
Pc schiuri, în plin sezon I Astă-seară,

Gh. Bălan (A. S. Armata Brașov), ciștigătorul uneia din cele 
două curse de slalom uriaș din cadrul „Cupei Postăvarul", are 
duminică prilejul să-și confirme din nou specialitatea la 

coborir'e

Aflat în plin sezon compe- 
tițional, schiul va cunoaște la 
sfîrșitul acestei săptămîni o 
bogată activitate. Debutul îl 
vor face biatloniștii care, de 
mîine dimineață, își dispută 
pe pîrtia și poligonul din Po
iana Brașov (Poiana de 
Jos) titlurile de campioni na
ționali. Probele acestei între
ceri, care atrage de la an la 
an tot mai mulți spectatori, 
sînt: 20 km seniori (vineri), 
15 km tineret (sîmbătă) și 
ștafeta 3X7,5 km (duminică).

Sîmbătă și duminică va a- 
vea loc una din competițiile 
cu o veche tradiție în țara 
noastră: „Cupa Dinamo" la 
probe alpine. în prima zi, se 
va desfășura slalomul special
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(pe pîrtia de sub teleferic), 
iar în cea de a doua, pîrtia 
Lupului va găzdui prima 
coborîre oficială din acest se
zon.

La sărituri, pe trambulina 
mijlocie vor concura sportivii 
de la Dinamo, Tractorul și

A.S. Armata pentru „Cupa 
A.S. Armata". Fondistele își 
vor disputa întîietatea pentru 
„Cupa Steagul roșu".

în afara competițiilor din 
Poiana Brașov, finalul săp- 
tămînil programează și al
te importante concursuri, din
tre care trebuie să amintim 
în primul rînd de „Cupa U- 
nirii" (organizată la Vatra 
Dornei de comisia de sport a 
U.G.S.R. pentru schiorii de 
cat. a II-a și a IlI-a), „Cupa 
Sinaia" (organizată de clubul 
sportiv Sinaia pentru fondiștii 
și fondistele de vîrsta junio
ratului) și „Cupa Mureș-.Auto- 
nomă Maghiară", cu prilejul 
căreia va fi inaugurată tram
bulina de 90 de metri de la 
Valea Strîmbă.

După cum se vede, un șirag 
de întreceri care, sîntem con
vinși, va fi completat de alte 
dispute ce vor fi organiza*e 
pe plan local. Pînă la desfă
șurarea acestor concursuri, 
publicăm următoarei^ rezul
tate.

★
PETROȘENI. Primul con

curs al schiorilor din Valea 
Jiului s-a desfășurat la Stra
ja, în organizarea asociației 
sportive Energia și cu parti
ciparea sportivilor de la Spar- 
tac, Voința, Școala sportivă 
Petroșeni, Minerul Lupeni, E- 
nergia Paroșeni și Metalul 
Hunedoara. Iată cîștigătorii 
probelor: SLALOM URIAȘ 
juniori : M. Matiuș (Spartac 
Petroșeni), seniori: L. Leje 
(Spartac Petroșeni); SLALOM 
SPECIAL juniori: M. Matiuș, 
seniori: A. Acs (Voința Pe
troșeni); SLALOM URIAȘ și 
SLALOM SPECIAL fete: Ana 
Sicht (Minerul Lupeni); FOND 
junioare (3 km) : Maria Im- 
ling (Energia Paroșeni), ju
niori (5 km): L. Mathe (Ener
gia Paroșeni), seniori (10 km): 
I. Peter (Energia Paroșeni).

STAICU BĂLOI-coresp.

Primul record al anului
Intr-un concurs desfășu

rat la piscina Floreasca, 
tinărul Vlad Belea de la 
Școala sportivă nr. 2 a par
curs distanța de 400 m mixt 
în 5:09,0, stabilind astfel

primul record (de juniori) al 
anului în bazin acoperit. 
Vechiul record a aparținut 
aceluiași înotător cu timpul 
de 5:17,9.

IERI, LA HOCHEI PE GHEAȚĂVICTORII SCONTATEIN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"
Turneul internațional de ho

chei pe gheață dotat cu „Cupa 
orașului București" a debutat 
promițător. Apreciem ca atare 
primele partide ale acestei 
competiții, în primul rînd pen-

dentă și ciudată lipsă de nerv, 
jucînd static și fără vlagă. Sâ 
fi fost vorba doar de o eclipsă 
de moment, generată de con
vingerea că victoria nu le poa
te scăpa ? Să sperăm... Punc-

PREMII SUPLIMENTARE CELOR MAI BUNI JUCĂTORI
Fiind vorba de cea de a X-a ediție — jubiliară — a „Cupei ora

șului București1*, federația noastră de specialitate, in dorința de 
a marca mai evident acest eveniment, a hotărît să se acorde trei 
premii pentru cel mai bun portar, apărător și atacant. în acest 
scop, a fost alcătuită o comisie de desemnare compusă din toii 
antrenorii echipelor participante și condusă de președintele cole
giului de antrenori al F.R.H.P.

Programul de azi, ORA 17 : București tineret — S.K.A. Leningrad; 
ORA 19 : București — R.F.G. II.

tru că formațiile S.K.A. Le
ningrad și C.H.Z. Litvinov, con- 
firmînd pronosticurile, au ofe
rit o dispută rapidă, presărată 
din abundență cu execuții teh
nice și combinații tactice mult 
gustate de public. Și apoi, pen
tru că infirmînd o „tradiție" 
care acum cițiva ani ne-a cos
tat chiar primul loc, pierdut 
Ia golaveraj, prima selecționată 
a Capitalei a întrecut, fără e- 
forturi prea mari, echipa se
cundă.

în acest meci, care a asigu
rat deschiderea programului de 
ieri după amiază, victoria a re
venit formației A cu scorul de 
9—1 (0—0, 4—1, 5—0). Firește că 
o asemenea diferență în rezul
tatul final ne scutește de prea 
multe comentarii. Totuși nu 
putem trece cu vederea faptul 
că învingătorii (lipsiți de apor
tul lui G. Szabo și Bașa — ac
cidentați) au manifestat o evi-

0 nouă sală de sport in Orașul

Gheorghe Gheorghiti-Dej

tele au fost marcate de : Ște- 
fanov (3), Pană (2), Biro, I. 
Szabo, Florescu, Stefan și res
pectiv Iordan. Partida a fost 
condusă corect de cuplul J. Pa- 
zout (Cehoslovacia) și N. Ki
rilov (U.R.S.S.).

Cu toate că a fost dinamic 
și plăcut de urmărit, cel de-al 
doilea meci s-a încheiat cu 
victoria la scor a echipei S.K.A. 
Leningrad : 9—0 (2-0, 3-0, 4-0). 
S-ar putea crede că jucătorii 
sovietici au zburdat pe gheață, 
depășind net un adversar mult 
inferior ca valoare. Lucrurile 
nu stau însă chiar așa. La o 
pregătire tehnică egală și la 
o capacitate fizică nu mult di
ferențiată, S.K.A. Leningrad 
s-a detașat prin superioritatea 
tactică. Cu un joc foarte bine 
organizat, în care trecerile din 
apărare în atac s-au făcut ca 
la... carte, cu finalizarea com
binațiilor ofensive de o pre
cizie, am zice, matematică, e- 
chipa din Leningrad a măcinat 
treptat și... sigur forțele ad
versarului. Concludent în a- 
ceastă direcție este felul în 
care s-au desfășurat ultimele

Sîmbătă se va inaugura, în- 
tr-un cadru festiv, noua sală de 
sport construită în orașul nos
tru. Această modernă bază spor
tivă (interiorul sălii 42x21x9 ml 
va putea găzdui diferite jocuri 
precum și lntîlnlri de box. gim
nastică, lupte etc. și dispune de 
vestiare încăpătoare, cabinet me
dical, instalații sanitare și două 
tribune cu 400 de locuri.

GH. GRUNZU — coresp.

BOXERII DE LA
(IUGOSLAVIA), ÎN

Echipa de box Dinamo Pan- 
cevo (Iugoslavia) întreprinde 
un turneu în țara noastră. 
Sîmbătă, oaspeții vor evolua 
la Timișoara, unde vor întîlni

Olympia Ljubljana-Dinamo București 
in „Cupa cupelor" la baschet

I
I
I
I
I

LJUBLJANA 17 (prin 
telex, de la trimisul nos
tru special). Sala Tivoli 
din localitate va fi mîi- 
ne-seară (n.r. astă-seară) 
teatrul unei interesante 
întreceri internaționale. 
Este vorba de returul 
meciului de baschet din
tre Olympia Ljubljana 
și Dinamo București, con-

tind în sferturile de fi
nală ale „Cupei cupelor", 
întrecerea este aștep
tată cu viu inte
res, publicul fiind dor
nic să-și vadă forma
ția favorită evoluînd în 
fața echipei care, la 
București, a cîștigat cu 
o diferență de 16 puncte.

Meciul se anunță des
chis (mă refer la posi
bilitățile de calificare), 
gazdele beneficiind însă 
în acest joc și de apor
tul cunoscutului Bassin, 
absent în partida de la 
București.

ȘAHIȘTII ROMÂNI
ACUMULEAZĂ PUNCTE 

In turneele 
DE LA BEVERWIJK

© Alexandra Nicolau la a doua vic
torie • Fiorin Gheorghiu — remiză cu 
Ree 0 Victor Ciociltea continuă să fie 

neînvins în grupa secundă

AMSTERDAM 17 (Agerpres). — Șa- 
hista româncă Alexandra Nicolau a ob
ținut o nouă victorie în turneul feminin 
al festivalului de șah de la Beverwijk. 
în runda a doua, cu albele, ea a în- 
vins-o pe olandeza Tuk. Vreeken (Olan
da) a cîștigat Ia Sunnucks (Anglia) și 
Ivanka (Ungaria) la Timmer (Olanda). 
Au fost întrerupte partidele Kowalska 
(Polonia) — Kozlovskaia (U.R.S.S.), Iva
nova (Bulgaria) — Stadler (Iugoslavia) și 
Heemskerk (Olanda) — Malypetrova 
(Cehoslovacia). In fruntea clasamentului 
se găsesc Alexandra Nicolau (România) 
și Tim Vreeken (Olanda) cu cite 2 punc
te fiecare.

★
în turneul marilor maeștri, Viktor 

Korcinoi (U.R.S.S.) a obținut a șasea vic
torie consecutivă, de data aceasta la 
iugoslavul Karaklaici. in urma căreia s-a 
distanțat la 2 puncte in clasament.. Cam
pionul român Florin Gheorghiu a remi
zat cu olandezul Ree. Cu același rezul
tat s-au încheiat partidele : Langeweg — 
Van Geet, Pîdevski — Cirici, Matanovici 
— Donner și Ivkov — Rossolimo. Tal a 
întrerupt cu Boboțov, iar Portisch cu 
Hort.

G. Russu-ȘIRIANU

FLORIN GHEORGHIU in timpul parti
dei cu L. Portisch
Telefoto : UPI — Agerpres

După șase runde, pe primul Joc în 
clasament se află Korcinoi cu 6 puncte, 
urmat de Gheorghiu cu 4 p, Portisch și 
Tal 3 (1) p, Donner, Cirici și Matano
vici 5 p.

★
Turneul maeștrilor- a programat parti

dele rundei a șasea. Victor Ciociltea (Ro
mânia) a remizat cu Crabbendan (Olan
da), Zuckerman (S.U.A.) l-a învins pe 
Hartong (Olanda) și Marovici (Iugosla
via) pe Jongsman (Olanda). Doda (Polo
nia) a întrerupt cu Van Scheltinga (O- 
landa). în clasament conduce Zucker
man cu 5 puncte, urmat de Doda cu 4 
(1) p., Ciociltea 4 p., Nikolici 3 (1) p.

Un atac al echipei sovietice. 
Apărarea formației C.H.Z. Lit
vinov face greu față situației, 
așa cum de altfel s-a întîmplat 
de nenumărate ori în acest 
joc.

Foto : V. BAGEAC

două reprize. în cea de-a doua 
parte a jocului inițiativa a a- 
parținut la început hocheiș- 
tilor din Litvinov. Dar, în 
timp ce aceștia au ratat oca
ziile una după alta, S.K.A. Le
ningrad, cînd a revenit în a- 
tac, nu a „iertat" nici o situa
ție. In ultima parte lucrurile 
s-au petrecut nu mult dife
rit. Doar atît că după o scurtă 
sclipire, echipa cehoslovacă a 
cedat total în ultimele 10 mi
nute, cînd scorul a și luat de 
altfel proporții.

Au înscris : Kostov (2), An
dreev (2), Kozlov, Glazov, Gu
reev, Solodunin, Seniușkin. A 
arbitrat corect perechea elve
țiană Jean Claude Aubaur și 
H. R. Gerber.

Călin ANTONESCU

DINAMO PANCEVO
ȚARA NOASTRĂ
formația locală U.M.T., iar în 
ziua de 22 ianuarie vor sus
ține o partidă, la Reșița, în 
compania echipei C.S.M.

START SPRE UN FOTBAL DE CALITATE
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A
pelul, aproape identic în noblețea 
și demnitatea Iui, a pornit, suc
cesiv, din trei părți ale lumii, 
întîi a răsunat vocea președinte
lui comitetului de organizare din 
Mexic, celebrul arhitect Pedro 

Ramirez Vazquez, care, în cursul unor 
vizite de curtoazie prin Europa, a pro
clamat intenția de a pune sub semnul 
păcii și al prieteniei Jocurile Olimpice 
de vară din capitala mexicană. Apoi, cu 
prilejul reuniunii de la Koln a Consiliului 
mondial pentru educație fizică și sport, 
delegatul francez Rene Bazennerye a evo
cat noțiunea de „armistițiu olimpic". în 
sfîrșit, recent, primarul orașului Grenoble, 
Hubert Dubedout, a lansat cu ardoare 
chemarea către toate forțele angajate în 
prezent în diverse conflicte armate, să 
accepte un armistițiu general pe întregul 
glob în timpul jocurilor Olimpice de 
iarnă.

De oriunde a venit, nobilul apel s-a 
declarat inspirat din tradiția antică. Tot 
respectul nostru devoțiunii arătate ideii de 
universalitate în sport, cu gîndul la pacea 
sacră a elinilor de acum două milenii și 
jumătate 1 încă în 1894, Pierre de Couber
tin, renovatorul Jocurilor Olimpice mo
derne, dorea — potrivit profețiilor sale — 
sâ dea, din 4 în 4 ani, lumii frămîntată de 
războaie, otrăvită de bancheri și indus
triași, o pildă de solidaritate internațională 
pe care sportul poate să o propună „ce
tății universale".

în privința succesului acestor nobile 
apeluri, am dori din inimă să nu fim 
obligați a ne mulțumi cu simple iluzii. 
Tunurile bubuie încă în prea multe locuri, 
într-o epocă în care n-ar trebui să auzim 
decît bătăile inimilor (chiar și ale celor 
transplantate de la „Groote Schuur"). 
Armistițiul olimpic rămîne însă un apel 
la bună înțelegere umană, o atitudine 
generoasă care onorează sportul și pentru 
care istoria va găsi o încrustare pe 
răboj.

Nici celebra pace olimpică a elinilor 
n-a fost scutită de excepții. în anii 401—400 
î.e n., spartanii au pustiit fără milă Elida ; 
ei n-au respectat nici măcar împrejurimile 
regiunii sacre a Olimpiei, < 
urbiile orașului Elis și celebrele gimnazii
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jr împrejurimile s 
au distrus sub- 5 
phrpîia nîmnnvi’i " 

unde se antrenau atleții olimpici ; ei au , 
violat pacea olimpică I Xenofon însusi po- ’

.. . ■ ■■ jvestește înverșunata luptă dintre Arcadia 
și Flida, așa-numiful război al Elaiei 
(364 362 î.e.n.), oentru stâpînirea Olim
piei și a bogatelor sale temple. Luptele 
s-au desfășurat chiar în cuprinsul „terito
riului sacru", în toiul Jocurilor Olimpice 
(ediția a 104-a), sub ochii îngroziți ai 
reprezentanților întregii Elade. Povîrnișurile 
Cronionului au fost brăzdate de șanțuri 
și acoperite de palisade. Templul lui Zeus 
a fost transformat în bastion ; de pe 
acoperișul său se aruncau lăncii în mulți
mea luptătorilor...

Accidente, firește, pe care istoria nu 
le-a uitat, încărcîndu-le cu semnificații 
patetice. Astăzi proclamăm din nou priori
tatea păcii în momentul cînd atleții lumii 
pășesc pe pistele de gheață sau in nisipul 
fierbinte al arenei olimpice. Nouă, spor
tivilor români, năzuința aceasta ne este 
scumpă. „Educarea tinerei generații în 
spiritul ideilor de pace, cooperare și bună 
înțelegere între popoare" este o inițiativă 
a României, pe care O.N.U. a primii-o cu 
deosebit interes și a adoptat-o la cea 
de-a 20-a sesiune a sa sub forma unei 
Declarații-apel adresată popoarelor și gu
vernelor.

Armistițiul olimpic trebuie să asigure 
tineretului din toate țările lumii posibi
litatea participării la Jocurile Olimpice 
ale erei moderne, cu convingerea că torța 
aprinsă la Olimpia simbolizează compre
hensiunea și prietenia. Apelul la pace 
trebuie să găsească ecou, să vibreze în 
conștiința tuturor oamenilor de pe glob.

Victor BANCIULESCU
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VALORIFICAREA COMPLEXA A ZONEI TURISTICE
VALEA PRAHOVEI

Valea Prahovei ! Pentru 
geografi, un făgaș al ape
lor ce coboară de pe plat
forma Predealului spre sud. 
Pentru turiști, o poartă larg 
deschisă spre pitorești sta
țiuni de odihnă învăluite în 
mireasma ozonului, spre 
poezia de o aspră frumuse
țe scrisă de mina naturii în 
roca munților, iar, în ano
timpul zăpezilor, spre mira
jul alb al atîtor pîrtii de 
schi.

Dacă pentru geografi Va
lea Prahovei are limite pre
cizate cu o rigoare științi
fică, pentru turiști — în 
schimb — aceste limite s-au 
extins cuprinzînd nu numai 
munții Bucegilor și ai Ba
iului care. în zori și în a- 
murg iși întind umbrele 
pînă în unda sprintenă a 
Prahovei, dar și Valea Ti
mișului care prelungește 
spre nord această tăietură 
de-a curmezișul Carpaților, 
ca și umerii de piatră care 
se înalță de o parte și de 
alta a acestei văi, Piatra 
Mare și Postăvarul unde, 
intr-adevăr, drumeții buni 
ajung după citeva ore de 
mers pornind din Predeal.

In această zonă, străbătu

tă de artere cu o intensă 
circulație, avantajată de a- 
propierea Capitalei și a Bra
șovului s-au dezvoltat sta
țiuni de odihnă și de spor
turi de iarnă ca Sinaia,
Bușteni, Predeal, Poiana
Brașov, s-au amenajat și 
marcat poteci în .munți,
s-au construit cabane și ho
teluri turistice, s-au reali
zat instalații mecanice de 
transport (teleferice, schilif- 
turi) etc.

Zonă cu veche tradiție 
turistică și leagăn al schiu
lui nostru, Valea Prahovei 
a devenit datorită cadrului 
său natural și a posibilită
ților confortabile de găzdui
re, o țintă de vacanță și de 
excursii pentru mulți din
tre noi ca și pentru un nu
măr mereu crescînd de tu
riști de peste hotare.

Și, totuși, în acest vast 
perimetru de frumuseți car
patice, se poate realiza o 
valorificare mai complexă 
a potențialului turistic.

Premise favorabile există. 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R. a acordat turismului 
o atenție deosebită. Sume 
importante sînt și vor fi in
vestite pentru punerea în 
valoare a noi zone de inte
res turistic sau pentru va
lorificarea celor actuale la 
un nivel superior.

In dorința de a contribui 
la o cit mai judicioasă în-

Cabana Diham — pitoresc 
Prahovei

zestrare a zonelor turistice 
cu baza materială necesară, 
cu o rețea convenabilă de 
drumuri și de servicii tu
ristice respectîndu-se, tot
odată, cadrul natural în

loc de popas pe Valea 
Foto: EM. CRISTEA

care se vor integra aceste 
lucrări, ziarul nostru iniția
ză, în- urma unei prealabile 
consultări cu Oficiul Națio-

(Continuare în pag. a 2-a)
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il'INHt» DE IARNĂ IN NUNTII RODNEI
Pantele și căldările munților 

Rodnei oferă, cu abundența lor 
de zăpadă care persistă adese
ori mult timp după ce, pe alte 
meleaguri, iarna cedează pasul 
primăverii, o serie de locuri 
adecvate practicării schiului ca 
și excursiilor pe schiuri. Din 
păcate lipsa de adăposturi ți 
de amenajări — excepție făcînd 
doar Complexul turistic Borșa 
care dispune de amenajările de 
la Fîntîna și de pabana Puzdra 
— nu permite un aflux mai mare 
de vizitatori în aceste locuri. 
Cabana Puzdra adăpostită de 
fetele estice ale cedării supe
rioare a Negoiescului se află 
într-o zonă cu declivități și de
nivelări ce permit nu npmaț 
neofiților să descifreze ABC-ul 
schiului, dar oferă și așilor a- 
cestui sport numeroase prilejuri 
de satisfacție.

Cel mai scurt ți lesnicios) 
drum de acces către cabana 
Puzdra este cel ce urcă, spre 
sud, de-a lungul văii Negoies
cului incepînd din localitatea 
Poiana Borșei și fiind marcat 
pînă la cabană cu triunghi aj.- 
țiasiru. Urcțim domol, pe un 
drum bolovănos care pătrunde 
țn munte avînd, în stingă, ver
santul vestic al, Buzei Dealu- 
tui; iar spre dreapta, țm pi
cior de munte ramificat din vâr
ful Puzdrele (localnicii îi spun 
„Coarnele").

Ajungem, curînd, la conflu
ența Pîrî.ului Mic (dreapta) cu 
Izvorul Negoiescului (stânga), 
de unde continuăm urcușul, în 
șerpentine. La ieșirea din pă
dure, valea se deschide larg

DIN RUCSACUL CU... SFATURI

UNDE PUTEM FACE 
TURISM PE SCHIURI?

Scriu aceste rînduri cu gîndul 
la cei ce ați acceptat ideeă unui 
concediu în anotimpul alb ca și 
la studenții care vor intra peste 
puțin timp în vacanța lor de 
iarnă.

Amenajările efectuate într-o 
serie de stațiuni de munte, la 
unele cabane, cțotar.ea pîrtiilor 
cu mijloace mecanice de trans
port (teleferic, t.eleschi. baby- 
gchilifturi) constituie, indiscu
tabil, premisele unor vacanțe 
și concedii plăcute, în decorul 
măreț și plin de poezie al mun
ților noștri. La acestea trebuie 
să adăugăm posibilitatea de a 
face excursii pe schiuri în îm
prejurimile stațiunilor și ale 
cabanelor sau chiar ture mai 
simple care nu cer o pregătire 
îndelungată.

Turismul pe schiuri nu ne 
pretinde îiidernînarea concuren
tului de slalom și nici un echi
pament de prima calitate. Acolo, 
în munți, putem întreprinde cu 
prietenii excursii după posibi
litățile noastre tehnice și fizice, 
cutreierînd ore în șir întinde
rile .albe.

★
Sînt, în Carpați, itinerarii de 

-iarnă ușoare, unde ne putem de
plasa cu schiurile fără eforturi 
mari, unde vom cunoaște și ne 
vom acomoda, cu diferitele fe
luri de zăpadă, învățînd în ace-

Un excelent ghid turistic

CEHOSLOVACIA"

Am parcurs cu automobilul, 
la sfîrșitul verii trecute, peste 
2 500 km prin Cehoslovacia. Am 
urcat magistrala sud-nord, de 
la Bratislava, prin Bmo, pînă la 
Fraga ; am făcut turul celebre
lor stațiuni balneare din vest 
(Karlovy Vary—Marianske Laz- 
ne) și am străbătut drumul lung 
spre est, pînă în Tatra. Am ad
mirat toate valorile (naturale, 
istorice, arhitectonice, culturale) 
cu care este dotată țara prie
tenă, pe măsură ce ne ieșeau în 
cale. Sîntem obligați să facem 
această precizare din urmă, pro
zaică în contextul dat, pentru 
că o călătorie fără ghid sea
mănă adesea cu orbecăiala. 
Harta poate determina o rută, 
un itinerar, cu puncte fixe, cu 
destinații și popasuri. Nimic nu 
poate înlocui însă un ghid — 
competent și avizat — care să-ți 
indice locurile interesante și 
micile abateri din drumul prin
cipal, hanurile pitorești din pă
durici sau castele ascunse de 
cotul șoselei, toate acele cu
riozități și detalii importante 
care depășesc cunoștințele cla
sice școlărești sau cele „din au
zite".

țin asemenea ghid este volu
mașul (apreciat 'după, format) 
Ide peste 400 de pagini, tu o bo
gată Informație, absolut nece-

Valea Laptelui și tarnița Negoiescului Mare văzute din valea Arieșul Mare
în fața noastră iar poteca, des
fășurată pe malul stâng al pî- 
rîului, urcă domol către sud- 
est. După aproape un sfert de 
oră de urcuș lin, de-a lungul 
unei zone plantată cu molid, 
apar pe versantul drept al văii 

lași timp, pe nesimțite tehnica 
mersului pe schi.

Pentru excursiile pe schi, iti
nerarele din jurul cabanelor 
sînt cele mai recomandate. Hu- 
nedorenii, de exemplu, au pe 
valea Stînișoarei sau pe valea 
Pietrelor admirabile locuri de 
schiat și un bun loc de popas : 
cabana Pietrele.

în Făgăraș, cabanele Surul 
și Bîlea și-au cîștigat o mare 
faimă prin frumusețea peisa
jului și a pîrtiilor din imediata 
apropiere. Mai de curînd, ca
bana Podragu, situată în călda
rea cu același nume, a devenit 
— în urma construirii cabanei 
intermediare Turnuri, care ușu- 

sară oricui face o călătorie în 
țara Verei Ceaslavska, recent 
publicat de Editura sportivă sub 
titlul: „Cehoslovacia, ghid tu
ristic".

Am evocat propria noastră 
călătorie, dinaintea apariției a- 
cestei cărți, pentru a sublinia 
cît de util ne-ar fi fost un în
dreptar, la urma urmei un sfet
nic, care pe românește să ne 
ghideze spre acele locuri inedite 
și captivante cu care orice tu
rist dorește să-și orneze pano
plia amintirilor. Un singur e- 
xemplu în sprijinul afirmațiilor 
noastre, născut din lectura re
cent apărutului volum. In drum 
spre Tatra, am străbătut cu 
automobilul regiunile Opava și 
Ostrava, regiuni industriale des
tul de terne, fără tentația unui 
popas. Oare, dacă am. fi știut, 
nu ne-am fi abătut cîțiva kilo
metri spre Koprivnice să vedem 
Muzeul automobilistic sau Mu
zeul „Emil Zatopek" (aci în oră
șelul îri care s-a născut marele 
fondist) ? Nu he-qm fi oprit 
oare, în împrejurimi, la Huk- 
valdy (locul de baștină al com
pozitorului Leos Janacek) sau 
la Pribor (locul nașterii fonda
torului teoriei psihanalizei, Sig
mond. Freud) ? Data viitoare 
o vom face, pentru că acum 
le-am citit toate astea la pag. 
286 a cărții pe care I. Derevencu 
a tradus-o și a pregătit-o cu 
minuțiozitatea unui adevărat iu
bitor de turism.

Extrem de detaliată, lucrarea 
introduce pe viitorul călător 
prin Cehoslovacia în toate ca
tegoriile pitorescului, dar și ale 
practicului. Ar fi util însă ca 
la o a doua ediție să se îm
prospăteze aceste date practice 
în raport și la curent cu pro
gresul evident al industriei tu
ristice cehoslovace.

Volumul, așa cum se prezintă, 
va fi fără îndoială un succes 
de librărie, ținînd seama de nu
mărul mereu crescînd al turiș
tilor români care pleacă peste 
hotare. 

(vîb)

cîțeva stînci înalte și mult sur- 
plombate. numite de localnici 
„La Coliba de Piatră". Spațiul 
de sub stânci oferă un bun 
adăpost pe timp de vreme rea.

Urcăm, mereu, în pantă do- 
moală și cu atenția sporită căci 

rează calea de acces — centrul 
celei mai vaste și mai impre
sionante zone de schi din Fă
găraș.

Pentru cei din Valea Jiului, 
cabanele Buta, Cîmpușelul sau 
Straja reprezintă obiective tu
ristice ușoare, de unde se poate 
ajunge pe tălpicile de lemn 
în locuri de o rară frumusețe.

Semenicul cu platoul lui 
imens va prilejui bănățenilor să 
trăiască clipe de neuitat, sub 
cupola unui cer limpede, într-o 
atmosferă reconfortantă.

Brașovenii și — firește — bu- 
cureștenii vor putea hoinări pe 
sub uriașul abajur al pădurii, 
în lungul potecilor marcate de 
pe Postăvarul sau Piatra Mare 
și vor gusta la coborîre plăcerea 
vitezei pe excelente pîrtii de 
schi. Celor ce se duc la Predeal, 
îndeosebi schiorilor începători, 
le recomandăm drumurile spre 
Susai, Creasta Cocoșului, cabana 
Gîrbova, 
Diham 
lor.

Sper 
riență, 
vină o 
torii de natură, o chemare ire
zistibilă spre bucuriile iernii.

, Poiana Secuilor, la 
sau la Poiana Izvoare-

că, dună o primă expe- 
drumeția pe schi să de- 
ispită vie pentru ama-

Emilian CRISTEA 
maestru emerit al sportului

ALPINIȘTII CLUJENI PREGĂTESC UN NOU 
iN PEȘTERA VlNTURILOR

ÂSÂLT“

Cercul alpiniștilor speologi 
din Cluj, constituit pe lingă 
Consiliul regional pentru edu
cație fizică și sport, și-a propus 
să întreprindă o nouă explorare 
în Peștera Vînlurilor din Sun- 
cuiuș din care se cunosc, pînă 
în prezent, peste 13 750 m de 
galerii.

în acest scop se va organiza 
chiar în cursul lunii ianuarie 
o expediție care are misiunea 
să înființeze o nouă tabără sub-

VALORIFICAREA COMPLEXĂ A ZONEI
TURISTICE VALEA PRAHOVEI

(Urmare din pag. 1)

nai de Turism, care este direct 
interesat în a cunoaște opinia 
unui public larg în această 
problemă, o anchetă privind va
lorificarea superioară a zonei 
turistice Valea Prahovei.

Cititorii noștri sînt invitați 
să facă propuneri referitoare 
la orice aspect al problemei : 
căi de acces (drumuri, poteci, 
marcaje), locuri de popas și a- 
limentație publică (hoteluri 
turistice, cabane, refugii, cam
pinguri, moteluri, hanuri turis
tice, restaurante cu specific 
etc.), amenajări pentru practi
carea sporturilor (piftii de schi, 
de săniuș, de bob, patinoare, 
t renuri de volei, tenis ș.a.), 
instalații mecanice de transport

&tul

în această zonă semnele de 
marcaj părăsesc, cînd șl cînd, 
poteca, fiind puse pe versantul 
opus. După cea de a șasea tre
cere peste apă, ne apare, în 
dreapta, o colibă forestieră pă- 
răginită; din acest loc, părăsim 
firul văii, abătîndu-ne ușor că
tre stânga. Lăsăm, în urmă, 
plantația tânără ți intrăm în pă
durea veche de molid, din ba
zinul superior al văii.

Urcușul devine acum mai 
priporos ți trecem o șerie de 
vîlcele ale pîraielor ce coboară 
din Buza Dealului, prin jghea
buri înguste de piatră. La ieși

Pe unde urcăm iarna la cabana Coiia ?
Recent, a fost dată în foloșin- 

turiștilor cabana Cozia 
(1 570 m alt.) cu o capacitate de 
45 de locuri, situată în vecină
tatea vîrfului Cu același nume, 
în timpul verii, afluența mare 
de turiști este, în mare parte, 
canalizată pe cele două poteci 
marcate satisfăcător, care con
duc la vîrf și la cabana Cozia.

In timpul iernii, însă, traseele 
sînt impracticabile.

Traseul marcat cu bandă al
bastră, mănăstirea Stinișoara — 
Surduc — Ciuha Mică — caba
na Cozia, este periculos în zona 
abruptului din muntele Bulzii 
(avalanșe), iar traseul, marcat

@ Sîmbătă 20 ianuarie se va 
desfășura, la Sinaia, „Carnava
lul Bucegilor" care va prilejui 
turiștilor, o seară distractivă, 
bogată în concursuri (pentru cel 
mai frumos costum, cea mai 
frumoasă mască, cel mai fru
mos dans și alegerea unei „Miss 
carnaval"). Asemenea acțiuni 
vor mai avea loc la Piatra 
Neamț („Carnavalul Ceahlău
lui"), la Vatra Dornei („Carna
valul Bucovinei"), la complexul 
Semenic („Carnavalul Semcni- 
cului") și la Păltiniș — Sibiu 
(„Carnavalul zăpezii").

• Intre 5 și 14 februarie, 
U.A.S.R. în colaborare cu O.N.T. 
vor organiza tabere de iarnă 
la munte pentru studenții aflați 
în vacanță. Taberele vor fi găz
duite la cabanele din Bucegi. 
Postăvarul, Munții Cibinului și 
Lacul Roșu (studenții bucureș- 
terii), Rarău și Vatra Dornei 
(ieșenii), Colibița, Mezeș și Păl
tiniș (clujenii)), Semenic și

cca. 10l ore
peș-

terană, situată la 
de mers de la intrarea în 
teră. Tabăra va fi prevăzută cu 
provizii și alimente, carbid și 
materiale tehnice necesare echi
pei care între 1 și 5 mai a.c. 
se va angaja în cercetarea unei 
noi zone a celei mai mari peș
teri din România.

ing. L. MORAVE» — coresp.

(teleferic, schilift etc.), diferite 
alte amenajări, forme de orga
nizare a deservirii turiștilor 
(centre de închiriat echipament 
turistic, instructori, ghizi etc.), 
modalități eficiente de popu
larizare a atracțiilor turistice 
din această zonă.

Pot fi abordate, de asemenea, 
probleme referitoare la concep
ția de sistematizare a zonei, la 
stilul arhitectonic adecvat, la 
protejarea naturii etc.

Cititorii sînt rugați să ne tri
mită propunerile lor pină la 
data de 30 ianuarie a.c. pe a- 
dresa:

Ziarul „Sportul", str. Vasjle 
Conta nr. 16, București, men- 
ționiad pe plic: FENTRU 
ANCHETA „VALEA PRAHO
VEI". 

rea din pădure, trecem un pîrîu 
ceva mai mare, traversăm apoi 
o zonă de teren acoperită, vara, 
de mocirle și urmând marcajul 
într-o abatere către stînga iar 
apoi spre dreapta ajungem la 
fostul terasament al stației de 
funicular. Deasupra acestuia, la 
cincisprezece metri, se află ca
bana Puzdra.

Celor ce au urmat traseul 
descris mai sus, le urăm ca, o 
dată ajunși la capătul drumului, 
să aibă vreme bună și zăpadă 
„favorabilă pentru schi".

Emilian ILIESCU

cu bandă roșie peste munții 
Șcgrțaru și Rotunda nu are in- 
djcjitoare pe stiipi, absplut ne
cesare in timpul iernii. De alt
fel, nici marcajul „de vară" pe 
pietre și arbori nu este fără 
cusur.

Ar fi necesar ca pentru valo
rificarea excelentelor condiții de 
amplasare (priveliști frumoase, 
pirtîe de schi io apropiere) să 
se îmbunătățească marcajul și 
poteca peste munții Școrțaru și 
Rotunda, astfel incit turiștii care 
urcă din frumoasele stațiuni Că- 
limănești-CăcjuIata, să poată 
ajunge Ia cabana Cozia în con
diții acceptabile, (n. p.).

Muntele Mic (timișorenii), ca
bana Rusu (brașovenii), Bucegi 
(gălățenii), Păltiniș (craiovenii), 
Bucegi (studenții din Petroșeni) 
și Lacul Roșu (studenții din 
Tg. Mureș).

• Asociația turiștilor din 
Bulgaria numără peste 800 000 
membri cuprinși în 700 de sec
ții. De reținut că 40 din aceste 
secții sînt specializate în speo- 
turism. Asociația are în patri
moniul său 130 cabane.

• Austria dispune de o ca
pacitate de cazare de 600 000 
locuri pentru turiștii străini. 
Dintre acestea 60 la sută se află 
în hoteluri iar 40 la sută în lo
cuințele cetățenilor.

• Afganistanul, țara munților 
înalti, constituie tema a două 
noi cărți : „între Munjan și 
Basghal" scrisă de W. Frey și 
S. Akram și „Ultima tăcere" a 
italianului Varverl.

® Ulțimul număr pe anul 
1067 al revistei cehoslovace 
„Turista" este deschis de un 
articol al ing. Stanislaw Wieser 
cuprinzând jurnalul excursiei 
sale efectuată în Făgăraș și 
Piatra Craiului.

® O jumătate de zi a durat 
ascensiunea pe muntele cel mai 
înalt al Japoniei Fudzijama 
(3 776 m alt.). Este vorba de o 
ascensiune cu un automobil pre
văzut cu pneuri de tractor.

PRONOSPORT

autoturisme ;
16“. „Moskvici 408“ cu 
și radio, „Fiat 850“, 
Gordini" șl „Trabant

CUMPĂRAȚI-VA BILETE PEN
TRU TRAGEREA AUTOTURIS
MELOR LOTO DIN 23IANUA- 

RIE 1968

în anul 1967, numeroși cîștlgă- 
tori din toate colțurile țării au 
obținut premii de valoare la 
LOTO, cbnsțînd în autoturisme, . 
bani și excursii peste hotare,

Un bun prilej de a. obține au
toturisme îl oferă prima tragâre 
a autoturismelor LOTO din anul 
1968. Tragerea are loc la 23 ia
nuarie și atribuie 1 autoturism 
VOLVO 121“ . în valoare de 

102.750 lei, prin tragere la sorți 
și NELIMITAT • ■
„Renault 
4 faruri 
„Renault 
601“.

în afara autoturismelor se a- 
cordă premii de valoare varia
bilă pentru 3 numere cîștigătoa- 
re din 4 extrase și premii fixe 
în bani pentru 2 numere cîștigâ- 
toare din 4 extrase.

Această tragere se desfășoară 
după o nouă formulă tehnică 
care acordă noi și. importanta • a» 
vantaje pentru participant!. In 
primul rînd vom semnala {aptul 
că se vor efectua 30 de extra
geri a cîțe 4 numere, deci în 
total vor fi extrase nu mai pu
țin de' 120 numere.

Precizăm că cu biletele seria

ClND NU NE VĂD Al NOȘTRI
Două dintre reprezentantele 

de frunte ale rugbyului româ
nesc, Grivița Roșie și Dinamo, 
eu sărbătorit trecerea de la 
1967 la 1968 dincolo de hotare, 
în preajma Atlanticului, invi
tate si susțină cțteva tntîlniri 
amicale cu formații din prima 
ligă a campionatului francez. 
Bilanțurile celor două turnee 
tint cunoscute. In afara rezul
tatelor propriu-zise — victorii, 
înfrângeri, puncte marcate, 
puncte primite — am reținut 
numeroasele aprecieri favora
bile la adresa reprezentanților 
noștri și îndeosebi faptul ci 
majoritatea comentatorilor lo
cali observă progrese evidente 
în concepția de joc, în formu
lele tactice și în execuțiile teh
nice ale oaspeților. Cu atît mai 
penibil ne-a impresionat, in 
acest context, vestea inciden
telor petrecute la meciul Di
namo — S.U. Agen. incidente 
al căror „erou", de tristă cele
britate, a fost internaționalul 
dinamovlst Gh. Nica.

Nemulțumit de arbitraj (în 
genere, alb-albaștrii s-au dis
tins prin proteste zgomotoase 
la deciziile arbitrului, semn că 
se simțeau „ca acasă") — jucă
torul în cauză a găsit de cu
viință să-și exteriorizeze senti
mentele printr-o lovitură „en 
passant", care l-a culcat pur și 
simplu la pămînt pe dl. Genet, 
conducătorul partidei, membru 
al Comitetului rugbystic din 
Părigord-Agen. Această fază 
ieșită din comun a avut loc in 
minutul 57 și s-a soldat, cum 
era și firesc, cu eliminarea vi
novatului, urmată de inerentul 
raport către Federația franceză 
de rugby.

Au trebuit să treacă aproape 
trei săptămîni (partida cu pri
cina s-a disputat la 24 decem
brie, pe stadionul Armandie) 
pentru ca noi să luăm cunoș
tință, din presa țării gazdă, de 
gestul incalificabil al lui Gh. 
Nica, Cotidianul „Midi Olympi- 
que“ menționează în plus anu
mite detalii de natură să agra
veze situația. Sub semnătura 
lui Henri Gatineau, se arată că 
doi dintre eforii clubului local, 
împreună cu . arbitrul Genet, 
s-au adresat după terminarea 
întâlnirii conducătorului dina- 
moviștilor bucureșteni, Titi lo- 
nescu, rugîndu-l să vegheze cu 
mal multă atenție asupra com
portamentului elevilor săi. Re
putatul antrenor, una din fos
tele glorii ale sportului cu ba
lonul oval, a găsit de cuviință 
să le răspundă, arătând fața tu
mefiată a lui Dragomirescu, 
căpițqnul echipei române : „Mă 
întreb dacă invitația adresată 
nouă de către Sporting Union 
Agenais n-a avut la bază o 
idee de răzbunare !“.

...Asta, apropo de faimosul 
meci de la București, în care 
Dinamo și-a adjudecat „Cupa 
campionilor europeni" dispu- 
nînd cu 16—0 de aceeași S.U. 
Agen, învingătoare cu 12—0 in 
prima manșă. Replica lui Titi 
lonescu, generată, probabil, de 
o iritare de moment, comple
tează cum nu se poate mai 
neplăcut ieșirea lui Nica. In
tr-adevăr, în aprecierea fapte
lor de mai sus trebuie despăr
țite net. două elemente esențial 
diferite. Pe de o parte, așa 
cum mărturisesc toate cronicile

• LOTO •
„J“ de cite 60 Iei se poate par
ticipa la toate cele 30 de extra
geri.

Uremiile la tragerea autoturis
melor LOTO din 23 ianuarie 
1968 se acordă pe 7 categorii.

Luni 22 ianuarie 1963, ultima 
zl de vlnzare a biletelor,

© Premiile concursului PRO
NOSPORT nr. 2 din 11 ianuarie 

1963.
— Categoria I (13 rezultate): 

14 variante a 7.186 lei;
— Categoria a Il-a (12 rezul

tate) : 301 variante a 401 Iei.
— Categoria a IlI-a (11 rezul

tate) : 2687,5 variante a 67 lei.

PREMIILE CONCURSULUI PRO. 
NOEXPRES NR. 2 DIN 10 IA

NUARIE 1968.

Extragerea I:

Categoria I : 0,5 variante a 
49.020 lei; categoria a II-a: 1,5 
variante a 35.403 lei; categoria a
IlI-a ; 38,5 variante a 1.485 lei; 
categoria a IV-a 235 variante a 
312 lei; categoria a V-a: 720,5 
variante a 102 lei; categoria a 
Vl-a : 3.681,5 variante a 27 lei.

Extragerea a ll-a :

Categoria a H-a : 2 variante ă 
19.331 lei; categoria a IH-a: 30

Nr. 66 (5500)

B « ■

din care ne-am informat — nu 
încape îndoială ci unii dintre 
jucătorii agenezi, în frunte cu 
Bidmouret, accidentat la Bucu
reștii au imprimat acestei reu
niuni amicale un caracter de 
răfuială violentă. Ei eu găsit, 
după spusele observatorilor, ciți- 
va parteneri de aceeași speță 
în rîndurile XV-lui dinamovist, 
ceea ce a favorizat nenumăra
te busculade, ciocniri, brutali
tăți' etc.

Pe de altă partț, f, tot ații 
de limpede, că atacul huliganic 
al lui Nica împotriva arbitru
lui întâlnirii — și încă într-un 
moment în care jocul era în
trerupt — nu se încadrează sub 
nici o formă in categoria „inci
dentelor de parcurs", destul de 
frecvente, din păcate, atît pe 
terenurile noastre cît și pe alte 
paralele șl meridiane. Această 
ieșire — unică, pe cîțe știu, in 
evoluțiile sportivilor români 
peste hotare — se cuvenea în
fierată pe loc, în modul cel 
mai drastic, fără umbri de re
ticență șl fără nici o referire 
lă incidentele de alt ordin, care 
puteau forma, eventual, obiec
tul unei discuții separate, la 
momentul șl la tonul de rigoa
re. Așa stând lucrurile, îmi 
permit si mi' întreb, la rândul 
meu, daci originea acestui gest 
fără precedent nu trebuie cău
tată și în atitudinea antreno
rului față de oamenii pe care 
îl conduce și de a căror com
portare pe teren răspund? in 
mod nemijlocit ?

Bineînțeles, indiferent de 
considerațiile auxiliare, depli
na vinovăție pentru actul in 
șine apasă pe umerii lui Gh. 
Nica, jucător tânăr, dar cu su
ficientă experiență competițlp- 
nală. Lovind un arbitru, în
tr-un meci internațional, el a 
lezat, după părerea mea, onoa
rea sportivă a culorilor noas
tre. E de mirare că federația 
de resort sancționează așa de 
alene o abatere de asemenea 
gravitate; să ne amintim mă
surile energice luate acum 
cîțiva ani de forul omonim din 
Franța, în urma unor incidente 
asemănătoare, provocate la 
București de cîțiva titulari ai 
„cocoșului galic". Sancțiunea, 
în cazul de față, se cere a ft 
cu atît mai severă, cu cit exis
tă semne că răul începe să se 
întindă. Dan Coe este eliminat 
din joc, în Brazilia, pentru bru
talități repetate, în meciul cu 
Gremio-Porto Alegre; la Bei
rut, fotbaliștii de la Farul 
se retrag in corpore de pe te
ren, în semn de protest invo- 
cînd unele erori de arbitraj...

Este cazul să se acționeze 
exemplar, fără sentimentalis
me minore, cînd e vorba de 
panașul sportului național. Cel 
ce înjosesc rangul de ambasa
dori sportivi ai României, n-au 
ce căuta pe terenul de joc. 
Nota bene — nu numai peste 
hotare, dar nici aici, acasă I

Dan DEȘLIU

N.R. Comisia de disciplină 
din cșdrul federației de rugby 
a hotărît, în ședința șa de 
marți seara, suspendarea jucă
torului Gh. Nica pe timp de 
un an din activitatea sportivă 
internațională.

Clubul sporliv Dinamo nu a 
anunțat încă nici o măsură.

PRONOSPORT
variante a 1.387 lei; categoria a
IV- a: 159.5 variante a 335 lei; 
categoria a V-a: 682.5 variante a 
78 lei; categoria a Vl-a: 2.647 va
riante a 23 lei.

FREMIILE ÎNTREGI ȘI SFER
TURI de la tragerea loto 

din 12 IANUARIE 1968

Categoria 1: 1 variantă sfert a 
96,252 lei ; a II-a ■: 10 a 13.430 lei 
și 3 a 3.357 led ; a IlI-a : 183 a 
794 lei și 237 a 198 lei : a IV-a : 
388 a 441 lei și 626 a 110 lei ; a
V- a : 834 a 249 lei și 1.286 a 62 Iei.

Premiul de categoria I sfert, a 
fost cîștigat de Dragnea Ilie din 
Tr. Severin.

PRONOEXPRES NR. 3 DIN 
17 IANUARIE 1968

EXTRAGEREA IS
45 82 10 18 13 3 — 1 41

Fond de premii : 470.385 iei. 
EXTRAGEREA a TT-a •

34 5 43 11 28 39 — 44 32
Fond de premii : 345.267 lei
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 24 ianuarie 1968 la 
București;

Premiul excepțional in valoare 
de 35.638 lei constituit din fondul 
nedistribuit al categoriei I, extra
gerea a n-a a concursului Prono- 
expres anterior, a revenit partici
pantului Stânescu Ion din Bucu
rești,
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START SPRE UN FOTBAL DE CALITATE 
RAMÎNERI PE POZIȚII DEPĂȘITE

® Vorbim mult despre fotbal, faeem puțin pentru 
ameliorarea Iui

® Politică de anvergură pentru eopii și juniori
• Locul fotbalului in ansamblul mișcării sportive
• Federația trebuie înzestrată eu instrumentele 

necesare traducerii în fapt a responsabilităților «aia
• Sînt convins că va triumfa acea sumă de adevă

ruri, capabilă să ridice fotbalul românesc la cote 
de glorie

— Vă rugăm să ne vor
biți despre cîteva dintre 
problemele fotbalului nos
tru transferate în „dosa
rul" 1968 și care reclamă 
totuși o grabnică dar bine 
chibzuită rezolvare.

— Mai întîl o precizare. Voi 
afirma cîteva puncte de ve
dere strict personale, rezulta
te dintr-o experiență de cîtiva 
ani, cîștigată jucînd fotbal și 
venind în contact cu aspec
tele vieții fotbalistice în dife
rite ipostaze, ultima în cali
tate de membru al Biroului Fe
deral și pe care le voi susține 
în toate împrejurările. Gîn- 
durije mele nu vor schița In
tențiile sau proiectele Fede
rației de fotbal.

— Foarte bine. Atunci 
să localizăm. Printre alte 
responsabilități, în cadrul 
Biroului Federal vă revine 
problema copiilor șl junio
rilor, expediată și aflată în 
suferință de mulți ani în 
așteptarea unei soluții ra
dicale. Propunem să vă 
referiți mai întîi la ea.

— Pentru rezolvarea acestei 
probleme fundamentale trebuie 
elaborată și aplicată o poli
tică de anvergură. în țările 
unde se procedează astfel, pre
gătirea fotbalistică a copiilor 
și juniorilor nu este ceva im
pus, construit și dirijat arti
ficial. A devenit de z.eci de 
ani o tradiție, o acțiune vie, 
cu sentimente și rațiune pro
prii, cu suprafață și profunzi
me (exemple i Brazilia, Argen
tina, Uruguay, Anglia, Iugo
slavia, Italia, R. P. Ungară, 
R. F. a Germaniei). Noi sîn- 
tem în situație deosebită, nu 
iie-am format acest reflex și 
de aceea trebuie elaborată o 
politică care să-l declanșeze 
ținînd seama de tradiția noas
tră (abandonată mulți ani de 
către toți factorii), de anumite 
condiții specifice, precum și de 
modul cum a fost soluționată 
în alte țări.

— De ce considerați 
problema pregătirii copi
ilor și juniorilor impro
prie deocamdată soluțiilor 
radicale ?

— Pe acest plan moștenim 
numeroase anomalii, indiferen
ță, neînțelegere și chiar re
zistențe. Ani de zile Federa
ția de fotbal nu s-a preocupat 
de tratarea problemei în fon
dul ei, adoptînd niște palea
tive înșelătoare. N-a existat 
măcar un tablou sinoptic al 
situației pe țară. Din lipsa u- 
nui fond de date este încă 
dificil să inventariem situația 
actuală. în fața acestui tablou, 
federația se găsește nepregă
tită acum pentru o acțiune 
generală. Dar mai există și 
alte motive. Au ruginit re
sorturile intime ale principa
lelor unități organizatorice 
menite să se ocupe pe crite
rii științifice de pregătirea 
fotbalistică a tineretului. Gre
le urmări a avut și excluderea 
fotbalului din școli (în ultima 
vreme se încearcă o reconci
liere, dar extrem de superfi
cială). Nu există cadre specia
lizate pentru organizarea și 
desfășurarea acestei activități 
(particularitățile fac din ea o 

specialitate). Aproape nimeni 
nu i s-a mai dedicat, dezinte
resul oficial a stins treptat 
pasiunile. în sfîrșit, ne lipseș
te materialul documentar. Spe
cialiștii noștri nu s-au intere
sat și n-au adus aproape de 
Ioc date edificatoare, deși au 
fost de nenumărate ori în 
toate țările cu putere fotba
listică. Cu atît mai mult salut 
inițiativa ziarului „Sportul" 
care a realizat recent o an
chetă internațională pe aceas
tă temă, publicînd Imagini 
faptice și cifre convingătoare.

Interviul nostru cu tovarășul
Mircea Angelescu, vicepreședinte al Federației de fotbal

începutul unui cin îndeamnă Ia scrutarea viitorului, la utili
zarea unor unghiuri de veefere care să conecteze bilanțul 
etapelor trecute, cu viziuni bazate pe legile perspectivei. Fot
balul nostru afectat de numeroase greșeli fundamentale a 
intrat în,1968 împovărat de eșecuri, neliniștit, datorită prelun
gitelor și sofisticatelor discuții purtate în jurul său, precum și 
din cauza nonintervenției în punctele sale nevralgice.

Deși oscilant, optimismul tuturor celor ce cred în valențele 
și viitorul fotbalului românesc (anihilate de multă vreme prin

corsetul mediocrității și, al interesului de moment, meschin în 
ultimă analiză) îi ajută să nu dezerteze, să nu pactizeze cu 
scepticismul sau cu resemnarea.

Voind să rămînem și în acest an cît mai aproape de pro
blematica lyi presantă, inaugurăm suita unor dezbateri pe 
care le dorim penetrante pînă la miezul adevărului. Pentru 
întîia filă am solicitat un interviu tovarășului Mircea Ange- 
lescu, vicepreședinte al F. R. Fotbal.

—- Cum s-ar putea ieși 
din acest cerc vicios?

— în sensul cel mai gene
ral, prin angajarea tuturor 
factorilor și instituțiilor res
ponsabile cu instrucția și e- 
ducația tineretului, prin vo
ința lor comună de a inclu
de organic fotbalul în activi
tatea acestuia. Dintre ele, 
școala mai ales.

în ultimii ani, simțindu-se 
nevoia de a face totuși ceva, 
pentru pregătirea organizată 
a viitoarelor generații de fot-, 
baliști, s-a acționat unilateral, 
optîndu-se pentru formula cen
trelor de copii și juniori, uni- 
tați aparținînd Federației. Dar 
formula centrului de copil și 
juniori nu mi se pare viabilă, 
cuprinzătoare și eficace. Ar fi 
mai bine ca eforturile orga
nizatorice, materiale și de în
drumare tehnică să îmbrace 
altă modalitate, capabilă să cu
prindă nu cîteva sute de ti
neri, ci detașamente incom
parabil mai largi. Centrele ac
tuale sînt structuri artificioa
se, o dovedesc randamentul și 
evoluția lor precară, o subli
niază relațiile de neintegraie 
dintre ele și cluburi. Federa
ția de fotbal trebuie să facă 
eforturi materiale și tehnico- 
organizatorice nu pentru a rea
liza forme aparte, alăturate, 
dar separate de matricea clu
bului, ci în intenția de a spri
jini și stimula interesul ma
rilor noastre unități fotbalis
tice pentru soluții proprii, in
tegrate organic în viața aces
tora.

— Ați exprimat una 
dintre fațetele relațiilor e- 
xistențe de multă vreme 
între federație și unitățile 
productive propriu-zise 
(cluburi, asociații etc.). 
Sesizați cumva un exces 
de tutelă, sau ceva simi
lar ?

—- Tendința Ia e tutelare ex
cesivă care a secat respon
sabilitățile șl energiile clubu
rilor (asociațiilor), creînd niș
te- raporturi false. De mult, 
federația și-a transferat o 
parte din atribuțiile naturale 
ale acestora. Ea a încercat să 
pregătească (dintr-e ambiție 
deșartă sau mai degrabă, ig- 
norînd principiile fundamen
tale ale organizării fotbalului) 
într-un climat artificial, jucă
torii pentru echipa națională 
vrînd să rezolve prin cen
trele amintite (unități ale sale) 

șl problema schimbului de 
mîine. Astfel a sufocat clubu
rile cu autoritatea el, nu le-a 
creat obligații șt un cadru 
corespunzător fortificării lor. 
Pe de altă parte, cluburile a- 
tît au așteptat, retrăgîndu-se 
pe linia unor obligații minime, 
trăind numai în prezent, limi- 
tîndu-și preocupările în jurul 
echipei de seniori.

—■ Observînd carențele, 
vă obligați și Ia unele 
sugestii privind soluțiile 
posibile ?

— Voi enumera cîteva ac
țiuni componente ale acestei 
politici asupra eficacității și 
oportunității cărora există, 
cred, un consens general i

1) Stabilirea cu precizie a 
rolului și atribuțiilor fiecărei 
verigi (club, asociație, școală, 
comisie orășenească, regiona
lă, federație) față de procesul 
pregătirii copiilor și juniorilor.

2) Asigurarea unei baze ma
teriale puternice și stabile 
pentru pregătirea copiilor și 
juniorilor. Fotbalul nostru are 
o bază materială deficitară, 
aspect ce nu se poate imediat 
remedia. Terenuri puține. Com
petițiile de masă dilatate (fără 
urmări favorabile asupra sec
torului de performantă) adîn- 
cesc la rîndul lor criza de 
terenuri. Formula acestora s-ar 
cuveni revizuită și comprima
tă. Din primăvară, în fiecare 
oraș din țară, ar trebui ame
najat cîte un teren și dat ex
clusiv în folosința școlilor (fe
derația s-ar cuveni să con
ducă această acțiune, în le
gătură cu organele regionale 
sau orășenești pi să finanțeze 
o parte din realizarea ei).

3) Un sistem eficace pentru 
stimularea materială, dar mai 
ales morală, a tuturor celor 
ce-ar trebui să constituie în 
fond unitățile de lucru pen

tru realizarea unul flux conti
nuu de fotbaliști valoroși t 
antrenori, profesori, părinți și 
micuții jucători. Cluburile să 
ajute și să stimuleze școlile, 
federația să sprijine ambele 
instituții, să se acorde cupe, 
să fie chemați, drept recom
pensă, în tabere cei mai ta- 
lentați copii și adolescenți, să 
se atribuie premii și distincții 
profesorilor șl antrenorilor 
care acordă prioritate fotba
lului în preocupările sportive 
ale tineretului, fermînd jucă

tori dotați pentru perfor
manță.

4) Antrenorii specializați pen
tru copii și juniori, stabili pe 
posturi, cu un regim de sa
larizare atrăgător, pe scurt să 
se recunoască importanța a- 
cestei munci (cînd e bine fă
cută). Cunosc un caz hilar, 
cînd . antrenorul unei echipe 
de seniori a fost premiat pen
tru „curajul de a fi promovat 
un junior", în timp ce acela 
care-1 pregătise ani de zile a 
fost gratulat cu un zîmbet.

5) Elucidarea șl propagarea 
particularităților antrenamen
tului la copii și juniori, stabi
lirea corelației dintre pregă
tirea tehnică și fizică, pe baza 
datelor obiective obținute din 
experimente proprii și prin 
asimilarea experienței altora.

—- Vorbeați de atribuții 
precise în dreptul fiecărei 
verigi. Cum considerați 
școala și clubul în acest 
sens ?

— Școala ar putea avea un 
rol foarte serios în ofensiva 
pentru îmbunătățirea fotbalu
lui, dacă acest sport ar de
veni parte reglementată în 
preocupările elevilor. Are e- 
fecte complexe și extrem de 
favorabile asupra dezvoltării 
fizice și morale, merită să o- 
cupe, deci, un prim plan în 
preocupările sportive ale ele
vilor. Este un adevăr nece
sar de transmis părinților și 
profesorilor.

E timpul să înțeleagă și clu
burile cîteva adevăruri ele
mentare. Ele sînt unitățile cele 
mai interesate în realizarea u- 
nui sistem național pentru pre
gătirea copiilor și juniorilor și 
au mari obligații față de tine
rele generații de fotbaliști. De
venind puncte de atracție pen
tru adolescenții dintr-o anu
mită zonă, sprijinind cu asis
tență tehnică și echipament 

sportiv cîteva șcell șl echipe 
de categorii Inferioare deve
nite un soi de sateliți, depis- 
tînd talente autentice șl lan- 
sînd tinere vedete, numai ast
fel și-ar îndeplini cluburile 
datoria față de fotbal și față 
de ele.

— Schițați, vă rugăm, 
cîteva acțiuni de început. 

—- Mă voi limita doar la o 
parte dintre acțiunile pe care 
le cred posibile, chiar înce- 
pînd din al treilea trimestru 
al anului 1968. înființarea șl 
menținerea unei echipe de fot
bal în fiecare școală; organi
zarea unor campionate școla
re i organizarea pe timpul va
canțelor de primăvară și vară 
a unor cupe sau campionate 
locale de cartier; organizarea 
de echipe (copii șl juniori) la 
cluburile sau secțiile de fot
bal divizionare (A, B, C), în 
cadrul școlilor sportive etc; 
organizarea unor tabere zo
nale și naționale pentru copil 
și juniori; organizarea și ur
mărirea unor experimente; re
glementarea utilizării terenuri
lor de joc; măsuri stimulati
ve larga popularizare prin 
presă șl radioteleviziune a 
fotbalului, cu frumusețile sale, 
cu competițiile respective, cu 
experiențele proprii sau ale 
altora.

— Vă rog nu omiteți, 
abordînd propaganda, că 
despre situația fotbalului 
nostru se vorbește și se 
scrie enorm. Poate că

proporțional raportul cu 
ce s-a întreprins efectiv 
pentru acest sport nemul
țumește ?

— Vorbim mult despre fot
bal — e adevărat, dar facem 
încă puțin pentru ameliorarea 
lui (mă refer strict la organi
zare). Fotbalul a încetat' să 
mai fie un divertisment, deve
nind o treabă mai serioasă. A- 
ceastă accepțiune i-au dat-e și 
alții înaintea noastră și sîntem 
tentați, dacă nu chiar obligați 
să ne-o însușim. Presa brazi
liană scrie cu o sinceritate pe 
care o înțelegem că „Fotbalul 
face parte din politica națio
nală a Braziliei". Deci, în ca
zul citat victoriile sau insuc
cesele fotbalistice au ajuns să 
bucure sau să mîhnească un 
popor întreg. Am luat exem
plul brazilian pentru că acolo 
17 milioane de cetățeni prac
tică acest sport, dar și pentru 
faptul că insuccesele echipelor 
noastre naționale și de club 
mîhnesc și la noi mase uria
șe de cetățeni de vîrste și pro
fesii diferite.

Discuțiile, consfătuirile, re
flecțiile, oricît ar fi ele de 
penetrante nu rezolvă mare 
lucru. După Zurich s-au spus 
multe. Trecînd peste o serie 
de interpretări simpliste, ale 
noțiunilor de autonomia fede
rației, lărgirea atribuțiilor clu
burilor și trecerea lor la un 
regim de autofinanțare, regle
mentarea raporturilor jucător- 
club etc, este totuși necesar 
să acceptăm că organizarea 
fotbalului, cu trăsăturile lui 
particulare, necesită un loc a- 
parte în ansamblul mișcării 
sportive. Specificitatea fotba
lului este o realitate. Ea în
cepe de la tehnica jocului 
(gen singular printre activită
țile omului), continuă în dome
niul organizării și sfîrșește, 
după ce înglobează numeroa

se aspecte, în marile pasiuni 
pe care le declanșează, sau în 
transformarea Iul în numeroa
se țări într-un veritabil și 
foarte popular mit. Conținutul 
său' pretinde forme de orga
nizare adaptate și adaptabile, 
aceeași structură organfzata- 
rică neputîndu-șe mula la fel 
de bine peste necesitățile spe
cifice voleiului, halterelor, 
luptelor, popicelor, atletismu
lui, natației, care prin aceasta 
nu sînt de loc inferioare jo
cului cu balonul rotund, ci 
doar diferite. Este un punct 
de vedere necesar a deveni 
unanim și respectat ca atare.

în corelație cu e realitate 
imposibil de ignorat, se cuvine 
ca federația de specialitate să 
aibă atribuții șl responsabili
tăți adecvate, armonizate cu 
obiectivele și normele gene
rale prevăzute în Legea cu 
privire la dezvoltarea activi
tății de cultură fizică și sport, 
adoptată la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale și, de 
ce nu am spune-o, cu linia 
generală — de eliminare a pa
ralelismelor dăunătoare, de 
întărire a responsabilităților și 
a muncii colective în toate do
meniile societății noastre.

Pentru a se evita apariția 
unei discrepanțe între enunța
rea, recunoașterea unui drept, 
a unei atribuții și posibilitatea 
exercitării lor directe, Federa
ția de fotbal trebuie înzestra
tă cu instrumentele necesare 
traducerii în fapt a responsa
bilităților ce i-au fost confe
rite. Numai astfel își va putea 
onora funcția, devenind un for 
eficace, capabil să conducă și 
să îndrume activitatea fotba
listică ce însumează aproxima
tiv 100 000 de ©amenl (recte 
un volum de muncă superior 
altor 10 federații la un loc). 
De aceea, e nevoie de promp
titudine, de suplețe, de o per
fectă cunoaștere a fenomenu
lui fotbalistic. în coresponden
ță cu aceste imperative nu mai 
pot fi admise: tutelarea mă
runtă, inutilă în probleme e- 
perative, în viata cluburilor și 
asociațiilor, interferențe în 
chestiuni exclusiv de compe
tența forului de specialitate.

— Au trecut circa 6 luni 
de la reorganizarea Fede
rației de fotbal. Se poate 
vorbi despre o clarificai e 
a problematici*’ s_au reali
zat niște premise conver
tibile în măsuri cu ran
dament ?

— Răspunsul pretins de a- 
ceastă întrebare ar fi o ex
cepție de la precizarea mea 
inițială, care încerca să deli
miteze aria tematică a inter
viului. în general, fără să in
trăm în amănunte, inventari
ind și analizînd pe verticală și 
pe orizontală, aceste 6 luni 
abia ne-au ajutat să înțelegem 
mai bine gravele lacune ale 
fotbalului nostru. E drept că 
această acțiune migăloasă a 
trebuit să o realizăm cu o 
echipă de oameni, avînd un 
grad de specializare uzat, con
secința unor criterii improprii 
de selecție a tehnicienilor, în 
paralel fiind obligați să ne 
ocupăm și de numeroase ches- 
stiuni curente sau moștenite 
etc. O prospectare atentă, în- 
tr-o zonă atît de superficial 
tratată pînă acum, a cerut timp 
scoțind la iveală aspecte incre
dibile. Aș putea spune că 
operațiunea de inventariere 
încă nu s-a terminat. în fața 
bilanțului provizoriu nu ne în
cearcă scepticismul, dar ne 
dăm seama că vor fi necesa
re : o muncă uriașă, compe
tentă, pasiune, eforturi mate- 
riale și morale, tenacitate, 
timp, toate acestea investite 
nu alături, ci pe coordonatele 
necesităților reale. Pină acum, 
ș-a înaintat pe anumite direc
ții, au fost discutate, fijnd pe 
cale sa se materializeze, cî- 
teva probleme de principiu < 
statutul federației, organiza
rea cluburilor, raporturile ju- 
cător-club, sistemul competițio- 
nal (a și fost dat publicității), 
în viitorul apropiat, ele (șl 
alte cîteva) vor reprezenta e

lemente de bază în acțiunea 
de însănătoșire a fenomenului 
fotbalistic.

Dar, ritmul lent de investi
gare șl înaintare este, prin
tre altele, consecința unor 
mentalități dificil de schim
bat, unul aparat federal eu 
randament modest, neînțelege
rilor dintre specialiști, schim
bărilor surprinzătoare de opi
nii, motivate prlntr-e flexibili
tate de conjunctură, în lipsa 
unul crez propriu. Se poate 
spune, în termenii cel mal 
blînzf, că există oameni care 
ignoră, prin atitudinea lor, In
teresele fotbalului, ©paritatea 
față de soluțiile optime, bla
zarea în contact cu realitatea 
aspră a fotbalului nostru do
vedesc chiar și • parte dintre 
cel angrenați direct în această 
activitate. La un moment dat 
șe ajunsese la limanul unor 
soluții foarte bune, dar el® 
nefiind împărtășite, chiar de 
către unii membri din Biroul 
Federal, sau din Bireul 
C.N.E.F.S., evoluția acestor 
idei a fost blocată.

Fotbalul nu se mal poate 
dezvolta într-un climat de Im
provizație, de diletantism. Atît 
organizarea cît șl latura sa teh
nică pretind soluții științifice. 
De aceea, fotbalul nu mal 
poate ff cu adevărat servit 
decît prin competență, since
ritate șl pasiune- în lumea fot
balului pătrund încă "foarte 
greu spiri tul, inteligența șl ela
nul care fertilizează în pre
zent în mod elocvent toate 
domeniile vieții noastre so
ciale. Tocmai de aceea, ple
dez pentru o racordare rapidă 
a vieții noastre fotbalistice la 
acest spirit animator, jon
cțiune posibilă dacă în locul 
unor funcționari plafonați vom 
mobiliza în jurul acestui sport 
un mănunchi de oameni prl- 
cepuți și pasionați. In această 
idee stă germenele reușitelor 
noastre ulterioare-

— Sînteți optimist în 
această direcție î

— Da. Categoria. Nu am 
nici o îndoială că și în fotba
lul nostru va triumfa acea 
sumă de adevăruri, singura 
pîrghie capabilă să ridice spor
tul cel mai iubit la cotele de 
glorie atinse de alte ramuri 
ale sportului românesa. Sînt, 
de asemenea, convins că fot
balul nostru va ajunge ® tor
tă competitivă în arena inter
națională. Pentru realizarea a- 
cestui reviriment trebuie cîti
va ani. Gîndindu-mă la ca
rențele prezentului, nu cred în 
posibilitatea unui salt Ime
diat. Fotbalul de bună calitate 
are un proces de gestație care 
poate fi în mare măsură In
fluențat, scurtat, dar nu supri
mat I Accelerarea acestui pro
ces depinde de calitatea mun
cii tuturor celor ce ocupă, un 
loc sau altul, în lumea fotba
lului. Interviu realizat de

Romulus BALABAN

m CEL DE AL DOILEA 
MECI iN BRAZILIA, 
2-1 PENTRU GAZDE
RIO DE JANEIRO 17 (A- 

gerpres). — în continuarea 
turneului pe care-1 întreprin
de în Brazilia, selecționata 
divizionară română de fot
bal a jucat la Maringa (pro
vincia Parana) cu echipa lo
cală Gremio. După ce la pauză 
scorul era favorabil oaspeților 
cu 1—0 prin golul marcat de 
Sașu, în minutul 23, în final 
victoria a revenit gazdelor cu. 
scorul de 2—1.

ETAPELE 
RETURULUI 
După cum s-a mai anunțat, 

Federația română de fotbal a 
stabilit ca prima etapă a re
turului campionatului diviziei 
A să se dispute în ziua de 10 
martie. Celelalte etape vor 
avea loc la datele de 17, 24 și 
31 martie, 7, 14 și 21 aprilie, 
8, 12, 19 și 26 mai, 2 și 13 ju- 
nie. Returul campionatelor di
viziilor B și C vor începe la 
10 martie, iar ultima etapă va 
avea loc pe 2 iunie.

în „Cupa României" pro
gramul este următorul ; 3
martie — șaisprezecimile, 3 
aprilie — optimile, 17 aprilie
— sferturile de finale, 29 mai
— semifinalele și 16 iunie — 
finala.

S.IL CAMPIONlSSIMO" „ți, CAMPIONlSSIMO" „IL CAMPIONlSSIMO’’

In timpul preparativelor de plecare, doi spe
cialiști din Milano se apropiară de Fausto și-l 
examinară cu atenție. Apoi făcură cîteva apre- 
cie-' pe care le auzi și Cavanna. Pipăind cu 
cîrja, acesta se apropie de un bătrîn antrenor 
din Torino și-i spuse : „Știți de ce erau deza
măgiți domnii aceia? Ziceau că Fausto e prea 
slab. Nu se pricep. Ei nici nu-și închipuie ce 
mare campion, ce exemplar splendid de atlet 
ascunde acest fizic firav. Eu sînt orb, dar ei 
sînt cei care nu văd“.

Il iau la mine și-l

Cu un aer distrat, Eduardo Pavesi, fostul 
campion al Italiei, apoi antrenor la clubul Bi
anchi, începu să-i dea și el tircoale lui Fausto. 
Cînd Cavanna îl întrebă ce părere are despre 
tînărul ciclist, Pavesi îi răspunse rîzînd: „E 
slab de poți să cînți la chitară pe mușchii lui. 
Pe semne că băiatul ăsta a mîncat numai «po
lenta» (mămăligă) cînd a fost mic".

„Nu uita ce-ți spun, signor Pavesi — îi re
plică orbul — mămăligarul acesta din Castella- 
nia va ajunge să mănince și el cîndva cozonac".

„S-ar putea să ai dreptate — mai spuse Pa
vesi. Cînd i-am dat mina, parcă mi-a strîns-o 
într-un clește. Are nerv. Și ochii săi albaștri 
vorbesc cu atita sinceritate. Il iau la mine și-l 
pun la îngrășat".

„Numai asta să nti 
faci", spuse Cavanna.

Coppi se angajă și 
semnă contractul, chiar 
pe masa unde oficialii 
își desfășuraseră foile 
cu numele concurenți- 
lor. Cînd se dădu pleca
rea, ciclistul cu numărul , , a ..... .
Era Coppi. Din public se auziră strigăte iro
nice ; „Opriți-l, e beat!“ Pe urcușul de la Mo- 
riondo, așa cum se înțelesese cu Cavanna, Fa
usto atacă și întinse ca un gumilastic plutonul. 
In vîrf rămăseseră cu el doar furiosul Del 
Cancia și Bartali, marele și curajosul Gino, 
care cu un an în urmă cîștigase Turul Franței. 
Fausto se făcea că nu-i vede. El voia să fie 
singur și se duse ca o săgeată pe coborîre, dar, 
vai, la cîțiva kilometri de sosire îi sări lanțul 
și...se clasă doar al treilea. Cu Gino avea să se 
mai întîlnească. Și încă de cîteva ori.

Un an, Coppi se gîndi numai la Turul Italiei. 
365 de zile â trăit numai pentru această cursă. 
Iată și regimul său cotidian: ora 5 — deștep
tarea, un pahar cu zeamă de portocale fără za
hăr ; ora 6 — prima gustare ; ora 7,30 — rulaj 
pînă la Tortona sau Novi Figure; ora 9 — în
toarcere la Castellania; ora 9,30 — baie cu apă 
călduță sărată, cu un adaos d: grțtidon și un 
litru de oțet după antrenamentele, de peste 200

___________________________ 

22 țîșni ca din pușcă.

km; ora 12 — prînz, supă, pește alb, salată, 
friptură slabă de vită, ouă, fructe coapte; ora 
14 — repaos la pat; ora 16 — ceai cu biscuiți; 
ora 17 — rulaj 60 de kilometri; ora 19 — masa de 
seară, supă cu verdețuri, o jumătate de pui cu 
salată fără oțet, fructe coapte; ora 22 — cul
carea.

Faușto Coppi luă startul în Turul Italiei (edi
ția 1940) cu echipa Legnano care cuprindea pe 
Bartați, Favalli, Magni, Ricci. In ierarhia echi
pei, Coppi era al 5-lea om. Așa hotărîse Pavesi. 
Numai în cazul că Bartali și ceilalți ar fi aban
donat, sau accidente neprevăzute i-ar fi dis
tanțat mult în clasament. Fausto s-ar fi putut 

dramatica biogi'ofie aSui fău^to Cofifii , (h)

„IL CAMPIONlSSIMO
gîndi la „maglia rasa". Altfel, răminea un sim
plu gregario.

...Cursa se îndrepta spre Grossetto. In pluton 
hărțuieli, încercări de evadare și mai tîrziu 
tentative reușite. Bartali nu riposta la nici un 
atac, poate nu se simțea bine în ziua aceea 
sau credea că nu e nimic serios. Coppi, mai 
mult în joacă, porni în căutarea fugarilor îm
preună cu elvețianul Diggelman. îi ajunse, căzu 
la un viraj și le pierdu iarăși urma, dar sosi 
aproape de ei și urcă multe locuri în clasament.

Bartali nu mergea. Bătut în piscurile Alpilor, 
pierduse orice șansă- Antrenorul Pavesi nu se 
încredea nici în eventuala ascensiune a lui Fa- 
valli și atunci hotărî să iacă din Coppi liderul 
echipei sale. Fausto cuceri tricoul roz in bătălia 
de la Abetone. îl apără cu ardoare în Dolomițî 
și-l aduse la Milano unde-l dărui lui Cavanna. 
Bătrînul era copleșit de fericire. începea marea 
rivalitate sportivă Bartali—Coppi, un duel pe 
două roți care va ține peste 10 ani, propulsînd 
sportul cu pedale spre culmi neatinse încă. An

gajat de Bartali în echipa sa, tînărul Coppi își 
permisese săl învingă. De aceea cel ce avea să 
devină „il campionissimo" își făcuse un adver
sar implacabil. Surîsurile, felicitările de rigoare 
nu vor schimba nimic. Gino va lupta mereu de 
aici înainte să nu se lase întrecut de noul venit. 
Coppi, încrezător în forțele sale, a dovedit că 
nu-i este frică de Bartali. L-a înfruntat din nou 
și a cîștigat în 1941 titlul de campion al țării.

In 1942 Coppi își făcea debutul pe velodrom, 
arătind calități excepționale. In campionatele 
Italiei il znvinse la urmărire pe Tony Bevilaqua 
și începu în secret un antrenament special cu 
intenția de a doborî recordul orei (45.840 km) al 
francezului Maurice Archambaud. Timp de cî

teva luni Coppi s-a an
trenat zilnic la Vigorelli, 
asistat numai de logodni
ca sa Bruna, care-l cro
nometra cu un ceas obiș
nuit de mină, fiind a- 
tentă mai ales ca Fausto 
să facă „il giro di 
quarantotto" (unțur de 
pistă în 48"). La 17 sep- 

pe pista de la Vigorellițembrie, Coppi coborî ; . ' - ’ L. „L
și luă startul pe o bicicletă construită de meca
nicii velodromului milanez. Cîțiva oficiali și 
prieteni au fost singurii martori oculari ai per
formanței.

„Seara, povestea Bruna, l-am văzut la fereas
tra acceleratului Milgno-Genova. A coborît, s a 
apropiat repede de mine și m-a îmbrățișat fără să 
spună un singur cuvînt. După cîteva clipe glasul 
său blind sparse tăcerea și spuse doar atît i l-am 
bătut. Eu mă simțeam atît de bine în brațele 
lui că întrebai, puțin speriată: ce, pe cine ai 
bătut ? Recordul, zise el, dar pronunță cuvintele 
încet, cu timiditate, ca și cum rț-ar fi vrut să 
tulbure farmecul acelei clipe. Mai tîrziu mi-a 
explicat cum a stabilit un nou record mondial. 
Și eu eram așa de fericită că mă prefăceam că-l 
ascult, deși din tot ce-mi povestea înțelegeam 
doar că el întrecuse cu 35 de metri un record 
al ciclistului francez Maurice Archambaud".

Hie GOGA
(Va urma)



FINALĂ „C.C.E.” LA POLO

Pe ce se bazează optimismul lui Mladost ?
apărută 

din Za- 
cunoscu- 

Sarlci,

— și pă- 
Zuzej : „co
de la Parti- 
trimită tro- 
cred că nu

„Mladost a făcut un mare 
pas spre cucerirea Cupei". Așa 
se intitulează cronica 
in „Sportske Novosti" 
greb, sub semnătura 
tului ziarist Predrag
după primul meci Mladost — 
Dinamo București. Ea cuprin
de — pe lingă o serie de de
clarații și comentarii 
rerea lui Marian 
municațt colegilor 
zan Belgrad să ne 
feul la București;
va mai fi nevoie de un al trei
lea meci...“.

La citirea 
dinamoviștil 
după părerea 
un motiv întemeiat. Intr-ade
văr, optimismul campionilor Iu
goslaviei este exagerat, iar cînd 
afirmăm acest lucru ne bazăm, 
în primul rînd, pe evoluția po- 
loiștilor din Zagreb în cel din
ții meci. Mladost, este adevă
rat, a cîștigat partida cu o di
ferență clară de două goluri. 
Să nu uităm însă că cele patru 
puncte au fost realizate numai 
din lovituri de la 4 metri ; un 
penalti acordat cu ușurință în- 
tr-o fază de loc periculoasă la 
poarta lui Ciszer și alte trei, 
din cumularea a 9 puncte de 
penalitate. In rest, gazdele nu 
s-au dovedit cu nimic superi
oare formației 
torii lui Mladost au 
un gabarit ieșit din 
în general ei sînt 
se pare — fără o 
deosebită pentru meciurile din

acestor rînduri, 
au zîmbit. Și, 
noastră, nu fără

noastre. Jucă- 
într-adevăr 
comun, dar 
lenți și — 

pregătire

m w i b i rnriKi
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SEMIFINALELE C.C.E. LA

HANDBAL FEMININ

Miercuri seara, la Bratisla
va, au fost stabilite prin tra
gere la sorți semifinalele 
C.C.E. la handbal feminin. 
Rapid București va juca 
Empor Rostock (R.D.G.), 
Cracovia cu învingătoarea 
meciul Jalgiris Kaunas 
— E.T.V. Hamburg. De 
marcat că în primul meci, 
vieticele au învins cu 23—12. 
Returul se va disputa la 21 
ianuarie la Hamburg. Semi
finalele trebuie jucate înainte 
de 28 februarie. Finalele vor 
avea loc la 31 martie a.c. la 
Bratislava. (Agerpres).

In cadrul „C.C.E.” la hand
bal masculin, la Sofia s-a dis
putat returul meciului dintre 
echipa Institutului de cultură 
fizică și sport din Sofia și for
mația finlandeză U.K. 51 Hel
sinki. Gazdele au terminat in- 
tîhgătoare cu 18—15 (6—8).

Deoarece în primul joc hand- 
baliștii finlandezi au cîștigat 
cu 29—15, aceștia s-au califi
cat în sferturile de finală ale 
competiției.

■
In preliminariile turneului <>- 

limpic de fotbal (grupa a 11-a), 
la Bangkok, selecționata Indo
neziei a învins 
echipa Irakuiui.

cu 2—1 (1—0)

amical de fot-
Tel Aviv, se-

într-un meci
bal disputat la
lecționata Belgiei a întrecut cu 
scorul de 2—0 (2—0) reprezen
tativa Izraelului.

Returul meciului Royal IV 
Bruxelles — Hapoel Tel Aviv, 
cont.înd pentru turul doi al 
„Cupei cupelor" la baschet 
masculin, a revenit echipei bel
giene cu 83—66 (37—21). învinși

MLADOST SOSEȘTE
ASTA-SEARA

anunțat sosirea in 
pentru astă-seară. 

oaspeților este com- 
21 de persoane și ea

căro-
un ,.4

acest

Conducerea clubului din Za
greb și-a 
Capitală 
Delegația 
pusă din
va fi însoțită de 12 ziariști din 
mai multe orașe ale Iugosla
viei, printre care și cunoscutul 
comentator pentru televiziune 
Mladen Deltei. Este foarte po
sibil ca din lotul echipei stu
dențești să lipsească 
naiul Ivo Trumbici. 
accidentat în partida 
lă și a suferit o 
chirurgicală.

internațio- 
care s-a 
de sîmbă- 
interventie

EDIȚIA JUBILIARA A OLIMPIADEI ALBE
JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ ÎN LUMINA CIFRELOR

bazine cu dimensiuni mal mari. 
De altfel, din repriza a treia, 
cînd scorul le devenise favo
rabil cu scorul de 3—1, poloiș- 
tii din Zagreb (care în tot me
ciul nu au schimbat decît un 
singur om, și atunci fortuit 
de eliminarea lui Simencl au 
început să țină mingea pentru 
a păstra rezultatul. La marca
rea celui de al patrulea gol ei 
nu au nici un merit deosebit: 
Ia trei faze consecutive în fața 
porții lui Stipanici, arbitrul 
Brandy a dictat puncte de pe
nalitate duble, la capătul 
ra Poljak a mai executat 
metri".

Foarte semnificative, în
sens, sînt și cîteva declarații ale 
sportivilor noștri. Ștefan Kro
ner este de părere că Mladost 
a jucat foarte mult la centru, 
și datorită acestui lucru a în
vins în prima manșă. „Dar cu 
un asemenea joc — spune că
pitanul dinamovlștilcr — nu se 
poate cîștiga și Cupa". A, Grin- 
țescu ne-a declarat că meciul 
cu Partizan Belgrad de Ia Bucu
rești i s-a părut (paradoxal 
poate) mult mai dificil decît 
cel cu Mladost. și că pentru 
jocul revanșă echipa sa nu va 
avea probleme deosebite. Si 
mezinul formației, Gh. Zamfi- 
rescu, este încrezător : „M-arn 
așteptat să avem în față un ad
versar mai puternic. Am pier
dut 
lor 
cui

IVO MANUELLI — ARBITRUL
ÎNTÎLNIRII

Meciul revanșă, programat 
sîmbătă 20 ianuarie în piscina 
Floreasca (ora de Începere nu 
a fost încă fixată), va fi con
dus la centru de Ivo ManuelU 
din Genova.

In legătură cu un eventual 
al treilea meci, pînă la această 
oră sintem 
relor date, 
gramată în 
la Geneva, 
derația ■ de
nă nu va fi de acord, la Geno
va. Ca arbitru al meciului a 
fost desemnat spaniolul Mateo 
Manguillot, avînd ca rezerve pe 
belgianul J. Bauwens și fran
cezul M. Angello.

exclusiv din cauza greșeli- 
noastre. De-abia aștept no
de la București..."

în primul joc la numai 5 punc
te diferență, 
belgieni s-au 
turul trei al

F
în turneul

baschet masculin, care se des-

baschetbaliștii 
calificat pentru 

competiției.

internațional de

în posesia următoa- 
Partida va fi pre
ziua de 27 ianuarie 
iar în cazul că fe- 
specialitate elveția-

Sofia
71—i

Varșovia,
a

59 e-

fășoarâ in prezent la 
selecționata orașului 
învins cu scorul de 
chipa A.Z.S. Varșovia. Intr-un
alt joc, Legia Varșovia a dis
pus cu scorul de 96—70 de re
prezentativa orașului Helsinki.

-.ș

S

ÎHÎ

S a tai startul In cel ae-al XXXV-lea campionat teminiri de 
baschet al U.R.S.S.. Iată o iază din meciul Dinamo (Moscova) — 
Kibirksits (Vilnius), cîștigat de baschetbalistele lituaniene cu 
65—49. Foto TASS

Anul 1968 este pentru ama
torii de sport, în primul rînd, 
un „an olimpic". Cu toții aș
teptăm nerăbdători să cunoaș
tem numele noilor campioni 
olimpici, noua ierarhizare a 
țărilor în diferitele discipline 
sportive, cu toții așteptăm o 
comportare cit mai bună de la 
sportivii noștri.

Cum ne mai desparte puțină 
vreme de deschiderea celei de 
a X-a ediții, jubiliare, a Jocu
rilor Olimpice de iarnă, sintem 
siguri că pe cititori îi va inte
resa care sînt șansele viitori
lor competitori și ale țărilor 
participante la Jocurile Olim
pice. Deși nu intenționăm să 
facem pronosticuri în înțelesul 
strict al cuvîntului, vom în
cerca să arătăm care sînt șan
sele unora și ale altora, prin 
prisma strictă a 
hîrtiei", luînd ca 
țațele obținute la 
tele mondiale, iar 
nu au avut loc — 
lor mai importante competiții. 
Cum însă noul sezon este în 
curs și nu permite tragerea de 
concluzii definitive, vom lua 
în considerare i 
țațele sezonului 
1966/67.

Socotim util, însă, 
mințim în prealabil 
ierarhia stabilită la 
ultimele ediții ale Jocurilor 
Olimpice de iarnă.

în 1956, la Cortina 
pezzo, 
ticipă pentru prima oară 
„olimpiadele albe" și 1 
să se claseze pe primul 
clasamentul — neoficial 
națiuni, cu 103 puncte 
buind locului I 7 p, iar 
toarele locuri 5—4—3—2—1 p). 
Austria se clasează a doua cu
66.5 p, urmată de Finlanda cu 
57 p. Suedia 56 p, S.U.A. 48.5 p, 
Elveția 46,5 p, Norvegia 
41 p, Italia 23,5 p, Germania 
21 (din care 4 R.D.G.) etc. Din 
cele 24 de probe incluse în 
program, U.R.S.S. cîștigă 6. 
cucerind totuși... 7 medalii de 
aur (la proba de 1 500 m pa
tinaj viteză pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului s-au ur
cat doi sportivi sovietici : E. 
Grișin și I. Mihailov). în cla
samentul pe medalii au urmat: 
Austria cu 4 medalii de 
Finlanda și Elveția cu 3 ; 
dia, S.U.A. și 
cite 2 ;

La 
VIII-a, 
Squaw 
belor din program a sporit Ia 
27. Uniunea Sovietică și-a con
solidat poziția de lider în cla
samentul pe puncte, acumulînd
146.5 p (24,7 la sută din tota
lul punctelor atribuite), urmată 
la și. mai mare distanță de 
Suedia cu 62.5 p ; S.U.A. 62 p; 
Germania 58,5 p (din care 21 p 
R.D.G.) ; Finlanda 54 p ; Nor
vegia 45 p ; Austria 
Canada 26 p ; Franța 
veția 20,5 p etc.

în cele 27 de probe 
desemnați... 28 de < 
(din nou la 1 500 m patinaj

viteză au fost doi campioni: 
sovieticul E. Grișin și norve
gianul R. Aas); cele 28 de me
dalii de aur au fost repartizate 
astfel : U.R.S.S. 7 ; Germania 
4; cite 3 — S.U.A., Norvegia 
și Suedia ;
Canada, 
Austria și

Iată-ne 
noastră retrospectivă la ediția 
a IX-a, desfășurată în 1964 la 
Innsbruck. Numărul probelor 
din program a continuat să 
sporească ajungînd la 34. în 
clasamentul neoficial U.R.S.S. 
și-a mărit avansul deși nu în 
măsura 
puncte 
(21,7 la 
mat-o 
gia cu
(din care R.D.G. 40 p) ; Aus
tria 79 p ; Finlanda 68 p ; Sue
dia 60 p ; Franța 53,5 p ; S.U.A. 
44,5 p ; Italia 23,5 p ; Canada 
21 p ; Olanda 15 p etc. Pe lo
cul 18 la egalitate cu Bulga
ria s-a clasat ROMÂNIA cu 2 p

cite 2 — Finlanda, 
Elveția; cite 1 — 
Franța.,

ajunși cu scurta

numărului total de 
puse în joc : 162 p 

sută din total) ; au ur- 
în clasament : Norve- 
89,5 p ; Germania 80 p

(au participat sportivi din 36 
de țări, dintre care 17 nu au 
acumulat nici un punct). Cele 
două puncte ale noastre au 
fost obținute de Gheorghe Vil- 
taioș, clasat pe locul V la biat- 
lon. Acestea au fost primele 
puncte cucerite de reprezen
tanții țării noastre la J.O. de 
iarnă de după război; mai 
înainte sportivii români au 
obținut 4 puncte, în 1932, la 
Lake-Placid de echipajele 
noastre de bob 2 persoane (A. 
Papană, D. Huber) — locul IV, 
și bob 4 persoane (A. Papană 
A. Ionescu, U. Petrescu, D 
Huber) — locul VI.

Revenind la ediția din 1964, 
să arătăm și clasamentul pe 
medalii, în care U.R.S.S. a de
vansat cu mult celelalte țări, 
adjudeeîndu-și în 
medalii din care 
iată clasamentul :

4. Finlanda 3 4-4 + 3
5. Franța 3 + 4 + o
6. Germania 3-|-3 + 3
7. Suedia 3 + 3 + 1
8. S.U.A. 1 + 2 + 3
9 Olanda 1 + 1 + o

10 Canada 1 + 0 + 2
11. M. Britanie 1+0 + o

total 
de11

25 de 
aur ;

Și iată că ne-am apropiat de 
o nouă ediție, a X-a, pe care 
președintele Franței, generalul 
de Gaulle, o va declara des
chisă nu peste multă vreme. 
Se așteaptă o participare re
cord într-un număr, de ase
menea, record de probe: 35. 
Cine vor fi viitorii campioni 
olimpici ? O vom ști destul de 
curînd. Dar încă de pe acum 
știm care sînt favoriții, aceia 
pe care înseși performanțele 
din sezonul preolimpic — și 
nu vreun specialist oarecare, 
prin definiție subiectiv — îi 
recomandă ca favoriți.

CALEIDOSCOP
FEMEILE —LA ÎNĂLȚIME

în urmă cu cîteva 
luni, a început să apară 
în S.U.A. o nouă re
vistă, „Women’s Track 
and Field News", consa
crată exclusiv probleme
lor atletismului feminin. 
Faptul este 
semnificativ, 
revista 
atletism 
Field News' 
acum numai despre 
formanțele atleților.

considerat 
deoarece 

americană 
„Track 

relata

de 
and 

pînă 
per-

importantă descoperire 
arheologică. Vrînd să 
degajeze balonul, mijlo
cașul echipei locale, 
Mascio, a lovit în pă- 
mînt și gheata lui s-a 
înțepenit într-un obiect 
necunoscut. In fapt, a- 
colo, sub un strat sub
țire de pămînt, se afla 
un schelet care s-a sta
bilit că aparține epocii 
preistoriei.

a vrut ca această mică 
defecțiune să-1 împie
dice în exercitarea acti
vității de arbitru, pe 
care o îndrăgea mult, 
„în timpul arbitrajului 
nu m-a deranjat prea 
mult faptul că nu dis
ting culorile — declară 
Tavares. Era greu doar 
atunci 
echipe
couri roșii, iar 
în costume verzi, 
toate acestea, 
destule alte semne pen
tru deosebirea jucători
lor — chiloții, ciorapii 
etc., care mă ajutau să 
mă orientez. în plus, ne
voia m-a făcut să-mi 
cultiv o excepțională 
memorie

cînd una din 
apărea în tri- 

cealaltă 
Cu

existauMĂRTURIE 
SENZAȚIONALA

FOTBALUL
Șl... ARHEOLOGIA

Un meci de fotbal 
desfășurat în orășelul 
italian Asti a permis o

A fost o mare sur
priză cînd arbitrul bra
zilian Jorge Tavares, în- 
cheindu-și cariera spor
tivă, a mărturisit că nu . 
distinge culorile I El. nu

&

■

■

Șoferul budapeslan Gydrgy Schirilla, autorul unei călătorii pe jos din Ca
pitala R.P. Ungare pînă la Moscova (eiectuată în 34 de zile), pe care-1 ve
deți în fotografie râspunzînd la numeroasele scrisori pe care le-a primit de 
la simpatizanta săi, îșj pregăteșie acum bagajele pentru... Ciudad de Mexico.

Pînă acolo, firește, tot pe jos, alergind l

„calculului 
bază rezul- 

campiona- 
acolo unde 

pe baza ce-

numai rezul- 
l preolimpic

să ne rea- 
care a fost 
fiecare din

d’Am- 
sportivii sovietici par

ia 
reușesc 

. loc în 
i — pe 
■ (atri- 

urmă-

aur ; 
Sue- 

cu 
cu 1. 

următoare, a 
desfășurată în 1960 la 
Valley, numărul pro-

Norvegia
Italia și Germania 
ediția

32,5 p ;
24 ; El-

: au fost 
campioni

gurilor, astfel că în curs 
de cîteva minute puteam 
deosebi pe jucătorii am
belor 
turile 
etă“.

echipe după trăsă- 
lor și după silu-

UN ARBITRU TEMUT

mai temut și, în

Latină este 
ora actuală 

Dellacasa. 
lui este 
impresio -

ing. Dan PACURARIU
Brașov

1.
2. Austria
3. Norvegia

ZĂPADA

U.R.S.S,

i.

Perechea patinatorilor maghiari pentru apropiatele Întreceri ale

PE GHEATA SI

DIN CAUZA TIMPULUI 
CĂLDUROS, organizatorii O- 
limpiadei de iarnă au hotărît 
să ia unele măsuri de protec
ție a pîrtiilor de la Chamrouse 
pe care se vor desfășura pro
bele de schi alpin ale „Olim
piadei albe“.

în acest scop, aceste pîrtii 
au fost închise pentru public, 
care va avea acces numai du
pă disputarea concursurilor 
olimpice.

FEDERAȚIA UNIONALA 
DE SCHI a stabilit lotul de 
sportivi sovietici care vor 
participa la concursul de schi 
(probe de fond) din cadrul 
Jocurilor Olimpice de iarnă. 
Vor face deplasarea la Gre
noble următorii schiori : Ana
toli Nasedkin, Fedor Timaliov 
(15 km) ; Igor Vororicihln, 
Valeri Tarakanov, Viaceslav 
Vedemin, Vladimir Voronkov 
și Vladimir Dolganov (30 și 
50 km).

Lotul feminin, care ”.re în 
fruntea sa pe Rita Acikina

Jakabty—Kondi se pregăteșie 
,,Olimpiadei albe".

(medalia de aur la ștafetă la 
Innsbruck) și Alevtina Koi- 
cina (medalia de bronz la 5 
km și de aur la ștafetă la 
Innsbruck), mai cuprinde 
Alevtina Smirnova, 
Kulakova și Faina 
nova.

Din lotul feminin 
cunoscuta sportivă 
Boiarskih, triplă 
olimpică la Innsbruck

pe
Calina 

Salimja-

lipsește
Klaudia 

campioană

LA LAKE PLACID s-a des
fășurat un concurs de s»leC- 
ție a săritorilor de ia trambu
lină americani, în veder ea al
cătuirii lotului S.U.A. Dintru 
Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Grenoble.

Cel mai bun dintre cei 54 
concurenți s-.a dovedit a fi 
Bill Bake, clasat pe primul 
loc , cu 213 puncte, cele mai 
bune sărituri ale sale măsu- 
rînd 67,5 m și respectiv 66,44 
m. Pe locurile următoare s-au 
clasat Dave Norby — 210,5 p 
(64 m și 64,31 rn) și John Bal
fanz 209,5 p (65,22 m și 67,05 
m).

CU PRILEJUL UNUI CON
CURS internațional de pati
naj viteză, desfășurat la Cor-

Cel 
același timp, cel mai cu
rajos arbitru de fotbal 
din America 
considerat la 
argentinianul 
„Palmaresul" 
cu adevărat,
nant: în decurs de doi 
ani el a dictat nu mai 
puțin de 98 de eliminări 
de pe teren. Și toate a- 
cestea, în ciuda sutelor 
de amenințări cu asasi
narea și linșarea, care 
sosesc — prin poștă sau 
prin telefon — la locuin
ța lui.

PE URMELE LUI
CHICHESTER

deUn englez în vîrstă 
55 de ani, comandorul 
Bill Leslie King, a a- 
nunțat intenția sa de a 
bate recordul stabilit de 
sir Francis Chichester 
— ocolul lumii intr-o 
barcă cu pînze în 227 de 
zile, cu o pauză de o 
lună la Sydney. Călăto
ria lui King, care va fi 
patronată de grupul de 
presă Beaverbrook (pro
prietarul ziarelor „Daily 
Express" și „Evening 
Standard"), va începe la 
sfirșitul verii acestui an.

ÎNCERCAȚI, VA ROG

Starea de surescitare 
nervoasă' dinaintea ma
rilor concursuri da insom
nie multor atleți. Abor- 
dînd această problemă, 
Roman Demeter, candi
dat în științe pedago
gice, publică în revista

Ura, nou record mondial!
(Din 

at- 
de 

pot 
cu

sovietică „Legkaia 
letika" o culegere 
exerciții, care se 
face chiar în pat, 
ochii închiși. Se afir

mă că acestea sînt mai 
tari decît... moș Ene. 
Cine nu crede să încer
ce : mîna întinsă se ri
dică la o înălțime de 
10—15 cm și se menține 
în această poziție p'.nă 
în momentul cînd apare 
obqseala. Același exer
cițiu se repetă cu picio
rul. Se ridică capul de 
pe .pernă 2—3 min. Apoi, 
se vor relaxa toți muș
chii. Aceste exerciții se 
vor repeta de cîteva
orz...

„NONA Șl NANA"

Două din locuitoarele 
orașului Tbilisi sînt 
foarte bine cunoscute 
iubitorilor de sport, nu 
numai din Uniunea So
vietică, ci și din multe alte 
țări ale lumii. Este vor
ba de campioana mon
dială de șah, Nona Ga- 
prindașvili, și de cam
pioana U.R.S.S., Nana 
Alexandria. Pentru a 
„onora" pe cele două 
campioane, fabrica loca
lă de produse cosmetice 
a scos pe piață un nou 
parfum. Numele aces
tuia ? „Nona și Nana".

„START" — Bratislava)
FOTBALUL 

NU ESTE RĂZBOI

Pele a încredințat lui 
Frangois Thebaud, tri
misul special în Brazilia 
al revistei „Miroir du 
football" părerile sale cu 
privire la evoluția ac
tuală a sportului cu 
balonul rotund. „Există 
o diferență esențială 
între fotbalul practicat 
în prezent, și cel din 
1958 — a spus el. Acum, 
la modă este defensiva 
și, pentru a nu se primi 
goluri, violența este mij
locul cel mai des folo
sit... Fotbalul a încetat 
să mai fie o artă, el și-a 
pierdut puterea magică 
asupra mulțimilor, deve
nind un război veritabil. 
Nu mă gîndesc cu plă
cere la perspectiva de a 
participa la un nou cam
pionat mondial, deoarece 
continui să cred că fot
balul este o artă care 
necesită, înainte de toa
te, abilitate. Or, specta
colul oferit de nume
roase meciuri te fac în 
prezent să te gîndești că 
toate acestea s-au sfîr- 
șit".

CALEIDOSCOP

tina D'Ampezzo, .sportivul 
vest-german Gunther Traub a 
stabilit un nou record al țârii 
sale în proba de 3 009 m cu 
timpul de 4:23,9. Pe locul se
cund s-a clasat compatriotul 
său Zimmermann cu 4:24.0

Proba de 510 tn a revenit lui 
Keller (R. F. a Germaniei), 
cronometrat cu timpul de 40.6, 
urmat de Hoelf (Austria) eu 
41,0.

SAINT MORITZ 17 (A- 
gerpres). — 28 de echipaje 
din 13 țări au participat la 
coborîrile de antrenament 
în vederea campionatului 
european de bob-4 persoa- 
ne. Cel mai bun timp a fost 
realizat de echipajul Cana
da II (condus de Severino) 
cu 1’19-37/100. Echipajul 
R.F. a Germaniei I (pilotat 
de Woermann) a înregistrat 
al doilea timp — 1'20-22/100. 
Bobul României, condus de 
Ion Panfuru, a marcat 
1'21-62/100, rezultat care 
l-a situat pe locul opt în 
clasamentul celor mai ra
pide coborîri.

ÎN ANUL OLIMPIC:

IA AMPLOARE LUPTA ANTIDOPING
GENEVA 17 (Agerpres). - 

în anul olimpic lupta antido
ping va sta în atenția tutu
ror forurilor sportive interna
ționale. Recent, la Geneva, 
Comisia stupefiantelor de pe 
lingă Organizația Națiunilor 
Unite a adoptat o rezoluție 
prin care atrage atenția tutu
ror guvernelor și organizații
lor sportive asupra pericolu
lui ce-1 reprezintă folosirea 
drogurilor în scopul obținerii 
unor performanțe superioare 
în diferite competiții.

Comisia recomandă să se ia 
măsuri corespunzătoare în ve
derea împiedicării acestor 
practici dăunătoare tineretului 
sportiv, nu numai din punct 
de vedere fizic, dar și din 
punct de vedere moral.

Reprezentantul Mexicului a 
declarat că în vederea Jocu
rilor Olimpice de vară au 
fost prevăzute o serie de mă-

suri menite să asigure o des
fășurare corectă a competițiilor 
de la Ciudad de Mexico. Toți 
sportivii vor fi supuși 
examen 
după < 
lor.

La
Franței, F. J. Mabileau, a sub
liniat că anul olimpic consti
tuie un prilej potrivit pentru 
ca forul medical împuternicit 
de OjN.U să ia poziție în pro
blema dopingului. Deși a găsit 
un precedent istoric (reco
mandările făcute în antichitate 
de legendarul Milon din Cro- 
tona, care îi sfătuia pe luptă
tori să mănînce carne de ca
pră înaintea întrecerilor), de
legatul francez n-a ezitat to
tuși să condamne „metodele 
periculoase și neloiale" întîl- 
nite în lumea sportului din zi
lele noastre.

i medical
desfășurarea

rîndul său,

unui 
înainte și 

întreceri

delegatul

„CUPA AFRICII" LA FOTBAL
ÎN FAZA SEMIFINALELOR

Au luat sftrșit întrecerile 
două grupe ale turneului 
pentru „Cupa Africii" la 
în ultima etapa a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
grupa de la Addis Abeba • Coas
ta de Fildeș—Uganda 2—1 ; Etio
pia—Algeria 3—0. în urma aces
tor rezultate clasamentul final al 
grupei este următorul : 1 Etio
pia 6 puncte ; 2. Coasta de Fildeș
4 puncte ;
4. Uganda o puncte ; grupa de la 
Asmara :
zavllle) 3—1 ; Congo (Kinshasa)— 
Senegal 2—1. pe primul loc în a- 
eeastâ grupă s-a clasat Ghana cu
5 puncte, urmată de Congo (Kin
shasa) cu 4 puncte ; Senegal cu 
3 puncte și Congo (Brazzaville) 
cu 0 puncte.

In semifinalele competiției se 
vor întîlni Etiopia cu Congo (Kin
shasa), la Addis Abeba, și Ghana 
cu Coasta de Fildeș, la Asmara.

celor 
final 

fotbal.

3. Algeria 2 puncte ;

Ghana—Congo (Braz-

Finala și meciul pentru locurile 
3—4 se vor desfășura duminică 21 
ianuarie la Addis Abeba.

TURNEUL
DE LA SANTIAGO

turneului oetogo- 
de Ia Sanliago de 

R. D. G-r- 
scorul de 

Universidad

In cadrul 
na! de fotbal 
Chile, selecționata 
mane a învins cu 
5—2 (2—2) formația 
Chile.

într-un alt meci, formația 
chiliana Colo Colo a întrecut 
cu 1—0 (1—0), prin golul marcat 
in min. 20 din lovitură de la 
11 m de Valdes, echipa Racing 
Buenos Aires.


