fe
mei și dublu bărbați. In pri
ma. victoria a revenit pere
chii Billie Jean King — Rose
mary Casals (S.U.A.) învingă
toare cu 8—6, 4—6, 6—2 in fata 
cuplului australian Gail She.r- 
riff — Margaret Smith

Finala probei de 
bărbați s-a încheiat cu 
zultat surpriză: cuplul 
Graham Stillwell —
Curtis a învins cu 6—4. 
6—4 pe 
stralieni 
Ruffels.

ntre 12 și 21 ianuarie 
1968 cei mal buni fot
baliști ele pe continen
tul african își vor mă
sura forțele in Etiopia, 
In cadrul celei de-a 6-a 
ediții a „Cupei Africii 
a națiunilor". Cele opi 
echipe reprezentative, 
împărțite în două gru
pe, vor participa mal 
întîi la un turneu pre

liminai- : Ia Addis-Abeba vor juca: 
Etiopia, Algeria, Coasta de Fildeș, 
Uganda, iar la Asmara se vor în
trece : Ghana, Senegal, Congo 
(Kinshasa) și Congo (Brazzaville).

In legătură cu această competi
ție. devenită deja tradițională pe 
„Continentul negru". săptămâna
lul „ JEUNE AFRIQUE" face o 
amplă prezentare a fotbalului a- 
frican, din care spicuim f

.jCupa Africii a națiunilor" re
prezintă o mare sărbătoare a .fot
balului și reflectă în același timp 
popularitatea acestui sport. în 
țara desemnată a fi loc de desfă
șurare — Etiopia — cele mai 
bune echipe și cei mai buni jucă
tori de pe continentul nostru se 
vor regăsi, ineepind de la 12 ia
nuarie, într-o întrecere care va 
depăși, sperăm, tot ceea ce s-a 
remizat pînă în prezent. Această 
sperahță se bazează, de altfel, pe 
fapte. Prezenta redutabililor 
..Black Star", a ambițioșilor „Le-o.. 
parzi", a simpaticului unspre
zece al Senegalului și a excelen
tei echipe a Algeriei este, pentru 
noi, promisiunea de a urmări 
fotbal bun. de a vedea un 
ofensiv, care să contrasteze 
„moda defensivă", obișnuită 
alte părți ale lumii

Koffl șl atacanții centrali Mfum 
Franck Odol. Stîlpul apărării. 
Will Evans, a emigrat în Statele 
Unite, iar mijlocașul Aggrey Fynn 
a abandonat stadionul. Cit pri
vește pe cei noi, trebuie mențio
nați apărătorii Benkusi șl Eshttn, 
mijlocașii Sunday și Gyau și 
înaintașii Attuquayefio și Osu- 
manu.

Rămîne de văzut care este va
loarea colectivă a acestei selec
ționate alcătuite din elemente 
bune. Fotbalul ghanez a evoluat, 
după anul 1965, spre o întărire a 
defensivei. Sistemul 4—2—4 al lui 
Gyamfi este în mod oficial aban
donat — psihoza înfrîngerllor con
tribuind la aceasta — șl a fost 
înlocuit cu 4—3—3. Ineepind de la 
17 octombrie, un antrenor brazi
lian, Carlos Alberto Perreira. îl 
asistă pe Gyamfi. Cei doi oameni 
cred că vor reuși să redea echi
pei „Black Star" coeziunea nece
sară.

Cupa Africii a națiunilor"

GHANA: SINGURĂ 
CONTRA TUTUROR

un 
joc 
cu 
în

ETIOPIA :
PE „ÎNĂLȚIMILE SACRE"

Cînd -își contemplă palmaresul, 
băieții antrenorului Gyamfi au 
motive să privească cu încredere 
examenul, ce-i, așteaptă. „Partida" 
nu" va fi,, totuși, așa de ușoară : 
ceea ce opinia publică sportivă 
ghaneză; cere de la. echipa sa nu 
este o performanță i onorabilă la 
Addis-Abeba,. ci. o a treia victo
rie finală.. Responsabilitate pu a.tît- 
mai însemnată cu cîț, după suc
cesul obținut la Tunis in 1965, a 
urmat o’ prăbușire a .-mitului in
vincibilității echipei cunoscută în 
mod\obișnuit' sub denumirea de. 
„Black Star", mai ales după in
succesul în fața modeștilor daho- 
meieni, care i-a învins cu 2—L

în echipă vor exista puțini ju* 
câtor! vechi : portarul Naawtij 
fundașii Sarn Acquah și Addo 
Odametev. ’ dreaptă Osei

;.?•
« ' F'i

n v

Etiopia a salvat „Cupa Africii 
a națiunilor”. După cea de a V-a 
ediție, de la Tunis (care a costat 
50 000 dolari), nu s-a găsit nici un 
candidat pentru a organiza ediția 
următoare. în 1962, după Sudan și 
Egipt, Etiopia găzduise deja faza 
finală a celei de-a ril-a Cupe a 
Africii și ea s-a achitat de a- 
ceastă sarcină cu maximum 
de seriozitate. Singurul inconve
nient a fost numărul redus al 
finalistelor : Etiopia, țara organi
zatoare, R.A.U., ultima câștigă
toare, Tunisia și Uganda. .

La Addis-Abeba, cea mai im
portantă problemă de rezolvat va 
fi, din nou, aceea a altitudinii. 
Fără o pregătire specială nu se 
vor putea formula speranțe prea 
mari, mai ales la o victorie fi
nală. în .1962, altitudinea a fost 
determinantă în desemnarea câști
gătorului. în semifinale, de exem
plu, jocul academic al etiopieni
lor fusese pus în inferioritate, la 
începutul meciului, de rapidita
tea tunisienilor ; în mai puțin de 
o jumătate* de oră Merichko șl 
apel Moncef Cherif au dat Tuni-

siei un avantaj de 2—0. Acesta 
nu a fost însă suficient, deoarece 
etiopienii au recuperat 
înainte de pauză, pentru a zdrobi 
la sfirșitul meciului pe jucătorii 
tunisieni, complet „asfixiați". 
Scor : 4—2 pentru Etiopia. în fi
nală, același scenariu : R.A.U.,
praoticind un joc colectiv mai 
bun, și-a dominat adversarul, 
marcînd două goluri. Dar. frații 
Italo șl Llciano Vassalo au recîș- 
tigat terenul pierdut și, în prelun
giri. spectatorii au asistat la 
prăbușirea totală a egiptenilor. 
Medui s-ar fi putut termina cu 
7 sau 8—2, dar scorul final a fost 
de 4—2.

Această victorie etiopiană avea 
să contribuie în mare măsură la 
răspîndlrea aoestui sport in Etio
pia. înainte dc 1962, Etiopia, a 
doua țară africană afiliată la 
F.I.F.A. (1952), număra mai puțin 
de 2 000 de fotbaliști și nu avea 
un veritabil campionat național, 
Cupa Halle Selassie fiind rezer
vată numai echipelor din Addis- 
Abeba. Din 1962, fotbalul s-a răs- 
pîndlt în întreaga țară, federa
ția numărînd astăzi peste 6 000 de 
jucători legitimați. In cursul ce
lei de a Vl-a ediții se va 
dacă Etiopia și-a păstrat 
ția unul fotbal organizat, 
tiv și ofensiv

ALGERIA : 
SPRE REABILITARE

vedea 
tradi- 
co-lec-

Fotbalul algerian cunoaște 
situație paradoxală : aceea de 
dispune de un potențial enorm, 
tradus pe plan internațional prin 
rezultate atît de concrete, ca cele 
obținute în fața R. F. a Germa
niei (învinsă cu 2—0) sau a 
U.R.S.S. (2—2) etc., dar, în ace
lași timp, a unei lipse de con
stanță în rezultate. Nu este mai 
puțin adevărat că Algeria se si
tuează printre formațiile aflate 
în fruntea continentului african ; 
participarea el la grupa finală a 
viitoarelor întreceri de la Addis- 
Abeba demonstrează acest lu
cru. O calificare cu atît mal me
ritorie, cu cît ea a fost reali
zată practic în deplasare (victorii 
la Barxako și apoi la Ouagadou-

o 
a

gou). Dar, de atunci, furtuna 
Jocurilor Mediteraneene a pro
vocat o imensă decepție. După 
o perioadă de experimentare, in 
cursul căreia foștii profesioniști 
reveniți din Franța (Boubeker, 
Zitouni, Abmed, Zitoun, Amara 
etc.) și-au dat concursul lor, în 
octombrie J966 s-a născut actua
la echipa a Algeriei. Epocă ce 
coincide cu sosirea lui Lucien 
Leduc (preferatul lui Gustav Se
beș). fost antrenor al echipelor 
Monaco și Servette (Elveția).

Formația algeriană evoluează pe 
plan tactic după ideile lui Le- 
due, care a fost unui dintre pri
mii din Franța ce au adoptat sis
temul 4—2—4, la Monaco. Dacă 
jocul atacanțllor se apropie, în 
linii mari, de condițiile ideale, 
comportarea apărării nu este de 
loc pozitivă, mai ales dacă ne 
referim la vulnerabilitatea aces
tei echipe, în fața partizanilor 
contraatacului. In formația ei 
ideală, echipa algeriană, alcătui
tă din jucători care nu au fost 
niciodată profesioniști, cuprinde 
pe Nassou și Âbrouk (ambii por
tari la Belcourt), Melaksou (apă
rător central la Batna), Djemaa 
(mijlocaș la Belcourt), Laimas 
(înaintaș central la Belcourt). 
Foarte sobru în intervențiile sale, 
relansînd jocul în momentul o- 
portun, Nassou (decanul selec
ționatei la vîrsta de 28 ani) este 
cel mai bun portar din Algeria. 
Melaksou posedă, în .duda unei 
talii mici, totul pentru a reuși o 
carieră a la Zitouni (joc de cap, 
intervenții, pregătire fizică). Mie 
de statură, Djemaa excelează a- 
tît în jocul defensiv cit și in cel 
ofensiv. Considerat drept al doi
lea jucător din Algeria, după 
Mekhloufi, Lalmas posedă ex
cepționale calități individuale 
(tehnice șl fizice) și se încadrează 
bine în jocul colectiv. Marea în
vinsă la Jocurile Mediteraneene, 
echipa Algeriei, a arătat la Tri
poli și Alger că dispune de fru
moase resurse și, de aceea, nu 
se gîndește să renunțe la obiec
tivul ei prindpa>l, acela da a se 
plasa în mod oficial în vîrfui pi
ramidei fotbalului african.

Lev lașîn- cel mai bun 
sportiv sovietic 

al tuturor timpurilor
MOSCOVA (Agerpres). — în 

urma unei anchete întreprinse 
în rîndul cititorilor revistei 
săptămînale „Sportivnaia î îzni 
-IU ii“ (Viața sportivă a Rusiei), 
titlul de cel mai bun sportiv 
sovietic al tuturor timpurilor a 
fost acordat fotbalistului Lev 
Iașin. Locurile următoare în 
clasament au fost ocupate de 
Iuri Vlasov (haltere), Valeri 
Brumei (atletism), Vladimir 
Kuț (atletism), frații Serafim și 
Gheorghi Znamenski (atletism), 
Vsevolod Bobrov (hochei pe 
gheață și fotbal), Larisa Latî- 
nina (gimnastică), Ludmila Be
lousova și Oleg Protopopov 
(patinaj artistic), Lidia Skobli
kova (patinaj viteză).

Fostul campion mondial Mi
hail Botvinnik a fost 
cel mai bun jucător 
ria șahului sovietic.

Titlul de cel mai
balist sovietic al anului trecut 
a fost decernat lui Eduard 
Strelțov de Ia Torpedo Mosco
va. în cursul anului 1967, 
Strelțov a înscris 25 de goluri.

Court. 
duWti 

un te- 
englez 
Peter 
3—6.

cunoscuții jucători au- 
Bilf Bowrey — Ray

turneul internațional 
de Ia Valencia victoria 

jucătorului chilian

0 In 
de tenis 
a revenit
Ernesto Aguirre, El l-a învins
în finală cu 6—1, 6—4, 3—6/ 
6—1 pe spaniolul Jose Gisbert. 
La feminin a terminat victori
oasă Frances Mc. Lennan (An
glia), care a învins-o cu 6—2; 
G—3 pe Edda Buding (R.F.G.).

Echipele U.R.S.S.
CehoslovacieiȘi

pentru

declarat 
din isto-

bun fot-

„internaționalele'* 
de tenis de masă

O vedetă congoleză, Jef Kibon- 
ge, împreună cu un mare as, 
Pele, fotografiați cu ocazia tur
neului întreprins de Santos in 
Congo.

KONGO (KINSHASA): 
INDIVIDUALITĂȚILE 
SÎNT SUFICIENTE?

Federația noastră de specia
litate a primit 
pentru campionatele 
ționale de tenis de 
României (28—31 
U.R.S.S. : Grinberg, 
(fete), Eglitis, 
lakian (băieți), 
Jana și 
Stepanek,

noi i nscrieri 
interna- 

masă ale 
ianuarie) : 
Avetisian

Barminov, Tar- 
. Cehoslovacia : 

Helena Pauknerova, 
Chmelik, Fiasinger.

...
Aspect dintr-un meci disputat in ediția anterioară a „Cupei Africii a națiunilor'

-

Tipaiuli 1. P. HIut»i majia* «tu Brezeianu 23—25.

La puțin timp după instalarea 
sa la putere ,în noiembrie 1965, 
generalul Mobutu a hotărît con
stituirea „celei mai bune echipe 
de fotbal din Africa" și recupe
rarea a 18 Jucători congolezi care 
evoluau în cluburile belgiene. 
Cîteva luni mai tîrziu, se năștea 
echipa Congo-ului, botezată „Leo- 
parzil", după emblema țării.

Sprijinindu-se pe Kassongo, Ma- 
yunga, Muwawă, Ndala, Mulon- 
go, Mutshi, Kabaimba, Mokili, 
Kibonge, Kalala, Kutumba, Ezon- 
do, reprezentativa congoleză a 
realizat o ascensiune impresio
nantă. Formații recunoscute pe 
plan mondial, oa Santos, echipa 
lui Pele, au trebuit să facă mari 
eforturi pentru a se impune pe 
stadionul „Tata Raphael*4 din 
Kinshasa, altele — ca Angers, 
Vasaș Gyoor, Lyon, Vasco da 
Gama — au fost învinse. Pe plan 
african,- dacă succesele „Leopar- 
zilor" au fost numeroase, ele nu 
au fost însă la fel de convingă
toare : entuziasmul și calitățile 
individuale nu sînt ’ suficiente 
pentru a forma o mare echipă. 
Absența unui antrenor calificat, 
unele conflicte care nu au în- 
tîrziat să apară, greșeli ale con
ducerii, toate acestea au redus 
eficacitatea „leopairzilor“, îndeo
sebi în eliminatoriile celei de-a 
Vl-a Cupe a Africii. Spărturile 
din echipă nu au putut fi eli
minate, în ciuda sosirii antreno
rului ungur Csanadi. în prezent, 
pe hîrtie, echipa Congo-ului este 
cu siguranță una din cele mai 
impresionante care se va pre
zenta pe solul etiopian. Pe teren, 
lucrurile se prezintă altfel : se
lecționatei congoleze îi lipsește 
coeziunea. Neputința (relativă) a 
acestei constelații de vedete nu 
va fi soluționată decît prin ale
gerea unui sistem de joc rațio
nal. Altfel, se poate pune între
barea dacă cariera etiopiană a 
echipei Congo (Kinshasa) nu va 
fi la fel de scurtă ca și cariera 
tunisiană din 1965...

tefex radio telefon^)
CUNOSCUTUL ciclist luxem
burghez Charly Gaul, cîștigă- 
tor al tururilor Franței si Ita
liei cu ani în urmă, este în 
afară de orice pericol. Medicii 
care l-au îngrijit după acci
dentul de automobil 
acum citeva zile au 
că el se va reface 
după un tratament I 
necesită încă o perioadă de trei 
săptămîni.

nemarca). Ambele echipe au un 
tur avans față de ceilalți ccn- 
curenți. 
de ore
parcurs

Pînă în prezent, in 
perechea Altig-Renz 
1178,130 km.

96
a

suferit 
declarat 
complet 

care mai

H
ÎN LOCALITATEA Les Gets 
(Franța) s-a disputat un con
curs internațional feminin de 
schi. Proba de slalom uriaș a 
fost cîștigată de Dominique 
Mathieux in 1:16,76.

LA 
meci 
nist 
10 reprize 
Alan Rudkin (Anglia) s-a întîl
nit 
Popraigan. 
victoria la

NOTTINGHAM într-un 
amical de box profesio- 

desfășurat pe distanța de 
a cîte 3 minute,

cu tailandezul 
Rudkin 

puncte.

Pornchai 
a obținut

ÎN CURSA
zile, care se desfășoară pe ve
lodromul din Bremen, conduce 
cuplul vest-german Altig-Renz, 
urmat de Lykke — Eugen (Da-

ciclistă de șase

Aseară,
Liverpool : echipa loeaiă a fost 
invinsă pe teren propriu cu 
1—0 de Ferencvaros, în cel de 
al doilea meci din „Cupa ora
șelor tîrguri". Echipa maghiară, 
care învinsese și la Budapesta 
cu același scor, s-a calificat in 
turul următor.

mare surpriză ia

CAMPIONUL de box al Japo
niei la „cat. mijlocie, Yoshiaki 
Akasaka, l-a întîlnit la Tokio 
pe sud-coreeanul Sung Kap- 
Choi. Boxerul japonez a obți
nut victoria prin k.o. în repri
za a 5-a.

LA 25 FEBRUARIE, la Luxem
burg se va desfășura campio
natul mondial de ciclo-cros la 
care și-au anunțat participarea 
alergători din 8 țări : Belgia, 
Spania, Franța, Italia, Anglia, 
Elveția, R.D. Germană și R.F. 
a Germaniei. Echipa R.D. Ger
mane va participa numai in 
proba rezervată amatorilor.

40365


