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Miercuri seara, la Ljubljana, in „Cupa

cupelor", se disputa returul întilnirii OARĂ!
cu Olympia

Astăzi ta zori, echipa masculină 
baschet Dinamo București a 

părăsit Capitala cil trenul, plectad 
ta Iugoslavia, unde va susține re
turul partidei dta sferturile de 
finală ale «Cupei eu>pelor“, la 
Ljubljana, ta compania formației 
locale Olympia.

Cei 11 dtaamovlștl — Altai, No
vac, Diaoonescu, Cernea, Drago- 
mirescu, Viciu, Giurgiu, Vlssner, 
CSmpeanu, Andreescu șl Roșu — 
și antrenorul lor — prof. Dan 
N Icul eseu — au o misiune deose
bit de dificilă. In condițiile com- 
petițiiloir continentale rezervate e- 
chlpelor de club, avansul de 16 
puncte este precar, mal ales dacă 
ținem otmt de valoarea adversari
lor șl de faptul că aceștia stat

renixmițl pentru felul în care utî= 
Uzează avantajul terenului : în 
sala Tivoli, Olympia n-a mai cu
noscut îaimsigerea de ajaroiape 4 
ani, a&și a jucat cu echipe de 
mare valoare din alte țări.

Baschetbaliștîi fouciureșteni au 
atins o valoare intrinsecă cores- 
punzăfto-are nivelului internațio
nal. Formația cuprinde jucători 
valoroși, ambițioși, dornici d© a- 
firmare. Le lansăm, însă, din nou 
apelul la voință lucidă, la calm, 
la eforturi individuale în folosul 
colectivului. Este singura condiție 
care trebuie îndeplinită pentru ca 
miercuri seara, la Ljubljana, per
formanța lor, jocul lor să ne facă 
cinste j

renumit! pentru

UN In pagina a 3-a:

! NOU SERIALUL nostru:
j PATINOAR JL CAMPIONI-

datai «portiv Dina- 
namo a luat inițiativa a- SSIMO" (I)
menajării trași nou pa- 
ttaoar pe terenurile de 

ț tenis ale complexului Dramatica biogra-
i sportiv din Ștefan cel 
ș Marc. Pa&aaaral este la fie a Iul

dispoziția pu?>M©uiuj, zil- 
, iste, intre erele 8—11 ști 

17-20,
Fausto Coppi

L

Gerul tăios din acest ianua
rie autentic a oprit pe mulți 
iubitori ai patinajului din 
drumul lor obișnuit spre par
cul sportiv „23 August" unde, 
duminică seara, primii noștri 
artiști ai gheții dădeau asal
tul decisiv titlurilor de cam
pioni ai țării. Cu atît mai 
mare regretul celor absenți 
din tribune, fiindcă a fost in
tr-adevăr un recital de virtuo
zitate și curaj, un spectacol 
sportiv de frumoasă ținută, pe 
care cronicile noastre, ca și 
secvențele de film din pro
gramul televiziunii, nu l-au 
putut reflecta decât în palide 
tonuri. Vă oferim, totuși, ală
turat încă o... compensație fo
tografică : frumoasa săritură 
a campioanei noastre de seni
oare, Elena Moiș, pentru a 
6-a oară pe prima treaptă 
a podiumului de premiere. 
Scurte completări. Elena Moiș, 
sau Bibi cum ii spun toți prie
tenii gheții, are 15 ani. în 
1963, a cucerit primul ei titlu 
de campioană republicană la 
categoria senioarelor. Actual
mente face parte din secția 
de patinaj artistic a clubului 
I.C.F. București și este antre
nată de prof. Radu Ionian, 
fost și el multiplu cafmpion 
republican.
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CE LOC OCUPĂ SCRIMA ROMÂNEASCĂ ACTUALA FORMULA A 
CAMPIONATULUI Ml 
SE PARE JUDICIOASA

mal mari de depistare a elementelor talentate, un sprijin serios și sub- lui: „Regret foarte mult că handbalul timișorean a regresat în ultima vre-IN IERARHIA INTERNAȚIONALĂ?

Trei dintre cele mai bine cotate, jloretiste din lume : Galina 
Ragno (Italia) și Ileana Drîmbă

Gorohova (U.R.S.S.), AntonellaFoto: ANSA-Torino

DESPRE
JUNIORI

xistă o problemă a juniorilor. Me
reu actuală, totdeauna importantă, 
etern dezbătută. Indiscutabil, spor
tul de performanță nu mai poate 
fi conceput în afara junioratului, 
categorie de la care începe (de 

fapt) și de unde își trage seva perenă.
Marile cluburi și organisme de sport și-au 

creat din primii ani de existență așa-zisele 
pepiniere, în care erau crescute, sub aus
picii riguros științifice, tinerele talente. 
„Luceafărul" a fost rezerva de cadre fotba
listice a Venusului ; Peie a debutat într-o 
echipă de copii ; profesorul Viktor Alekseev 
a înființat la Leningrad o școală-model, 
care a dat sportului sovietic galerii impre
sionante de campioni și recordmani.

Avem și noi exemple de pedagogi care 
și-au canalizat pasiunea și priceperea pe 
acest făgaș. Să-i amintim (chiar și în trea
căt) pe Pik Popescu-Colibași și Constanli- 
nescu-Nehoiu, dascălii celor mai tineri 
handbaliști și atleți, pe Petre Steinbach, Ion 
Voinescu și Alexandru Apolzan, învățătorii 
emerlți ai piticilor fotbalului, pe Martie Ște- 
fănescu și Sima Zosim, care-i îndeamnă pe 
începătorii ciclismului să nu se teamă deI

I kilometri.
Munco grea,

Bste incontestabil faptul că scri
ma românească a înregistrat în 
anul care a trecut cea mai ră
sunătoare performanță a ei clin 
cei peste 100 de ani de viață : 
primul titlu mondial la echipe, 
prin „4“-ui reprezentativei mas 
culine de floretă. Este cel de-ai 
doilea titlu mondial la seniori 
«obținut în ultimul deceniu (după 

■ cei cucerit în 1962, Ia Buenos Ai
res de cătpe O ga Orban-Szabo). 
De aici, frumoase și meritate apre
cieri la adresa valorii ei. Școala 
românească de scrimă și-a 'sporit 
simțitor creditul pe plan interna
țional, ea se situează astăzi prin
tre cele mal reputate din lume.

■ÂFloretiștii români au arătat, așadar, că în anul 1967 au fost cei mai puternici de pe glob. Cinci băieți minunați, Ionel 
Drimbă, Tănase Mureșanu, 
Iuliu Falb, Mihai Țiu și Ștefan 
Ardeleana, au adus culorilor țării victorii prestigioase în fața principalelor pretendente la supremație. în finala mondialelor, echipa Uniunii Sovietice, care a cuprins pe cîțiva dintre matadorii floretei 
— Putiatin, campion mondial pe 1967, Sveșnikov, fostul

campion mondial în 1966, Șa- 
rov, un experimentat trăgător, a fost nevoită să cedeze,
Puncte
de vedere
și încă la un scor destul de concludent (9—6), în fața reprezentativei țării noastre. Deținătoare a primului loc în competiție, neîntrerupt din anul 1959, echipa de floretă a U.R.S.S. a fost obligată, de data aceasta, să încline steagul, într-o dramatică dispută, cu un adversar mai tenace, mai bine pregătit. înaintea finalei, echipa României obținuse alte două victorii, la fel de sigure, la Polonia, cu 9—7 și la Franța, cu 9—3. în toate aceste meciuri-cheie (o înfrîn-

ALEXANDRA NICOLAU

LA AL PATRULEA BEVERWIJK

ALEXANDRA NICOLAUDe mîine, festivalul internațional de șah de la Beverwijk programează un nou start, cel in turneul feminin, rezervat maestrelor. Țara noastră va fi reprezentată de maestra eme

rită a sportului Alexandra Ni- colau, care participă pentru a patra oară la tradiționala competiție. Ea este câștigătoarea edițiilor din 1965 și 1966, iar anul trecut s-a clasat a doua.La actuala ediție a turneului feminin de la Beverwijk și-au mai anunțat participarea șahis- ta sovietică Valentina Kozlovs- kaia, iugoslava Tereza Stadler, campioana Cehoslovaciei, Jana Malypetrova, ca și un puternic lot de jucătoare olandeze.
ARBITRI ROMÂNI
PESTE HOTAREîntâlnirea internațională de baschet dintre echipele Union Firestone și Spartak Sofia, din cadrul „Cupei cupelor", disputată la Viena, a fost condusă (excelent, după cum remarcă presa) de arbitrul român dr. DAN CHIRIAC.Pentru returul întilnirii (20 ianuarie, la Sofia) a fost solicitat, de asemenea. un arbitru român, dr. C. ARMĂȘESCU.

gere ne-ar fi aruncat, poate, undeva sub locul IV), flore- tiștii țării noastre au acționat conform indicațiilor antrenorilor, și-au pus în valoare întreaga lor experiență, tot bagajul cunoștințelor, acumulat în zeci și zeci de concursuri internaționale. Martorii ocu-

CORNEL OȚELEA — 
maestru emerit al spor
tului : „Deosebit de u- tilă inițiativa ziarului „Sportul". Handbalul avea nevoie de jetul de raze al reflectorului. Subscriu la severa critică făcută comisiei orășenești pentru încurcătura produsă duminică după-amiază în sala Flo- reasca. Aș vrea să le spun spectatorilor —- pe această cale — că noi sîntem animați de dorința de a le oferi spectacole sportive de calitate. Așa îneît, să nu ne ocolească nici în viitor... Referitor la materialul de la Bacău pot face și unele completări. Este nefiresc ca în- tr-un centru unde handbalul a prins, să se apeleze încă la sportivi a- flați la apusul carierei, sportivi ce nu-și mai au locul în formațiile bucureștene și atunci se refugiază în provincie. Calitatea jocului crește în condițiile care se vor ridica mai multe elementelentate chiar din regiunea Bacău.Tov. prof. C. Popescu a propus schimbarea formulei campionatului. Mie mi se pare judicios actualul mod de desfășurare. Mai multe echipe înseamnă posibilități

stanțial în răspîndirea handbalului".
TIMISOARA 

POATE MAI MULT!IOAN MOSER — ma
estru ern-iit al sportu-

: me. Cînd jucata la Timișoara, exista o mare . animație în jurul acestui sport. Erau și echipe
' (Continuare în pag. 

a 2-a)

T. STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

va în cît ia

Cornel Ofelea in vizită la redacjie— -  ------------- •----------------- -—--------------------- _____ I
Hocheiștii noștri vor să infirme tradiția i 

iși să cîștigeîn activitatea competițională hoche- istică turneul dotat cu „Cupa orașului București" ocupă, fără discuție, un loc foarte important. Din 1958, de la prima sa ediție (a avut loc o dată cu inaugurarea patinoarului artificial din parcul ,,23' August") și pînă astăzi „Cupa" a reunit la București o seamă de echipe foarte valoroase de peste hotare care, împreună cu cele două selecționate ale Capitalei, au oferit spectatorilor meciuri de o bună calitate tehnică și spectaculară. Cer- cetind palmaresele fiecăreia dintre cele nouă ediții de pînă acum găsim următoarele formații cîștigătoare: 1958 — Plzen (Cehoslovacia), 1959— Bratislava (Cehoslovacia), 1960 — Torpedo Gorki (URSS), 1961 — Leningrad (URSS), 1962 — Torpedo Gorki, 1963 — Lokomotiv Moscova,1964 — Aripile sovieteior, 1965 — competiția nu s-a desfășurat, 1966 — Daugava Riga (URSS) și 1967 — Sibir Novosibirsk (URSS). După cum se poate vedea, reprezentativa Capitalei n-a reușit încă pînă acum să intre în posesia trofeului ce se acorda echipei cîștigătoare, fiind clasată de cele mai multe ori pe locul secund în februarie 1961 echipa Bucureștiu- lui a fost cel mai aproape de câștigarea primului loc. Hocheiștii românijucătorii dului (3—3) fiind însă golaveraj 2.3:9 față de avut sportivii sovietici.în această situație,reprezentanții noștri doresc din răsputeri să... spargă gheața ! Prilejul i oferă cea de a X-a ediție a competiției care va începe miercuri in București, deși și anul acesta printre participante se află cîteva formații cu o recunoscută valoare tehnică și

au terminat la egalitate cu din selecționata Leningra- la auîntrecuți.39:11 citevident

cu o apreciată forță de joc. Este vorba de echipa militară din Lenln-

„Cupa orașului București
grad, de formația din Litvinov, ca și de reprezentativa secundă a R- F. a Germaniei.Hocheiștii noștri privesc cu toată atenția această „Cupă", dat fiind faptul că ea prilejuiește ultima verificare serioasă a echipei României care va participa în primele zile ale lunii viitoare la meciul de baraj pentru grupa A a turneului olimpic cu echipa R. F. a Germaniei.

★Federația de hochei a stabilit programul de desfășurare a întrecerilor: miercuri : București A—București ti-

neret ; S.K.A. Leningrad — C.H.Z. Litvinov ; joi : București tineret — S.K.A. Leningrad, București A — R.F.G. II ; vineri : București tineret —C.H.Z. Litvinov, S.K.A. Leningrad— R.F.G. II ; sîmbătă : București tineret — R. F. G. II ; București A — C.H.Z. Litvinov ; duminică : C.H.Z. Litvinov — R.F.G. II ; București A — S.K.A. Leningrad.Partidele vor începe în fiecare zi la ora 17 și 19, duminică însă ele vor avea loc la 16,30 și, respectiv, ora 18,30.

i, migăloasă, cu copiii și ju
niorii are ceva din generozitatea celui care 
sădește un măslin, fără sâ știe cînd, și 
dacă, va rodi avînd doar certitudinea că 
lasă un pom în urma sa...

Din păcate, de la o vreme, dimensiunile 
noțitmii au fost artificial hipertrofiate. Dintr-o 
treaptă pe scara ascensiunii firești către 
măiestrie, dintr-o etapă intermediară (logică 
și legică) junioratul pare să devină un SCOP 
IN SINE.

Asistăm, uimiți, la avalanșe de recorduri 
(riguros înregistrate), pe niște categorii de 
vîrste foarte subiectiv delimitate ; aclamăm
— în virtutea inerției — învingători ale poor
competiții de adolescenți, gratulate OFICIAL 
(n.b. I) cu supratitlul de campionate ale. lu
mii sau ale Europei. Ni se pare că nu e 
bine I /

In general, de succesele juniorilor (privite I 
ca atare) se prevalează cei cărora seniorii | 
le rezervă satisfacții frugale. Și noi ne-am 
deformat optica în acest sens.

Victoria juniorilor la turneul U.E.F.A. o 
avut darul, o . bună bucată de vreme, să a- 
runce o pețdea de fum peste? .jigș^rile 
grave ale fât&alului major, creîndu-le .'a jtfel 
un mediu prielnic de persistență și prolife
rare. Fiți Balaș - care, copil fiind, a uimit 
prin forța și rezultatele sale (a stabilit și 
cîteva recorduri ' mondiale ca junior) — a 
inoculat liniște și automulțumire în conștiința 
celor însărcinați să se ocupe de sportul hal
terelor. (Dacă nu chiar și a celor care fă
ceau cronicile I). Aruncătorii de ciocan 
Gheorghe Costache și Victor Țîbulschi, pre- 
zenți - de asemenea — pe listele recordma
nilor lumii la juniori, ne-au făcut multă 
vreme să socotim că în atletismul românesc 
treburile merg bine. Foarte recent, cîțiva 
statisticieni - maeștri ai scamatoriilor cu 
cifre - au descoperit cum că la notație, m 
materie de copii (9—13 ani !), rezultatele 
noastre sînt egale, dacă nu chiar superioa
re, celor ale americanilor sau ale australie
nilor I Și că în virtutea unei logici elemen
tare nu trebuie să ne facem nici un fel 
de griji în privința Olimpiadei din 1972, 
unde succesul nostru pe pistele albastre ar 
fi, pasămite, de pe acum, asigurat. Exem
plele ar putea continua...

Este, deci, absolut necesar să se pună, 
cît de cît, ordine în această problemă, astfel 
ca junioratul să revină la sensurile sale a- 
devărate, sâ-și trăiască copilăria. A avea 
juniori foarte buni, dar în schimb seniori 
foarte slabi, înseamnă — în ultimă instanță
— a-ți da singur un vot de blam în privința 
metodicii de pregătire.

Să privim, așadar, performanțele și recor
durile celor mici prin prisma posibilităților 
reale de evoluție și a lucidității, să nu le 
atribuim un caracter absolut, chiar dacă — 
la un moment dat — acesta ne-ar putea fi 
favorabil. Să nu fim, mai cu seamă, prea 
grăbiți și prea generoși cu aprecierile.

Multe organisme sportive internaționale 
au cedat unor ambiții (sau unor presiuni), 
atribuind întrecerilor de juniori și copii titluri 
oficiale de campionate mondiale sau euro
pene. Sistemul poate fi nociv, în primul rînd 
pentru mentalitatea concurenților. Asemenea 
competiții nu reprezintă nimic mai 
decît niște simple CRITERII. Ceea ce 
de fapt !

Este dureros să vezi, peste ani, 
fost campion mondial 
niori, care promitea o 
ge să fie înglobat în 
anonimatului.

Să recunoaștem că, 
parte de vină ne aparține. Decît să 
cuiva, prea devreme, 
riei, este mai bine 
loc I...

mult
sînt

cum
de copii seu de 

carieră briliantă, 
zațul suficienței

de multe ori, o

I

un 
ju- 

ajun- 
și al

bună 
ridici 

un piedestal al glo
să nu i-l clădești de

Valeriu CHIOSE

Iată o imagine din meciul București — Sibir Novosibirsk, disputat in cadrul ediției de anul trecut a „Cupei orașului 
București". Apărarea formației sovietice este la post și respinge un atac ol jucătorului Calamar Foto: A. NEAGU
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Amintiri de acum 40 de

CUM A FOST OBȚINUTĂ
PRIMA VICTORIE

Foto: A. TRANDAFIRESCUTuriști spre cota 1400

MECIUL ROMANIA—TURCIA 
ȘI PRIMA „NAȚIONALĂ"

BSHMBSiMB

fizicăcasă

însumează Plăcerea pornește antrenor, îndrumă.

este un sport iubit ex- de elevi și studenți. Stu- mînă în

CUM SE JUCA VOLEI 1N 
1924

A „NAȚIONALEI"

ani.,.

România. Conducerea sportului 
din acea vreme i-a îndrumat pe 
oaspeți spre Eforie, la tabăra 
O.N..E.F.-U1U1, unde se știa că tî- 
nărul profesor Nieolaa Duțeseu 
(de la care am învățat acest 
sport) luptă pentru răspândirea 
voleiului.

■Mm

BASCHET $1 PROFESIUNE

Printre puținii spectatori ai 
unui neimportant meci de volei, 
de categorie inferioară, jucat pe 
un mic teren cu cîteva luni in 
Urmă, am avut surprinderea să~* 
văd pe FLORIN BRĂTAN, unul 
dintre „veteranii" ziaristicii spor
tive, redactor al ziarului „Munca".

- Prezent ia volei ? Vă cre
deam în., pregătire pentru cu
plajul d'e fotbal de după-amiază...

In meciul cu Olympia Ljubljana, ali- 
\ turi de Albu, tpiridușul formației di- 

namoviste s-a dovedit a fi cel 
eficace. Dar crochiul pe care l-l con
sacrării are și alte motive.

La 23 de ani, Radu Diaconescu,La 23 de ani, Radu Diaconescu, au
tentic talent al baschetului românesc, 
este component al echipei Dinamo și al 
lotului național. Dar, baschetul nu a 
fost totul pentru el. A urmat cursurile 
Facultății de electronică, fiind convins 
că profesiunea este preocuparea de bază 
a unui tînăr. „Sportul vine abia după aceea — spune el — pentru că nu putem face sport toată viața". Student 
foarte bun, practică sportul cu același 
succes, ajungind să facă parte din 
echipele divizionare Steaua și Politeh
nica București, în cadrul căreia rămîne 
pînă la terminarea facultății. Abia 
atunci va alege clubul Dinamo.

Continuă să împletească fericit stu
diul cu sportul și în anul 1967 înregis
trează un dublu și meritat succes: ob
ține diploma de inginer electronist și i 
se acordă titlul de maestru al sportului.

Sportul l-a atras în mod deosebit 
prin oamenii care-l practică, prin ca
racterul, sinceritatea șl fermitatea lor.

Solicitîndu-i un scurt interviu, Radu 
Diaconescu ne-a răspuns cu rigoarea 
unui om studios și cu sprinteneala 
care-l caracterizează nu numai ca spor
tiv, ci și ca intelectual.

— Cum ați 
tul 1— Baschetul trem de mult diul cu sportul pot merge mină, după părerea mea ele stimulin- du-se reciproc, condiționîndu-se chiar.

— Cum puteți face sport de perfor
manță fără a vă neglija profesia ?— Alternarea efortului intelectual cu cel fizic a,r trebui să fie o lege în comportamentul fiecărui tînăr. în cazul in care lucrezi efectiv In meseria pe care ți-ai ales-o și in același timp faci și sport de performanță, trebuie să fii foarte atent la felul în care îți dozezi efortul in cele două activități. în momentul în care ajungi să duci o viață echilibrată — nu înțeleg prin aceasta o viață lipsită de orice distracție, ci una in care știi să integrezi inteligent amuzamentele, astfel incit să nu-ți mărească gradul de oboseală psihică și — cele două activități pot face bună.

— Nu credeți că virtuozitatea 
individuală — atunci cînd este exage
rată — dăunează jocului colectiv ?— Virtuozitatea — chiar și exagerată — nu poate fi dăunătoare în sport ! Referindu-mă însă la raportul existent intre jocul individual și cel colectiv, consider că in baschet atributul colectiv are valoare de 70 la sută în jocul

de apărare, restul rămînînd atacului. Atacul este o acțiune colectivă care se încheie cu una individuală. în Ceea ce mă privește am carențe în fixarea momentului în care începe această acțiune individuală și, uneori, fac exces de dribling. Dar de aici și pînă la a spune că jocul meu e dăunător echipei, este o diferență.
— Ce parteneri de joc ideali vă do

riți (inteligenți, înalți, buni camarazi) ?— Partenerii mei ideali sînt cei pe care îi am acum, cei care formează echipa din care fac și eu parte, o echipă tînără care consider că calitățile de care-mi vorbiți, de a face parte dintr-o echipă însă, în primul rînd. de la de la cel care te conduce, te primul om care poate să-ți spună ce trebuie să faci. Doresc să am, și cred că să nu să să posedă o tehnică bună pe care s-o folosească In interesul colectiv...
Nădăjduim că vorbele rostite de Radu 

Diaconescu vor fi de bun augur pentru 
meciul retur de la Ljubljana!

aici i-am găsit, parteneri de joc care lupte cu convingere, cu pasiune, să se descurajeze nici un moment, care dorească și să demonstreze că pot obțină victoria in final, oameni care individuală foarte

că pe ta 20.SO se întunecă. Nu 
ținusem seama însă că pasele fără 
număr ne vor mteoa timpul, așa 
că Inserarea ne-a jucat festa. Am 
Întrerupt meciul la 2—1 pentru 
noi și l-am continuat a doua zi 
Ja ora 10. A venit iarăși lume 
multă în jurul terenului. In frun
tea galeriei — ca șl in ajun — 
Tlcă. Numai că n-a avut prea 
mare lucru de văzut, căci noi 
am ctștigat repede setul la 7 și 
cu aceasta șl partida.

B
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— Voi fl de față și la fotbal, 
dar tot mal mult 1ml place vo
leiul. de care-s legat de vreme 
mai îndelungata.

— Nu știam. De cînd ?
— Păi, să ne Întoarcem cu peste 

40 de ani în urmă, prin 1924, cînd, 
fiind elev de liceu șl dueîndu-mă 
vara în tabăra o.N.E.F. (I.C.F.-ul 
de-atunci), a.m făcut cunoștință 
cu acest sport, care mi-a rămas 
la Inimă neclintit plnă azi...

Meciul România—Turcia a fost 
îndată perfectat, hotărîndu-se să 
jucăm în echipe de 6, fără drept 
de schimbare deeît în cazul unui 
accident, cu posturi fixe, cu ori- 
cîte pase pentru trecerea mingii 
peste fileu și urmînd să fie le- 
claratâ învingătoare formația care 
va cîștiga 3 seturi. Iar arbitru
— Nicoiae Duțeseu. Echipa noas
tră a fost alcătuită din : maiorul 
Emil Pălângeanu, locotenenții 
Aftenie și Al. Papană, „Dudu"’ 
Frim (ultimii doi — viitorii cam
pioni mondiali de bob), profeso
rul Joja și cu mine, numit căpi
tan, deși aveam doar 17 ani. E 
drept, însă, că „bombele4* mele 
erau mai tari deeît ale tuturor...

..Turcii au apărut pe teren cu 
semiluna cusută pe tricouri. Noi
— nicicum echipați pentru un 
meci internațional, ci în obișnui
tele noastre maiouri albe șl chi- 
loțî negri.

MARIA VENTURA, O FOAR
FECĂ ȘI UN CORDON TRI

COLOR

— Cum se juca acum 40 de ani?
— Se juca pe un teren de 20x9 

m, cu un fileu înalt de 270 cm, In
tre 2 echipe compuse din 9 jucă
tori, împărțiți pe 3 linii (plașă, 
mijloc și fund), cu locuri fixe și 
cu nelimitate loviri de minge. 
Fiind cel mai mic, m-am specia
lizat la serviciu, singurul post în 
care aveai voie să lovești cu pum
nul. Dar, anii au trecut, am cres
cut și am avansat la fileu, tră
gător. ...Șl a venit anul 1928. în 
vară a sosit o echipă din Turcia, 
care a arătat la București adresa, 
dlndu-I dreptul să-și reprezinte 
țara și care dorea să joace în ,

Dar a intervenit neprevăzutul : 
marca artistă Maria Ventura, care 
era de față, și-a scos cordonul 
tricolor cu care era încinsă, a 
cerut o foarfecă, l-a tăiat In bu
căți și a trimis-o pe Elvira Go- 
deanu (pe-atunci o, codană...) să 
ne fixeze cu ace de siguranță pe 
tricouri micile tricoloruri ! Simt 
și azi fiorii momentului, imboldul 
de-a lupta din .toate puterile pe 
care nl l-a dat... Și-am început. 
Turcii — scunzi și mai slabi în 
atac, dar iuți, plonjînd... ca-n 
apă și scoțînd tot. Noi — mai 
calmi, cu trăgători puternici și o 
formație mai sudată. Eu la cen
tru, trăgind din ce-ml ridicau Pă- 
lăngeanu și Papană (și-mi dădea 
Papană niște mingi !) șl pastnd.u-1 
din cînd în cînd prin surprindere 
lui Pălângeanu, care și el era a- 
tacant. în linia a doua, In cen
tru, Dudu Frim făcea adevărate 
lupinguri... Dar din galerie se au
zea încurajatoare și contaminan
tă vocea ascuțită a puștiului „Ti- 
eă“ Dinisehiotu (regizorul teatral 
de azi, Constantin Dinisehiotu) !... 
începusem jocul la 17,30, știind

r"

PRIMA VICTORIE INTERNA
ȚIONALĂ

Primul meci internațional, pri
ma victorie ! Am fost purtați pe 
brațe, ovaționați și niciodată nu 
voi uita clipele acelea !

A urmat un banchet în toată 
regula, la care însă eu, cu toată 
căpitănia mea, am fost singurul 
servit cu... limonada ! în fine...

Dar să nu închei povestirea 
asta fără a-ți aminti că federația 
de volei a luat ființă abia în 1930 
și «ă deci, dacă vrei să scrii, să 
treci între ghilimele echipa națio
nală din 1928...

— Cînd ați abandonat voleiul ?
— în 1947 cînd, vizitînd o mină 

din Valea Jiului, o surpăturâ mi-a 
strivit trei coaste. Pe atunci, 
însă, nu mai jucam deeît rar. Ul
timul meci l-am susținut în mal 
1943, jucînd, în calitate de căpitan 
al echipei V.S.C., în prima finală 
de campionat național Official, la 
Ploiești, împotriva formației S.K. 
38. Și am cîștig at... După cum 
vezi, am motive destule să fiu 
atras de volei...

...Dar în după-amiaza acelei 
zile, tot I-sm întâlnit la cuplajul 
fotbalistic pe nea Florin, care 
avea de făcut cronica. Desigur, 
în mai multă liniște, dacă apuca
se să vadă și măcar un pic de 
volei în ziua aceea !

Emil VASiLESCU

mondial,

reprezentativa

pe continent (de aceiași care se în- mondiale). Locul 5 competiție vorbește

(Urmar» din pag. 1)

(urmare din pag. 1)

GENERAȚIA JUCĂTOARELOR 
DE AZI NU ÎNȚELEGE SĂ 

FACĂ SACRIFICII...

trebui să se îndrepte mai des asupra acestui colt de tară".sătești puternice, ca tnai vorbeșc de cele din orașe. Acum totul se rezumă la formațiile studențești Politehnica și Universitatea. Dar și acestea se complac în a face selecție doar din rîndurile studenților din anul I. Nu există o permanentă preocupare pentru creșterea și promovarea juniorilor, nu șe muncește cu pasiune pentru păstrarea tradiției handbalistice din acest centru al țării. Actuala conducere a sportului bănățean nu face nimic sau aproape nimic pentru dezvoltarea handbalului. Cu 10—15 ani în urmă se desfășurau aici întreceri traditionale la care, din păcate, s-a renunțat. Numai o puternică și susținută activitate de redresare a handbalului ar putea face ca în Banat acest sport să revină pe treapta pe care se afla cîndva. Și, poate, reflectorul, ziarului

Prin urmare, în probele de floretă, scrima românească deține — în contextul anului 1967 — poziții fruntașe pe glob. Foarte bine! Acest fapt va da aripi sportivilor noștri pentru a ținti tot mai sus.Numai că scrima nu se identifică doar cu probele de floretă. în alte două probe, cele de spadă și sabie, poziția noastră în ierarhia mondială este mai puțin cunoscută.Spadiasinii români au arătat în cursul anului care a trecut, și în special cu prilejul întrecerilor pentru „Cupa campionilor europeni", de la Heidenheim, că pot intra și ei în discuție la stabilirea fruntașilor de fapt, cam trec și la la aceastăde la sine de posibilitățile spadasinilor noștri. Nu trebuie

lari, specialiști în scrimă, zia
riști cunoscuți, au fost una
nimi in a recunoaște că, in 
floreta masculină, România 
deține, pentru anul 1967, în
tâietatea pe plan 
tocmai prin maniera catego
rică în care 
țării noastre a reușit să-și a- 
propie trofeul suprem.După floretiștii noștri urmează cei ai Uniunii Sovietice, apoi cei ai Poloniei, Japoniei, Franței și Ungariei. A- cest clasament poate să pară puțin contradictoriu prin po- îiția Ungariei, tocmai pe locul al 6-lea și a Japoniei, pe locul 4. Adevărul este că floretiștii unguri au avut la mondiale o evoluție inegală (au pierdut posibilitatea de a termina cel puțin în primele 4 locuri, printr-o înfrângere nescontată la Japonia !), după

AURELIA SZ'CiK'O’ — maes- 
tră emerită a sportului: „Am citit cu deosebit interes materialele publicate în pagina „Handbalul sub reflector". M-a interesat, în special, interviul luat antrenorului meu, proF. C. Popescu. Consider că ar mai fi trebuit adăugat că actuala generație de jucătoare nu înțelege să facă sacrificii pentru a ajunge la nivelul cerut aspirațiilor la titlul mondial. Promoția mea — care a adus handbalului românesc trei titluri mondiale ■— muncea Ia antrenamente mult mai mult, făcea totul cu pasiune, cu dragoste. Noi am iubit handbalul și de aceea i-am.dedicat — atunci cînd trebuia — toate preocupările noastre. Astăzi, majoritatea tinerelor handbaliste privesc activitatea de pregătire cu multă ușurință, mijlțuminriu-se cu faptul că au fost selecționate în lot. Pentru ele aici se încheie capitolul îndatoririlor. în continuare au numai pretenții. Este, desigur, o mare greșeală. Selecționarea în lot trebuie să constituie un stimulent puternic pentru mărirea volumului de pregătire, pentru continua perfecționare a măiestriei sportive. îmi pare rău că n-am putut încă să transmitem actualei generații pasiunea noastră pentru căm și tul că ceasta

Aurelia Szbko, scriindu-și 
impresiile

SÎNT PENTRU RECONSIDERA
REA HANDBALULUI ÎN 11

uitat că tot în. 1967, la mondialele pentru tineret, medalia de aur a fost prinsă pe pieptul unui sportiv român, Anton Pongraț, un produs de autentică valoare a spadei din țara noastră.Dar, la mondialele pentru seniori, spadasinii României n-au fost prezenți. Specialiștii n-au fost suficient de curajoși în a credita pe trăgătorii la a- ceastă probă. Previziunile lor asupra posibilităților acestor sportivi au fost cel puțin reținute. Nu căutăm un cap da acuzare, însă promovarea spadasinilor noștri în cît mai multe competiții internaționale și, categorie, în confruntarea mondială, înseamnă un cîștig imens. El echivalează cu lărgirea continuă a cunoștințelor, a experienței.Da fel (sau aproape s-au petrecut lucrurile sabie. Comparativ cu proba de sabie a reușit să se afirme cît de cît: în 1957 și în 1963 a fost și în turneul fi< nai la mondiale. Dar, și aici lipsa de curaj și de încredere a antrenorilor au determinat o regretabilă rămînere în urmă a acestei probe. Sabrerii noștri n-au participat nici la întrecerile pentru „C.C.E.", deși aveau acest drept.
Trebuie înțeles că spada și 

sabia nu pot rămîne la ne
sfârșit „copiii vitregi" ai scri
mei noastre, că și trăgătorii 
de la aceste probe sînt capa
bili să realizeze progrese și 
implicit performanțe de ră
sunet pe plan internațional, 
mulți dintre cei care încă ac
tivează și indiscutabil ele
mentele din generația care 
vine. Pentru aceasta însă le 
trebuie concursuri, cît mai 
multe concursuri. Nu se poate 
ajunge "Ja performanță, chiar 
dacă ai lucra zilnic cite S 
ore sau te-ai întrece asalturi în 
șir cu colegi de club sau tră
gători arhicunoscuți din țară. 
Sînt necesare și concursuri in
ternaționale.Iată de ce este de salutat inițiativa federației de resort, de a lărgi pentru acest an sfera activității competiționale a spadasinilor și sabrerilor noștri. Trăgătorii fruntași ai celor două probe urmează să fie prezenți la mai bine de 
20 de întreceri internaționale.

cum trăgătorii niponi s-au impus printr-un simțitor progres. De asemenea, echipa Franței, fără Magnan, n-a mai avut forța-i cunoscută, n-a mai constituit uri „4“ suficient de redutabil (nici măcar în raport cu anul 1966, cînd a terminat finala pe locul 4).
★Floreta noastră feminină a confirmat, în anul care a trecut, clasa ei ridicată, reali- zînd la mondiale un prețios loc 3. Firește, pretențiile cunoscătorilor ar fi fost, poate, mai mari față de fete, antici- pîndu-le — cel puțin — posibilitatea de a fi prezente în finală. Dar, unele inexactități în meciurile din preliminariile turneului final, precum și o înfrîngere nescontată Ia Ungaria le-a scos din lupta pentru primele două locuri. Ele și-au disputat medalia de bronz în compania floretistelor Italiei, pe care le-au întrecut la o diferență de 6 tușe. Spe

cialiștii prezenți în Canada au 
ținut însă să sublinieze că 
sportivele României, dacă ar 
fi putut ajunge în finală, ar 
fi fost în măsură să repete 
performanța băieților, dat fi
ind faptul că trăgătoarele U- 
niunii Sovietice au strălucit 
mai puțin ca de obicei. Dova
dă: o singură tușă le-a des
părțit de formația Ungariei.Se știu însă dificultățile prin care au trecut antrenorii români în alcătuirea celui mai bun „4“ pentru mondiale, cu două sportive de prim plan, 
Olga Orban-Szabo și Maria 
Vicol care întrerupseseră o lungă perioadă de vreme activitatea. In condiții. normale, desigur, posibilitatea de a a- junge în finală (și poate chiar mai mult...) n-ar fi fost .exclusă.Și astfel, pentru anul 1967, floreta noastră feminină se situează pe locul 3, după U- niunea Sovietică și Ungaria și înaintea Italiei, Poloniei și Franței. Comparativ, aceasta înseamnă un progres față de 1966 (locul 4), dar un regres, dacă ne raportăm la anul 1965, cînd echipa — aceeași, de altfel — a terminat pe locul 2. Performanța de acum trei ani de la Paris rămîne, deocamdată, cea mai valoroasă la floretă fete.
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Doua cronici
1. La izvoarele performanței
2. Universitarii in întrecere

Cu extrem de puține excep
ții competiția, sportivă nu și-a 
prea găsit loc, pînă acum, 
in tematica editurii de spe
cialitate. Rezultate, scoruri, 
performanțe, relatări și co
mentarii, trec rapid prin vîr- 
ful peniței cronicarului spor
tiv în pagini de ziar și — 
cu excepția fotbalului — mai 
puțin în reviste trăind, în ge
neral, existența efemeră a 
acestora.

Evenimentul sportiv nu mai 
subzistă deeît gravat pe o 
cupă, pe o medalie și, firește, 
în amintirea celor implicați 
în el. $i asta pentru că ni se 
pare, probabil, superfluă pre
ocuparea pentru editarea unor 
anuare sportive unde compe
tiția se oglindește, de fapt, 
în cea mai sintetică expresie 
a sa : rezultatul brut.

Așa stînd lucrurile, trebuie 
să recunoaștem că au consti
tuit o plăcută surpriză lucră
rile. i(!La izvoarele1 performanței" și „Universitarii în întrecere", apărute, recent, în edi
tura G.N.E.F.S. Sînt lucrări de

deo factură aparte, un fel 
cronici-album consacrate unor 
întreceri de mare amploare, 
campionatele școlare și uni
versitare, care produc nu nu
mai pasiuni și ambiții nobile

RECENZII

dar și apreciabile contingente 
de „speranțe", de viitori ași ai 
stadioanelor noastre.

Lucrările, datorate colegi
lor noștri T. Stama și C. Ale- xe, nu circumscriu aceste eve
nimente la relatarea simplă 
și caducă a unei cronici 
sportive. Ele caută — și 
reușesc în bună parte — să 
ne arate de unde pornesc a- 
ceste torente de tinerețe care 
inundă sălile și stadioanele in 
prima fază a întrecerilor, cine 
și cum le îndrumă pașii pe 
primele trepte ale măiestriei, 
așa după cum, nu omit să ne

UNiVEROTARn
ÎN ÎNTRECERE

aducă în prim-plan persona
jele importante ale întreceri
lor : campioni școlari și uni
versitari, profesori cu rezul
tate remarcabile și, chiar, a- 
mintirile unor fruntași ai 
sportului nostru referitoare la 
începutul consacrării lor in a- 
cest domeniu, consacrare care 
coincide adeseori cu partici
parea la campionatele școlare 
și universitare.

Adăugați la aceste capitole, 
rezultatele finale 
rilor precum și 
bogată, care redă 
eabilă pregnanță 
și dinamismul întrecerii spor
tive (realizată de T. Roibu 
și P. Romoșan) și veți con
veni că formula aleasă este 
adecvată scopului urmărit.

înainte, însă, de a încheia 
sîntem datori cititorilor noștri 
o precizare: campionatele 
școlare și universitare care 
s-au bucurat de o asemenea 
atenție au avut loc în... 1966 ! 
Noroc că factorii care au co
laborat la realizarea acestor 
lucrări au avut buna inspira
ție de a adăuga la sfârșitul lor 
și rezultatele întrecerilor din 
anul 1967 readucîndu-le în ac
tualitate. Altfel am fi încer
cat o îndreptățită nedumerire 
sau decepție. Și ar fi fost pă
cat !...

ale întrece- 
o ilustrație 
cu o remar- 

frumusețea

handbal. Dacă mai ju- astăzi este pentru fap- dorim să îndreptăm a- greseală".

GH. EPURAN — publicist, 
fost jucător de handbal: „S-a greșit abandonîndu-se handbalul în 11, Mai ales în școli el poate atrage spre practicarea handbalului, în general, foarte multi copii. Desfășurîndu-se pe un spațiu larg și nepretinzînd o tehnică deosebită, handbalul în 11 poate deveni un adevărat magnet. Specializarea, pentru una sau alta dintre cele două ramuri, se poate face după ce copilul a prins gustul acestui sport. Pasiunea lui poate fi canalizată spre aproprierea tehnicii necesară în handbalul în 7 sau spre aceea specifică celui în 11. în orice caz, handbalul în 11 trebuie reconsiderat". la fel) și la spada,

8, 9,10
out
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ÎN VEDEREA 
CU „SQUADRA

TRATATIVE
MECIURILOR

AZZURRA" (TINERET)Se știe că selecționata de tineret a țării noastre a călcat cu dreptul în „Cupa Europei". La 17 martie,, speranțele boxului românesc vor avea de susținut revanșa cu naționala Franței, acasă la ea. Rămîne însă — ca pînă atunci — să se dispute dubla confruntare cu
Mlllllllllllllillll'lllllllllll >>:III.UIHIIHIIIIIHHHl!Illll!‘; ullllHllllllllllilIIIIIII.IIIIIII'S

reprezentativa de tineret Italiei. Federația , italiană propus ca ambele partide se organizeze în aprilie—15 mai. de specialitate a principiu aceste nînd ca prima aibă loc la 20 aprilie, în România, iar cea de a doua Ia 8 sau 9 mai, în Italia. In a- cest sens, au fost trimise scrisori federației italiene și A.I.B.A.-ei.

aa să 20perioadaForul nostru acceptat în date, propu- întîlnire să

LA TEATRUL DE COMEDIE
iz O

comedie de EUGEN BARBU
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SUB PLAPUMA DATORIEI 
APARENT ÎMPLINITE

Un curs de perfecționare a antrenoritor de fotbal este în-’ totdeauna binevenit. Dacă prin tematică își propune să elucideze aspecte-cheie, determinante pentru ameliorarea procesului de pregătire, dacă ideile vehiculate în referate șl aprofundate în dezbateri lipseau pină atunci din inventarul cunoștințelor profesionale ale antrenorilor, dacă oferă cel puțin citeva sugestii la întrebarea cum să-i învățăm pe fotbaliștii și echipele noastre să joace mai bine. Lucid conceput, plasat în timp atunci cînd lipsa antrenorilor de la echipe nu prejudiciază, organizat impecabil la locul de desfășurare, un astfel de colocviu pe teme fotbalistice ar trebui salutat ca un eveniment al breaslei.Cursul de la Snagov, încheiat sîmbătă, a respectat aceste coordonate ? Vom comenta sue- ct-dv citeva dintre aspectele sale.x) A fost fixat în perioada cînd nu este permis antrenorilor să lipsească de lingă echipe.2) Fiind plasat la Snagov, desfășurarea sa a fost afectată, deplasarea lectorilor făcîn- du-se cu dificultate. Ziua de luni s-a pierdut, oficialii cursului neputînd ajunge din cauza vremii nefavorabile să-1 inaugureze. Lectorii străini și alte persoane au fost zilnic deplasate de la, și spre București (noțiunea de economie nemai- .intrind în calculul organizatorilor). Bucureștiul vantaje multiple, vul iarna" blou inedit. Să țiunea ?3) Tematica (sau nu) cu subțire, lipsită de oportunitate, referatelor inserate în programul oficial s-au ocupat de aspecte ale pregătirii fizice prin metoda circuitului și intervalului. Despre aceste modalități bune, dar de loc noi (alții le utilizează de peste 10 ani) există o substanțială literatură de documentare, difuzată în toată țara prin buletinele informative ale C.N.E.F.S-ului. Aspectele care au campus deci miezul cursului simt, sau ar trebui să fie, incluse de mult în cultura profesională a fiecărui antrenor, prin citeva ceasuri de lectură. Excepțiile, cum a fost expunerea despre „Experiența 
metodică a antrenamentului 
contemporan" n-au reușit să

de noțiuni minore, pot face impresie neavizat, autorii pro-

A
CU

poate
fi

prezenta a_ dar „Snago- oferi un ta- fost asta ra-ne-a surprins problematica ei de echilibru și Majoritatea
curînd „se va folositoare saucursului au fi-
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în conti-
RIO

(Agerpres).
nuarea turneului pe care 
il întreprind în Brazilia, 
fotbaliștii români urmau 
să joace duminică 
Curytiba cu formația 
cală Maringa. Meciul 
s-a putut disputa 
cauza timpului 
rabil (ploaie torențială).

la 
Io
nii 

din 
nefavo-

cortipanseae lipsa generală de fond.
Atașați 

care mai doar unuigramului au introdus în economia cursului referate despre : 
„Sarcinile echipelor și organi
zarea activității în perioada 
pregătitoare" (chestiune atit de elementară, lndt ține de bunul simț și nu de Sfera pregătirii de specialitate a unui antrenor), precum șl despre „Documentele 
de planificare", capitol pomenit cu smerenie de vreo 15 ani, niște întocmiri schimbate de nenumărata ori în decursul timpului datorită neconoordan- ței cu nevoile unei munci ce trebuie înregistrată printr-un cod simplu, expresiv. Această cocoașă birocratică se va compune, după ultimele dispoziții, din 20 de evidențe. Ba s-a și accentuat că „ele concretizează conținutul procesului de instruire" (dacă ar fi simplificate, conținutul procesului de instruire nu s-ar mai concretiza oare ?), că vor fi socotite „acte oficiale" și că „lipsa lor ar tn- greuia controlul organelor federației" (același control care se lot face de vreo 15 ani cu rezultatele știute). Totuși, in final, cînd referentul a observat Insatisfacția antrenorilor (cuprinși de pe acum de groază Ia gîndul sutelor de ore pierdute anual, pentru întocmirea și desenarea lor) a dat involuntar dovadă de umor, pro- mițîrad, după mai bine de un deceniu, că în studia dacă sînt nu“.

4) Pe agendagurat șl prelegeri ale unor specialiști în alte discipline sportive. S-a vorbit antrenorilor de fotbal cum s-au pregătit loturile de lupte și de handbal. Dacă s-ar fi efectuat un schimb de idei generale, dacă discuțiile s-ar fi purtat la nivelul principiilor antrenamentului, atunci, desigur, ar fi existat posibilități de transfer, de interpretări comune. Dar lucrurile s-au petrecut altfel, mărturisirile unor tehnicieni reputați au păstrat caracterul strictei specialități, de parcă auditoriul era format din antrenori de lupte sau de handbal. Vina aparține statului major al cursului, care n-a știut ce să solicite unor confrați amabili și competenți.5) Au participat trei invitațide peste hotare. Un antrenor englez, unul iugoslav și altul vest-german. Ei au făcut o plăcută causerie pe teme generale și, tocmai de aceea greu de epuizat. Mai există 1- 4..2—4 ?Betonul e în agonie ? etc. S-a observat că diversitatea opiniilor despre tactica fotbalului a- junge departe, pină la negare reciprocă. Totuși, de la specialiștii străini s-ar fi putut obține relații mai utile, mai concordante cu necesitățile de ordin profesional ale antrenorilor noștri, dacă ar fi fost solicitați să vorbească despre •. aspectele cardinale ce ția, jocul și echipe.6) Carența a echipelor noastre este jocul propriu-zis. El nu evoluează in conformitate cu principiile tactice modeme, deoarece nu le-au asimilat nici majoritatea antrenorilor și, reflex, nici jucătorii. In loc să se discute și să se

demonstreze cu material intuitiv (lecțiile practica fiind excluse) cum ar trebui organizat jocul de atac șl de apărare și, mai ales, cum ar trebui învă- țațl fotbaliștii, îneît să asimileze și să memorizeze pină la intrarea în reflex, atribuțiile și responsabilitățile lor în cadrul uneia sau cîtorva variante tactice, in loc să se dezbată cum ar trebui curățată tactica echipelor de atitea erori elementare (sîntem ignoranți cînd e vorba să combatem apărările aglomerate, partida cu Juventus de la București dînd un nou gir acestei afirmații), in loc de toate acestea și de alte chestiuni urgente, inexistente in broșuri, irosim timpul și banii cu referate scolastice, care nu obligă la efort intelectual nici " pe referent, nici pe' ascultător. Cunosc antrenorii noștri jocul modern in toate • implicațiile sale, știu să-1 predea jucătorilor, aceștia l-au învățat, îl demonstrează? După cum se comportă echipele noastre, mai curînd, NU.7) Am discutat cu numeroși antrenori. Aproape toți apreciau cursul ca fiind lipsit de substanță, sub nivelul de pro- fesionalitate al iprecedentelor, alcătuit din referate situate Ia mare distanță de problemele tactice ale fotbalului modern. Cițiva remarcau că invitații străini discută despre chestiuni elementare, auzite, văzute și știute și că simpozionul din ultima zi a fost mai mult un seminar, decit o confruntare de idei.Și, totuși, amatorii de procese verbale sînt fericiți. Au mai făcut un curs de perfecționare. La federație se bifează încă una dintre acțiunile ‘înscrise In planul de muncă și după o anumită logică, anumiți tovarăși se simt protejați sub plapuma datoriei împlinite. A- parent împlinite...
Romulus BALABAN i

Arlre șl slavă vestițHor 
cronicari al Bagdadului ! 
Măriră șl slavă tuturor 
celor ce ne Îndulcesc zilele 
și nopțile cu prea frumoia- 
sehe lor istorii : Căci isto
riile, alături de toate 
arurile frumoase, sînt 

rea vieții noastre șl buaurli 
inimilor noastre !

Așadar, cinstiților șl binevoito
rilor ascultători ’ Spun cronicile 
Bagdadului că Într-o dimineață, 
Harun al Rașld, caiifua califilor, 
era adine mâhnit. Șl cum sta el 
în mâhnirea Iul, i-a chemat de
odată pe vizirul Djafar și i-a spus 
astfel :

— Ascultă, Djafar, fiu al Bar- 
mekizllor ! Sînt trist și fără mă
sură de mîhnlt. Ajută-mă, dacă 
btnevolaști, să-ml înlătur această 

• stare proastă...
— O, sultan al dreptoredlnclo- 

șilor ! a răspuns Djafar. Voi avea 
grijă să-ți înlătur numaidecât 
tristețea ! Despre ce este vorba ?

— Iată, Djafar. Am avut azl- 
noapte un vis. Se făcea că 1 001 
oameni se certau între el : unul 
spunea că cea mal răsptndită me
serie în cetatea mea este aceea 
de cititor în stele, altul, că-1 aceea 
de plugar, un kurd zlceia câ aceea 
de vînător. Șl fiecare vorbea de

lu- 
sa- 
alo

la turmă re întoarcem toți la cor
turile Iul Allah ! zise vizirul Șl 
pleca să-l dovedească Im Harun 
al Rașld temeinicia vorbelor sale.

Șl iată-1 vestind in toată ceta
tea, prin bătaie de tobă șl prin 
strigare, să poftească locuitorii la 
el șl să-i spună dacă se pricep 
la boala numită „fotbal". Și În
dată mulțimea a dat buluc. Piața 
s-a umplut de lume. Bind pe rînd 
au început a-i spune Iul Djafar 
leacuri pentru „fotbal".

— Dar bine, prietene Abuslr, eu 
știu că tu ești bărbier. De unde 
te pricepi la „fotbal" 7

— Jur pe AUah, cutremurătorul 
stăpîn ai tuturor dreptaredincioșl- 
lor și unic sultan al carului și al 
pământului, că doctor mal bun 
decit mine pentru „fotbal", altul 
nu-l. Ascultă-mă numai pe mine !— Bine, Abuslr !

Vine, apoi, Abukir :
— Dar bine, prietene Abuklr, 11 

spune vizirul, eu știu că tu ești 
boiangiu. De unde te pricepi la 
„fotbal" 7

— Jur pe Allah, cutremurătorul 
stăpîn ai tuturor ■’ dreptcredlncto- 
șilor șl unic sultan ai cerului și 
al pământului, c& doctor mai bun 
decit mine pentru „fotbal", altul 
nu-i. Ascultă-mă numai pe mine!

— Bina, Abuklr !

vînătoarc
Acum aproape un an, în ziarul 

„Informația Bueureștiului” (din 10 
martie 1967) apărea următorul a- 
nunț : „In ziua de 22 martie 1967, 
ora 18, va avea loc In amfiteatrul 
mare al Facultății de medicină 
din București, susținerea tezei 
de doctorat cu subiectul „Aspecte 
noi în cadrul tuberculozei uro
genitale la femei", de către tov. 
Albescu loan.

Conducător științific oficial 
acad. prof. Th. Burghele — de 
I.M.F. București.

Referenți științifici oficiali :
— Prof. dr. T. Firică — de 

I.M.F. București.
— prof, dr, E. Aburci — de 

I.M.F. București.

hotărăsc construc- performanța uneicea mai pregnantă

CEA DE-A 1002-a I

P.S. Redacția noastră, pri
mind planul tematic al cursu
lui de la Snagov doar în pre
ziua deschiderii sale oficiale, 
nu a avut timpul necesar co
mentării acestuia.

cita una. Din oe în ce mal tame. 
Au ajuns la ceartă și, deodată, 
chiar și-au tras paloșele. De-abia 
am putut să-i potolesc. Și, de 
aceea, Djafar, te rog să-mi spui 
care este oea mai răspândită me
serie aici, la noi ?

Stă vizirul, se scarpină în bar
bă, își potrivește turbanul și în 
cele din urmă grăiește j

— O, sulffcan al dreptciredincioși- 
lor ! Nici una, nici alta, nici cea
laltă nu sînt cele mai răspîndite 
meserii și oiaimenii aceia aveau 
dreptate să se bată între ei. Cea 
mai răspîndită este aceea de doc
tor. .Și nu doctor de orice boală, 
ci de una numită atît de ciudat 
„fotbal” !

— Cum este aceea, vizire ?
— Se adună, o ’. calif al Bag

dadului, cîte 22 de bărbați și bat 
cu piciorul o bășică de animal. 
Și în jurul lor se string mii și 
mii de oameni. Doar 22 bat băși
ca, dar toți cei de pe margine 
zic că ei ar juca mai bine și sînt 
gata, oricînd, cu sfaturile.

•— Și cum devin ei doctori ? în
vață ei această știință ?

— O, nu, sultan al tuturor
dreptcredincioșilor ! E îndestul 
să-i vadă de cîteva ori pe cei 22 
de bărbați ca să-și spună că sînt 
doctori. '

— Ej bine, Djăfar, să-mi dove
dești că cea mai răspîndită mese
rie din cetatea mea e aceea de 
doctor de „fotbal", cum îi spui 
tu. Pentru orice doctor din acesta 
vei primi cîte un dinar de aur ; 
dar dacă vin mai puțin de o sută, 
acolo unde-ți stau picioarele, îți 
va fi și capul.

— în mîinile iui Allah stă soar
ta noastră și lumea aceasta este 
numai popas vremelnic ! Oricît 
am rătăci pe aici și oricît ne-arn 
bucura de vremeinicile bucurii,

există 
întrebat,

l-au răs-

vă price-

De dimineața pină seara șl de 
seara pină dimineața s-au tot pe
rindat prin fața lui Djafar tel de 
fel de oameni. Și nu numai din 
Bagdad, ci și păstori din Kurdia, 
zarafi din Mecca, neguțători din 
cetatea Cairo, crescători de că
mile din Aleppo, un emir nu se 
știe de Pe unde, un derviș pri
beag.

— Bine, dar pe la voi 
boala asta „fotbal" ? l-a 
într-un târziu, Djafar.

— Nu se obișnuiește, 
puns cei mai mulți.

— Și, atunci, cum de 
peți să dați sfaturi 7

— Staturi să dai, răspunse der
vișul pentru toți, e cel mai 
ușor lucru de făcut pe pă
mînt și nu costă pe nimeni >

Intr-un tirziu. in dimineața ur
mătoare, Djafar porni ia calif ou 
tablele unde-i însemnase pe cei 
cu care vorbise.

— Sultan al tuturor timpurilor, 
începu el întlnzîndu-i tablele, 
iată dovada : cea mai răspîndită 
meserie in cetatea Bagdadului pe 
care o stăpînești îndeplinind 
voința lui Allah, e aceea de doc
tor în „fotbal" !

Dînd Harun aâ Rasld no-un-ă 
vizirului, acesta s-a* înfățișat nu
maidecât cu nenumărate pungi in 
care sunau dinarii de aur. Și atit 
de multe a aruncat la picioarele 
lui Djafar, că vizirul muri înă
bușit.

Și astfel, cinstlților ascultători, 
s-au petrecut lucrurile.

In ce privește istoria aceasta, 
ea se află înscrisă în pagină de 
aur în cronicile Bagdadului și ale 
califului ’ califilor, Harun al Ra- 
șid, ca fiind cea de-a 1002-a po
vestire a Șeherazadei...

Mircea TUDORAN

— Prof. dr. V. Buțureanu — 
la I.M.F. lași.

Lucrarea, în manuscris, se gă
sește la biblioteca centrală a Fa
cultății de ’medicină, unde poate 
fi cercetată”.

Și, la data respectivă, comisia 
alcătuită — după cum vedem — 
din cadre medicale cu o înaltă 
calificare profesională, specialiști 
de mare renume — a aprobat în 
unanimitate teza tov, loan Alb es
eu, acesta obțtnînd titlul de doc
tor în științe medicale.

De altfel, tov. loan Albescu este 
medic de 20 de ani, chirurg spe
cializat în urologia ginecologică, 
lucrind de 14 ani la spitalul Pan
duri, sub conducerea academicia
nului profesor Th. Burghele. Par
ticipant la numeroase congrese 
medicale în specialitate de la noi 
ca și de peste hotare : Glasgow, 
Paris, Goteborg etc., doctorul Al
bescu a publicat și peste 80 de 
lucrări științifice în țară și în 
străinătate : S.U.A., U.R.S.S.,
Franța, Italia, Belgia, Suedia, 
Anglia..

Foarte bine, vor spune unii. 
Dar de oe se publică toate aces
tea în „Sportul" și nu într-o ga
zetă de specialitate. Acolo, ase
menea referiri și-ar găsi mai bine 
locul. Așa ar vorbi, fără îndoială, 
neinițiații în materie, pentru ca 
cei care îl cunosc pe medicul 
Ioan Albescu, știu că el este tot
odată și maestru al sportului, 
trăgător, component al reprezen
tativei noastre de skeet. Peste 
toate cele spuse pînă acum, re
dactarea materialului de față pro
vine și din îndemnul pe care mi 
l-a dat aftîoolui prietenului și 
colegului meu de facultate, Vir
gil L-udu, „Profesiunea și perfor
manța".

într-adevăr, loan Albescu este 
medic din 1948, dar tirul l-a în
drăgit abia în 1955, în preajma 
campionatelor europene de tir de 
la București,

— Vă mal 
butat ?

— Dintr-o 
Am fost un 
la vîrsta de 
calitate de vînător, am ajuns prin 
iunie 1955 — pentru prima oară 
— pe poligonul de skeet la un 
concurs de selecție. Eram vreo 
60 de vînători. Am ocupat Jocul 
4, primii șase alcătuind lotul re
publican. Astfel, m-am văzut con-

amintițl cum ați de-

simplă întîinplare. 
vlnător precoce. De 
șase ani. Tocmai lin

curînd la campionatele Europei. 
Debutul n-a avut însă darul să 
mă stimuleze. M-am clasat penul
timul din 52 de trăgători.

— Ca unul care minuiți cu In- 
demînare șl precizie bisturiul, 
probabil că acum nu aveți pro
bleme nici cînd este vorba de 
arma de vînătoaro ?

— Vă înșelați. Răspunsul meu 
are să vă surprindă. Dacă în exe- 
cutarea profesiunii căreia îi sînt 
devotat trup și suflet nu am o 
stare emoțională deosebită, nu 
același lucru se întîmplă șl pe 
poligon, deși iubesc cu pasiune 
și tirul. In momentul cînd intru 
pe stand, mă iiăpădiesc emoții din
tre cele mai puternice, cu greu 
reușesc sâ le stăpânesc. Chiar 
dacă vl se pare curios, aceasta 
este totuși realitatea.

— Și acum, v-aș ruga să-mi În
găduiți să reconstitui palmaresul 
dv, sportiv. De acord ?

— Cum doriți.
— Dacă nu mă Înșel, 

șl pină în prezent, ați 
timpul titular în echipa__ ,____
lă, iar din 1965, și căpitanul aces
tei formații 7

— Exact !
— De două ori, In 1959 și 1964 

ați devenit campionul țării. Pri
ma oară realizînd și un record 
republican (194 t.). Apoi ați fost 
de vreo patru ori clasat și pe 
locul secund, iar rezultatele au 
oscilat tn jurul im 192 t, atingind 
insă și cifra de 195 t. Așa este 7

— Da !
— Pe plan Internațional, pe lin

gă alte concursuri — este de con
semnat șl participarea dv. la 
patru ediții ale campionatelor eu
ropene dintre care, cea de acum 
doi ani (Lahti), a adus reprezen
tativei României (B. Marinescu, 
Gh. Sencovid, D. Danciu, I. Al
bescu) medalia de argint, Mențio- 
nind aceste date, v-aș ruga să ne 
spuneți care a fost cea mai bună 
performanță pe care ați taregis- 
trat-o într-o competiție interna
țională ? )

— La ultimele campionate eu
ropene de la Brno, de astă-vară : 
191 t.

Iată așadar că studiul și sportul 
pot faoe casă bună, că perfor
manța de pe poligon ajută, cre
ează un mediu propice orelor de 
muncă intensă din sala de ope
rații. Prin urmare, o nouă dova
dă că activitatea profesională și 
cea sportivă nu sînt ireconcilia
bile ci, dimpotrivă, merg mină 
în mină.

din 1955 
fost tot 
naționa-
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pregătirilor pea- 
campionatului, e- 

va întreprinde un

Cosma, 
Andrei, 

lonescu, 
Dinu, 

Penteleu, 
Berekmeri,

In vederea 
tru returul 
chipa Steaua 
turneu în Iugoslavia. Fotbaliș
tii bucureșteni vor pleca în 
ziua de 12 februarie șl vor sus
ține trei sau patru jocuri. Se 
duc tratative și pentru un meci 
în Austria.

Iată lotul complet : 
Nicolaescu. Teodorescu, 
Cioea. Miloș, Radu, 
Niță, Florescu, Neagoe, 
Ploscaru, Bogdan, 
Adam, Andreescu, 
Mehedințeanu, Pană, Voicu, Do- 
bre, Straț, Graur.

N. TOKACEK

Antrenamente zilnice

Pe Giulești li
La 9 Ianuarie, pe terenul II 

din Giulești, a avut loc primul 
antrenament al echipei Rapid 
C,F. Ședințele de pregătire vor 
continua de trei ori pe săptă- 
mînă pină la începutul 
februarie cu un lot de 25 
jucători sub îndrumarea 
norului Marin Bărbulescu.

Echipa cuprinde și cîteva nume 
noi : Penteleu (de la Luceafărul), 
Graur (de la Granitul — din 
categoria oraș București). Pană 
(de la Chimia Turnu-Măgurele), 
precum și juniorii Cioea, Plos
caru, lonescu, Teodorescu, Niță, 
Florescu.

lunii 
de 

antre-

Jucătorii de la Gloria Bîr- lad, lidera seriei Est a diviziei C, au început pregătirile în vederea noului sezon fotbalistic sub conducerea antrenorului Ion Ștefănescu. Antrenamentele au loc în fiecare zi, în aer liber. La ele participă jucătorii Diacotnu, Pascal, Cucu. Zaharia, Beniovschi, Angheluță, Naghi, Sișcă, Vasi- lache, Foca, Tacaci, Trăznea și Albu. Au primit dezlegări următorii jucători: Argheșa- . nu, Căpușan, Iancu, Padină și Pîrvu.

Constantin COMARN1SCH1

In ciuda zăpezii‘abunueiiie, lotnaiișlii își continuă pregătirile in aer liber, in imagine, foto
reporterul nostru a surprins o lază de la un antrenament desiășurat pe stadionul din Șo

seaua Șleian cel Mare
E. SOLOMON coresp. principal

copil minune 2

aruncă bicicleta. ?i se

de

șoseaua.

dramatica biografie a Cui Fau^to Coppi

făcea serviciu 
zi Biaggio Ca-

kilome- 
traseele 
și rupt

incit nu a părăsit lumea ciclismului, con- 
să fie maseur și, din lumea întunericu- 

urmărească cursele cicliste. Cumpărăturile 
Cavanna le făcea acum Isidor Bergaglio. 
ciștigase citeva curse la amatori si era

ar 
un 
de 

în-
a-

Colegul nostru TLIE GOGA, reputat cronicar de 
ciclism, repovestește, pentru cititorii noștri, viața 
unui mare campion al bicicletei, poate cel mai maro 
pe care l-a avut istoria ciclismului. In serialul pe 
care-1 începem, astăzi, interesant și pasionant, se des
fășoară dramatica biografie a lui FAUSTO COPPI, a 
ciclistului pentru care au curs valuri de cerneală, 
a celui ce fără contestații a primit apelativul suprem 
„IL CAMPIONISSIMO". Autorul povestirii are avan
tajul de a-1 fi cunoscut personal pe eroul său, ceea 
ce conferă narațiunii un aer de pură autenticitate.

F » !-
u

transport mai rapid |

Castellania... Un sat piemontez cu case de că
rămidă, răzlețite pe dealuri, in marginea porum- 
biștilor, pe malurile ripoase ale Seriviei, la o 
goană bună de cal de cimpiile celebrului Ma
rengo. Din moși strămoși, în Castellania își du
ceau traiul cei din neamul lui Coppi, țărani, le
gați de petecul de pămînt și de obiceiuri stră
vechi. In toamna anului 1919, ogorul lui Dome
nico Coppi nu prea avusese spor și mama An-
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gelinosa adusese pe lume, al patrulea copil. Era 
slab și plăpind. l-au dat numele Fausto.

Ca și frații săi, Fausto a muncit la cîmp de 
mic copil. Era tăcut din fire, dar harnic și îndu
rător la trudă, își amintea Livio, fratele său mai 
mare. Cînd avea 11 ani și isprăvise patru clase 
primare, Fausto a intrat băiat de prăvălie la un 
băcan din Novi Ligure. Copilul se scula cu noap
tea in cap și batea cale de 10 kilometri pină la 
Novi Ligure. De bicicletă nici vorbă. Norocul lui 
că fratele său Livio, care lucrase ca zidar la Ge
nova, s-a întors intr-o bună zi acasă cu o bi
cicletă de curse. Se vede însă că Livio nu avea 
talent pentru sportul cu pedale. La prima lui 
cursă importantă, suporterii din sat care veniseră 
cu un ulcior cu apă pe urcușul de la Norese U 
așteptară mult și bine. Livib nu mai sosea. Cînd, 
după multe minute, ajunse și el la locul numit, 
nu-l mai găsi decit pe Fausto. Crezind că fra
tele său a abandonat, acesta băuse toată apa din 
ulcior. Decepționat, Livio 
jură că niciodată nu-și 
va mai bate capul cu 
drăcia asta care te face 
să-ți scuipi plămînii. 
Căluțul de oțel îl urcă 
in pod cu gîndul să-l 
vîndă la prima ocazie. 
Dar, bătrînul Domenico 
îl sfătui să-i dea bici
cleta micului Fausto, care 
avea nevoie de un mijloc 
pentru a se duce dimineața la slujbă.

In fiecare zi, Fausto străbătea dus și întors 
drumul Castellania 
tri făcea

Novi Ligure, Cîți 
nu știa nici el, fiindcă alegea 

cele mai lungi și ajungea acasă prăfuit 
de oboseală.

Citeva urcușuri . zdravene cocoșează 
între Villavernia și Castellania. Prima oară, în
tr-o toamnă tîrzie, cînd a luat în piept dealurile 
cu castani și fagi desfrunziți, copiii țăranilor din 
Carezzanno s-au îmbulzit la marginea șoselei să-l 
vadă pe băiatul lui Domenico, învîrtind la pe
dale, cu limba scoasă.

Intr-o zi, in drumul lui Fausto, care se întor
cea de la muncă, zorind spre Castellania, s-a ivit 
un pluton de cicliști adevărați, cu tricouri co
lorate, pantofi de pible, baieuri împletite pe 
piept, caschete trase pe ochi și ochelari. Veniseră 
pesemne să se antreneze prin partea locului. 
Fausto se luă după ei, pedală un timp în plasa 
lor, privindu-i curios, iar pe urcușul de la Ca-

rezzanno le-o luă înainte și-l lasă cu vreo doua 
sute de metri in urmă. Ce drăcovenie o mai fi 
și asta ? ■— se minună Vicenzo Rossello. Cum de 
ne-a făcut de rușine băiețașul ăsta ? Ăm pus 
poate greșit pinionul sau e vreun 
Asta se intimpla prin anul 1935.

în prăvălia lui Merlani (unde 
Fausto) venea aproape în fiecare 
vanna, maseurul celebrului campion Girardengo. 
Se așeza pe o bancă, aducea vorba despre în- 
tâmplari din cursele cicliste. Adesea povestea des
pre unul Bartali. Spunea că acesta va fi un mare 
campion. In același an, Cavanna și-a pierdut ve
derea intr-un accident, dar iubea atît de mult 
sportul 
tinuind 
lui, să 
pentru 
Tînărul 
unul dintre preferații orbului.

Intre Fausto și Bergaglio se statornici o strîn-

să prietenie. Ciclistul se glndea că Fausto 
putea să-l însoțească la antrenament, dindu-i 
handicap de 5—6 minute și apoi să vadă cit 
repede ar putea să-l ajungă. Dar, la prima 
cercare, Bergaglio nu numai că nu l-a putut
junge pe Coppi, dar era cit pe aci să leșine din 
cauza efortului. Puștiul era un pedalor formi
dabil. Bergaglio nu s-a supărat însă, nu a fost 
invidios și seara i-a povestit totul lui Cavanna. 
Maseurul ceru să i-l aducă neîr-tîrziat pe Fausto.A doua zi, Coppi se duse alergînd la casa lui 
Cavanna. Orbul îl luă in brațe, îi cercetă pulsul, 
mușchii, rinichii și-l opri intre elevii săi. Din 
ziua aceea, Fausto a început pregătirea ce avea 
să-l ducă la ciclismul de performanță. Împlinise 
16 ani. Dar debutul lui in curse se va face de- 
abia la vîrsta de 18 ani. Perioada de inițiere, de 
studiu, a fost destul de lungă și anevoioasă. Ca
vanna era dintre acei antrenori care considerau 
ca absolut indispensabil un antrenament meto
dic, progresiv, prevenitor pentru cei tineri, pină 
la lansarea lor in curse. Cavanna era convins 
că Fausto, sub înfățișarea lui firavă, are stofă

de mare campion. Cei doi ani de inițiere au fost 
o perioadă de sacrijicii care ar fi părut de neîn
țeles pentru un adolescent ușuratic.

începind cu regimul alimentar^ terminînd cu 
orele de culcare (niciodată mai tirziu de ora 22) 
și sculare (totdeauna înainte de ora 6), Coppi, 
deși copil, a urmat cu sfințenie regimul de viață 
sportivă. Cavanna, impresionat de voința și cu
mințenia băiatului, l-a oprit să locuiască la el.

Trecuseră aproape doi ani de cînd Fausto in^ 
văța ciclismul la „colegiul16 condus de Cavanna. 
în Novi Ligure și prin satele învecinate se dis
putau două curse pe săptămînă. Fausto, care în
cepea să simtă că în picioare îi aleargă mînjii 
de foc și-l încinge dorul de a se întrece cu ^alții, 
începu să participe la toate cursele fără a se 
gîndi insă prea mult la rezultate. în aprilie 1938, 
la Castelletto d’Orda (lingă Alessandria), Fausto 
culegea prima sa victorie, dar nu la „bătaie' 
cu un avans de aproape trei kilometri. Au 
alte zeci și sute de

t“ ci 
urmat 
nenu- 
curse-

ore de antrenament, 
mărate victorii in 
le de amatori.

Coppi creștea pe bici
cletă, era mai indemîna- 
tic decit toți colegii săi.

Dar Cavanna se dove
dea răbdător, metodic și 
inflexibil. Nu se abatea 
cu nimic de la progra
mul ce i-l fixase elevului 

urmă și nu dezvăluise nimă-său cu trei ani în 
nul planurile sale, nici măcar lui Fausto.

Acum sosise însă momentul. Mînzul trebuia 
lăsat să zburde. In august 1939 se disputa clasica 
probă italiană Turul Piemontului, deschisă cicliș
tilor profesioniști și independenți. Cavanna l-a 
înscris și pe Fausto. în ziua cursei l-a chemat 
la el și i-a spus : 
profesioniștii. E 
ei. Nici unul nu 
o surpriză. Bagă 
impresioneze. Tu 
antrenat. Nu te 
montului măsura 
trebuiau acoperiți într-o singură zi). Dacă Bartali 
și ceilalți ași nu-și vor arăta nasul înainte de 
urcușul de la Mariondo, atunci la primele ser
pentine, te duci. Nu mai stai. Mă înțelegi, Faus
to ? Trebuie să învingi! De trei ani te 
pentru această .cursă". Așa ii vorbi 
Fausto.

„Băiețaș, acum vei concura cu 
prima oară cînd te intreci cu 
te cunoaște. Trebuie să le faci 
bine de seamă. Nimic să nu te 
ești mai tare ca ei și mai bine 
speriq. de distanță (Turul Pie- 
pe atunci 320 de kilometri, ce

pregătesc 
orbul lui

llie
(Va urma)

GOGA



GINDURI ALE CANDIDAțlLOR OLIMPICI
e măsură ce se apro
pie data de 6 fe
bruarie, care mar
chează startul în cea 
de a X-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de 
iarnă, informațiile 
despre pregătirile în 
vederea acestui im

portant eveniment sportiv ‘sînt 
mai ample, mai detaliate, mai 
variate. Agențiile de presă și 
ziarele din întreaga lume re
latează tot mai pe larg des
pre ceea ce fac și chiar des
pre ceea ce... gîndesc candi
dați! olimpici. Am scris și noi, 
în ultimul timp, despre pregă
tiri. Ne-am propus să oferim 
azi cititorilor noștri cîteva gîn- 
duri ale unor favoriți olimpici, 
spicuite din presa internațio
nală.
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obicei, în timpulCa de
verii trecute am participat la 
multe alergări de cros in pă
dure, pe trasee neumblate. 
Sint la modă, mi se pare, 
halterele, gimnastica și alte 
sporturi pentru dobîndirea ri
nei mai bune pregătiri fizice, 
dar trebuie să vă spun că eu 
nu practic nici unul dintre 
aceste sporturi. De fapt, nu 
mă preocupă în mod deosebit 
pregătirea fizică. Am ieșit din 
luna noiembrie pe zăpadă. In 
timpul alergării pe schiuri 
am impresia că sînt mai mult 
solicitați alfi mușchi decît cei 
care acționează în timpul unei 
probe de cros. Din această 
cauză, an de an, încep pre
gătirea pe zăpadă chiar de la 
căderea ei. Primii 100 ki
lometri i-am parcurs intr-un 
tempo ușor, apoi am început 
să alerg anumite porțiuni în 
timpi fixați dinainte, tn pe
rioada preolimpică — între
ceri, tot mai multe întreceri. 
Nu iau startul la Jocurile 
Olimpice de la Grenoble dacă 
nu particip pînă atunci la cel 
puțin 15 concursuri, pe dis
tanțe variate.

După părerea mea, ca un 
sportiv să poată aspira, în
dreptățit, la o bună compor
tare în întrecerile de schi de 
anvergură, el trebuie să se 
antreneze foarte mult, foarte 
precis. Eu, de pildă. în timpul 
verii, particip, săptămînal, la 
mai multe lecții de antrena
ment. însumând circa cinci

dăruiești.
privește intre- 

Grenoble, dele- 
de schiori va

ceea ce 
de la 
noastră 
in Franța la 20 ianua-

ore, chiar zece. Pe 
apropierii sezonului, 
orelor de pregătire 
pînă la 12 pe săptămină.

Mulți mă întreabă adesea 
despre secretele succeselor 
mele. Nu am nici un fel de 
secrete. Alerg pe schiuri în 
tempo-ul convenabil, doresc 
să obțin victoria in marile 
competiții la care iau parte. 
Aș dori să spun tuturor că, 
după părerea mea, succesul 
in sport depinde de pasiunea 
cu care i te

In 
cerile 
gația 
pleca 
rie, urmînd să ne antrenăm 
timp de 7—8 zile la altitudi
nea de peste 2 000 de metri. 
Apoi, antrenamente la Au- 
trans. Anul trecut, ca urmare 
a unei pregătiri efectuate în 
această stațiune, am cîștigat 
trei titluri de campion al 
Suediei și am reușit un timp 
apreciat ca excelent în super- 
maratonul de 85 km.

In februarie, in Franța, va 
fi foarte dificil. Voi avea 

■mulți adversari bine pregă
tiți, deci o concurență foarte 
puternică. Mă gîndesc, în pri
mul rind, la Mentiranta, Mar- 
tinssen, Eggen, Gronningen, 
Akentiev. In orice caz. mă 
duc în Franța să cîștig cel 
puțin o medalie de aur. Nu 
mă va mulțumi nici măcar 
„argintul".

măsura 
numărul 

ajunge

și olimpice vor fi 
depășite"

In ultimii patru ani, în 
viața mea au avut loc trans
formări mari. Titlul de cam
pion olimpic la patinaj viteză 
cucerit la Innsbruck mi-a a- 
duS, neîndoios, o deosebită 
popularitate, dar, în același 
timp, ți extrem de multe o- 
bligații. Țelul meu cel mai 
apropiat este acela de a fi 
selecționat în echipa S.U.A. 
pentru J.O. de la Grenoble. 
Mă gîndesc cu multă seriozi
tate la aceasta, deoarece prin
tre viteziștii americani exis
tă mulți tineri talentați, cu 
nimic mai prejos pregătiți de- 
cit niine. Tinerețea unora,con
stituie un atu decisiv, care 
poate cîntări foarte mult. Pe

y--'

patinoarul pe care ne-am an
trenat în ultimul timp, mulți 
dintre colegii mei au reali
zat performanțe deosebite. In 
proba de 500 m, de pildă, tim
pii obținuți au fost de 41—42 
secunde.

Mă gîndesc la dificultatea 
acestei curse de viteză și la 
lupta care se va da la Gre
noble pentru obținerea me
daliei de aur.

Dintre colegii mei, cred că 
o bună comportare pot avea 
în marea întrecere din Fran
ța, Neale Blachford, extrem 
de dotat, precum și Billy 
Kocks (20 de ani) și Wayne 
Le Bombard (23 ani) — pe 
distanțele lungi. Dintre pati
natoare, Diana Holum (16 
ani), ciștigătoare a medaliei 
de bronz la campionatele 
mondiale din 1967, pornește 
cu cele mai mari șanse la 
un... loc pe podium, după 
cum ți alte colege ale mele — 
Jane Echuort, Sally Blachford 
(sora patinatorului) și Jane 
Fisch (în probele de distanțe

SCHIORII
ROMÂNI

LA INNSBRUCK

la noș- pro-
Astă-seară, părăsește țara delegația de schiori a României care va participa la întrecerile din cadrul Jocurilor Mondiale Universitare de Innsbruck. Studenții tri vor concura la bele alpine.în urma ultimelor cursuri, antrenoriiDia-conescu și V. Cirsto- cea au selecționat pe DORIN MUNTEANU, GHEZA TUMORI. NICO- LAE CREȚOI, LA SANDU, NEAGOE și TOMORI. 
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lungi) și Mary Meyers (la vi
teză), pot avea un cuvint de 
spus la Grenoble. Cred că în 
multe probe actualele recor
duri mondiale ți olimpice vor 
fi depășite.

ANDRZEJ RAPACI 
(Polonia): „Sper 

să-mi realizez 
visurile"

Tatăl meu lucra la oraș. 
Acasă, mama cu cinci copii. 
Eu — cel mai 'mare. Mă scu
lam de la cinci dimineața, 
aveam multe treburi gospo
dărești. Apoi, pe schiuri, la 
școală. După lecții, ca proiec
tat dintr-o catapultă, alergam 
în pădure. Numai schiuri ti
veam în cap toată ziua. Satul 
nostru fiind situat nu depar
te de Zakopane, am avut pri
lejul să asist din fragedă co
pilărie la concursuri de mare 
anvergură, ani văzut mari ați 
ai schiului mondial. M-au 
tentat mai întii săriturile de 
la trambulină, dar poligonul 
de tir situat in apropierea lo
cuinței noastre m-a atras ire-

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU sportul

Schioarele singurele speranțe olimpice ale Bulgariei
Se poate sublinia, din capul locului, ca un. succes al sportului bulgar faptul că la toate olimpiadele de iarnă din anii de după război' solii sportivi al țării noastre s-au numărat printre competitorii la titlurile olimpice. Este adevărat, niciodată vreun sportiv bulgar1 n-a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului dar, totuși, nu putem uita că în cîteva rinduri au fost realizate performanțe remarcabile. Să amintim, de pildă, că la Innsbruck, în 1964, echipa noastră feminină s-a clasat pe locul 6 în proba de ștafetă 3x5 km fond, Stoeva, Va- silieva și Dimova fiind primele sportive care au adus un punct Bulgariei la Jocurile Olimpice de iarnă. La Cortina d'Ampezzo, Gheorghi Dimitrov a ocupat locul 7 la combinata alpină. Și am mai putea enumera și alte rezultate meritorii sportivii JocurilorFirește,

obținute de bulgari în cadrul Olimpice de iarnă, la Grenoble, Bulga-

viteză sporti- Stians- puncte, loc.

zistibil spre biatlon. Acesta 
avea să-mi aducă cele mai 
mari satisfacții sportive. Fi
rește, cea mai însemnată am 
avut-o anul trecut, la Alten
berg : campionul mondial 
Viktor Mamatov m-a întrecut 
cu puțin. Ah, dacă nu era 
vintul acela...

Dar, anul acesta, la Jocu
rile Olimpice, sper ca visu
rile mele să se realizeze. Do
resc mult să devin campion 
olimpic, și pentru aceasta am 
parcurs la antrenamente pes
te 30 000 de kilometri, am tras 
peste 4 500 focuri in poligon. 
Întrecerile sportive oferă, însă, 
și decepții, iar adevăratul 
sportiv trebuie să știe să le 
primească. Am 20 de ani: 
dacă nu voi reuși acum, voi 
mai avea multe alle prilejuri.în fotografia alăturată imagine de la festivitatea de premiere de pe patinoarul de altitudine Madona di Campi- glio. în cadrul concursului international de patinaj din această localitate, vul norvegian Sven sen a totalizat 176,982 clasîndu-se pe primul Stianssen a intrat în posesia trct'eului „Alberto Nicolodi". Ultima probă, cea de 10 000 m, a revenit norvegianului Got- tormsen în 15:44,4.

ria va fi reprezentată. Speranțele se îndreaptă, în primul rind, spre schioare, ele avînd eele mai mari șanse să obțină performanțe deosebite în probele de fond și la ștafetă. Pregătirile au început încă din timpul verii, într-o tabără specială situată la Sozopol, pe malul Mării Negre. Pe primul plan, firește, s-a aflat pregătirea fizică, realizată prin practicarea altor ramuri sportive (haltere, gimnastică, crosuri etc.) O colegă sofiotă și-a intitulat chiar reportajul „32 de grade la soare și- schi". Apoi, în lunile de toamnă, noi antrenamente, la Sofia, pe uscat. Abia în luna noiembrie, profitând de prima zăpadă, schioarele au urcat în munți. în luna decembrie, au urmat cîteva săptămâni de pregătire comună cu schioarele suedeze, într-o tabără situată dincolo de cercul polar, la cîteva sute de kilometri nord de Stockholm. Antrenorul de schi al lotului bulgar, Gheorghi Zografov, mi-a re

latat că la Kiruna, tn Suedia, s-au antrenat și schioare din Polonia, R. D. Germană și Cehoslovacia. Deoarece se întuneca încă de la prânz, concurentele se antrenau pe piste electrificate.Zilele trecute, lotul șchioapelor bulgare a fost limitat la 4: Stoeva, multiplă campioană a Bulgaria, sportivă cu rezistentă excepțională, clasată pe locul 2 la întrecerile pre- olimpioe de anul trecut, deținătoarea a două medalii de aiur la Universiada din 1966 • Vasilieva, o sportivă cu bune calități tehnice, cîștigătoairea unei medalii de aur la Universiada din 1966 ; Dimova, o alergătoare explozivă ; Sotâro- va, schioară care debutează în întrecerile internaționale de mare anvergură. în perioada oare a mai rămas pînă la startul olimpic aceste sportive vor concura în Finlanda, Cehoslovacia și vor fi prezente, de asemenea, la cîteva competiții tradiționale oe au loc în fiecare an în Bulgaria.Cîteva cuvinte și despre schiorii noștri. în programul lor de antrenament a figurat
BREVIAR

® Botul sportivilor sovietici care 
va participa la campionatele eu
ropene de patinaj artistic progra
mate în acest an la Vesteras (Sue
dia) între 24 și 28 ianuarie are 
în fruntea sa pe campionii olim
pici, mondiali și europeni Ludmi
la Belousova și Oleg Protopopov. 
Din lot mai. fac. parte Galina Grî- 
jibovskaia, Elena Sceglova, Ser- 
ghei Cetveruhin, Vladimir Kuren- 
bin, Serghei Volkov (la probele 
individuale), cuplurile Tamara 
Moskvina—Alexei Mișin ; Irina 
Rodina—Alexei Ulanov (la pe
rechi) și cuplurile Irina. G-rișkova— 
Viktor Rîjkiin ; Ludmila Pahomo
va—Alexandr Gorșkov (la proba 
de dans).
• La probele alpine din cadrul 

Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Grenoble, Grecia va fi reprezen
tată de cinci schiori. în prezent 
aceștia se pregătesc la Chamonix 
sub conducerea antrenorului fran
cez Jacques de Piersan.

® Comitetul Olimpic american 
a definitivat lotul de sportivi al 
S.U.A. care va participa la între
cerile concursului de săniuțe din 
cadrul Jocurilor Olimpice de iar
nă. Vor face deplasarea la Gre
noble următorii sportivi : . Mike 
Hessel, Terry O’Brien, Robbin 
Part ch, Jim Moriarty,. Kim Lay- 
ton, Jim Murray, Lewis Janou- 
seu, Bruce Pettit (la. masculin) și 
Ellen Williams, Kathy Roberts și 
Sheila Johannsen (la feminin).

După cum anunță corespon
dentul sportiv al agenției „France 
Pressed, la turneul olimpic do 
hochei pe gheață de ia Grenoble 
vor participa 16 echipe, în cazul 
că reprezentativa Ungariei va 
accepta să înlocuiască formația 
Poloniei, care a forfaitat. Echîpe- 
1 ? j?.u fost repartizate în două 
grupe.

In grupa A vor juca : U.R.S.S., 
Canada, Cehoslovacia, Suedia, 

sub vârful Mu- condiții accep- efeetuarea unor pe zăpadă. Fi- nu se gîndește

pentru toamna anului 1967 o perioadă de pregătiri comune cu schiorii sovietici, dar din cauza lipsei de zăpadă a trebuit să se renunțe la acest plan. Ca urmare, lotul nostril de schi fond a urcat în munții Rila unde sala au găsit tabile pentru antrenamente pește, nimenila medalii olimpice, dar se speră că la Grenoble o bună comportare poate avea tânărul P. Pankov, care de cîțiva ani concurează din ce in ca mai bine, ca și multiplul nostru campion, rutinatul Ștefan Mitkov,Participarea schiorilor alpini este incertă. îh decembrie lotul, condus de antrenorul Vrințov, a efectuat pregătiri în Austria unde, avînd condiții excelente, s-a putut antrena intens. Dar, deocamdată federația nu și-a spus cuvîntul.
Țvetan GHEORGHIEV redactor la „Naroden sport" Sofia

S.U.A. Celelalte trei echipe car» 
vor evolua în această grupă vor 
fi cunoscute după jocurile de ba
raj la care participă echipelp 
R.D. Germane, Norvegiei, Finlan
dei, Iugoslaviei, R.F. a Germa
niei și României. Echipele învinse 
din meciurile de baraj vor alcă
tui grupa B, alături de Japonia, 
italia. Austria. Franța și Ungaria,

Primele confruntări 
internaționale ale boxerilor 

fruntași, in 1968Programul internațional ai boxerilor noștri fruntași se va deschide, anul acesta, cu întâlnirea dintre selecționatele României și Anglie; Federația noastră a propu forului de specialitate din Anglia ca meciul să se dispute in prima jumătate a lunii apriiie. Apoi. în perspectivă (3—5 mai), o nouă confruntare internațională. Este vorba despre întâlniri’;* dintre reprezentativele României și Bulgariei. Echipele A vor încrucișa mănușii" •a Solia, iar secundele ir București. Se așteaptă confirmarea federațiilor din Anglia și Bulgaria.

FOTBAL PE GLOB
ETIOPIA „CUPA AFRICII"

In „Cupa Africii", care se desfășoară 
în Etiopia, s-au mai disputat două partide: Algeria—Uganda 4—0 (2—0); Ghana — Congo (Kinshasa) 2—1 (1—1).

bao 2—1, Barcelona—Saragossa 4—0. Pri
mele clasate:
1. Real Madrid
2. Barcelona
3. Atletico Madrid
PORTUGALIA: BENFICA ȘI

PE PRIMELE LOCURI

16 8
16 8
16 8

22
21
21

ANGLIA: NUMAI PATRU MECIURI

6 2 33—14
5 3 26—16
5 3 22—15
SPORTING—

Din cauza timpului nefavorabil (zăpadă abundentă), în campionatul englez s-au desfășurat simbătă doar patru meciuri : 
Arsenal—Sheffield United 1—1, Leeds 
United—Southampton 5—0, Leicester— 
Wolverhampton 3—1, Newcastle—Notting
ham Forest 0—0. în clasament conduce Manchester United cu 37 p (29 j) urmată de Leeds cu 35 p (din 26 j), Liverpool 
34 d (25 j) etc.
SPANIA: REAL A TRECUT IN FRUNTE

în etapa a XVI-a, liderul campionatu
lui, Atletico Madrid, a iost învins cu 
1—0 de Sabadei, în timp ce Real Madrid 
a dispus cu 1—0 de Sevilla, trecind în 
fruntea clasamentului. Alte rezultate : Malaga—Las Palmas 2—0, Pontevedra—Real Sociedad 2—0, Elche—Espanol 1—0, Valencia—Betis 2—0, Cordoba—Atletico Bil-

în campionatul portughez, în etapa a XllI-a Sporting a învins cu 3—0 pe Be- 
lenenses, Academica a dispus cu 2—1 de 
Leixoes iar Benfica a terminat la egalitate (1—1) cu Varzim. Alte rezultate: 
Guimaraes—Barreirense 3—0, F.C. Porto--- 
Setubal 2—0, Sanjoanense—Tirsense 1—0. 
Braga—CUF 2—1. Primele trei clasate : 1 Benfica 13 9 3 1 29—11 212. Sporting 13 9 3 1 24—■ 8 213. Porto 13 9 2 2 27—11 20
R. F. A GERMANIEI: F. C. NURNBERG

IN SERIE...
în etapa a XlX-a, F.C. Niirnberg a rea

lizat o altă victorie (a 12-a) din campio
natul R.F.G. Liderii au învins cu 3—0 pe Borussia Neunkirchen. Echipele din Mtin- 
chen au fost învinse : Bayern cu 2—1 de Hanovra 96, iar Miinchen 1860 (pe teren 

propriu) cu 1—0 de F. C. Koln. Alte rezultate : Stuttgart—Borussia Moenchenglad

bach 1—3, Duisburg—Karlsruhe 2—1, Werder Bremen—Eintracht Frankfurt 2—0.
Primele clasate:1. F. C. Niirnberg 19 12 6 1 49—18 302. Moenchengladbach 19 8 6 *5 53—32 223. Duisburg 19. 9 4 6 32—24 224. Koln 19 10 2 7 38—30 225. Bayern 19 10 2 7 38—36 22

FRANȚA: ETAPA DE CUPĂîn cadrul 32-imilor de finală ale „Cupei Franței", cea mai mare surpriză s-a înregistrat la Bastia, unde formația de amatori Gazelec Ajaccio a eliminat, după prelungiri, cu 2—1, formația din prima categorie Monaco! Alte rezultate: Va
lenciennes — Granville 1—0, Strasbourg— 
Pierrots—Strasbourg 1—0, Nantes—Dinan 10—0, Ajaccio—Rennes 3—2 (după prelungiri), Red Star—Reims 0—0 (după prelungiri), Sochaux—Bastia 5—1, Nimes— 
Marseille 1—0, Toulon—Aix 1—-0.

ALTE ȘTIRI
e In preliminariile olimpice, echipa 

Irakului, jucînd la Bangkok, a învins cu 
4—0 formația Tailandei.

• Kickers Offenbach—A.S.K. Linz 4—0 
(meci amical).

■In turneele de șah de la Bever- 
wijk, duminică a fost zi de 
odihnă, tn turneul marilor ma- 
'eștri s-a continuat partida Hort 
— Cirici, care fusese întreruptă. 
Partida s-a încheiat cu un re
zultat de remiză. Clasamentele 
nu au suferit modificări. In 
turneul marilor maeștri condu
ce Korcinoi (U.R.S.S.) cu 4 
puncte, urmat de Gheorghiu 
(România) cu 3 puncte, Portisch 
(Ungaria) și Tal (U.R.S.S.) cu 
cite 2l,2 puncte. Liderul clasa
mentului in turneul maeștrilor 
este Zuckerman (S.U.A.) cu Sți 
puncte urmat de Ciociltea (Ro
mânia), Doda (Polonia) și Me
dina (Spania) cu cite 3 puncte.

■
Tenismanul australian Ray Ruf- fels a confirmat forma bună în care se află, ciștigînd titlul de campion al Tasmaniei. în finala probei de simplu, desfășurată la Hobart, el l-a învins cu 3—6, 6—8, 7—5, 7—5, 6—2 pe englezul Graham Stilwell. Proba feminină a fost dominată de cunoscuta jucătoare Billie Jean

King (S.U.A.), care a învins-n în finală cu 6—3, 6—4 pe Judy Tecart (Australia).
BEchipa de box a Mexicului, 

care in prezent se află in tur
neu in Polonia, a întîlnit la 
Katowice o selecționată a Sile- 
ziei. Victoria a revenit pugilis- 
tilor polonezi cu 12—6..

B
La Klagenfurt s-a. disputat finala competiției internaționale de hochei pe gheață „Cupa Al-
pilor“ între formațiile austriece AC Klagenfurt și E.V. Innsbruck. Victoria a revenit cu scorul de 4—2 (2—1, 2—0, 0—1) echipei AC Klagenfurt.■In „Cupa cupelor" la baschet, 
echipa cehoslovacă Slavia Pra- 
ga a învins la Osnabrueck cu 
scorul de 88—77 (41—39) echipa 
vest-germană VFL Osnabrueck. 
Returul va avea loc la ÎS ia
nuarie. la Praga.■în finala probei de dublu bărbați a campionatelor de tenis ale Asiei de la Bangalore, perechea indiană Lall,

■rtT —.......If'!.11

Mukerjea a dispus de Ion Țiriac și Ilie Năstase eu 3—6, 4—6, 6—2, 6—1, 6—0. în proba de simplu bărbați, câștigată de sovieticul Metreveli, în sferturile de finală, indianul Misra l-a eliminat pe Ilie Năstase cu 6—3, 6—4, 6—4.
Bîn cel de-al doilea joc din ca

drul turneului pe care îl în
treprinde in R.D. Germană, re
prezentativa de hochei pe ghea
ță a Bulgariei a jucat la Jons
dorf cu selecționata de tineret 
a R.D. Germane. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
8—3 (4—0, 2—2, 2—1). In pri
mul meci, disputat la Weiss- 
wasser, cele două echipe ter
minaseră la egalitate : 2—2.

B
Echipa masculină de handbal Dynamo Berlin s-a calificat pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni", invingind în meci retur cu scorul de 37—10 (19—5) echipa Rapid Viena. în primul joc, eclu- pa dinamovistă obținuse victoria cu scorul de 30—11.
^telefon


