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Jucători români
de tenis de masă

evoluează la
Internaționalele

Bulgariei
Astăzi, urmează să pără

sească Bucureștiul un lot 
de jucători de tenis de 
masă pentru a participa la 
campionatele internaționale 
ale Bulgariei, care vor avea 
loc în localitatea Sedvievo. 
între 21 ți 23 ianuarie. Vor 
face deplasarea: Viorica
Iva’n, Maria Corodi, Șer- 
ban Doboși și lancu Sîn 
georgean. Lotul este însotit 
de antrenorul Mircea Po
pescu.

REPREZENTATIVELE

DE TENIS DE MASA

All D.P.D. CODEINE

Al SOSII 1N BUCUREȘTI
în vederea campionatelor 

internaționale de tenis de 
masă ale României care 
vor avea loc în Capitală, 
între 28 și 31 ianuarie, ieri 
au sosit la București repre
zentativele R.P.D. Coreene 
alcătuite din Kim Cian Ho, 
Iun Rian Von, Kim Iun Sam, 

Pak Kil Tu, Kan Nun Hoa, 
la băieți și O Gian Za, Kim 
Pan Za, Ta Pan Suk, Kim 
In Suk, Kan Sun Za, la 
fete.

A DOUA MANȘĂ A FINALEI „C.C.E." LA POLO

Dinamo București va lupta astăzi
pentru un al treilea meci

Astă-seaiă, începi nd de la 
ora 19, italianul IVO MANUEL- 
LI va chema la întrecere, pen
tru cea de a doua manșă a fi
nalei „C.C.E.“ la polo, pe cele 
mal bune formații continenta
le, DINAMO BUCUREȘTI și 
MLADOST ZAGREB. în prima 
lor întîlnire, desfășurată cu o 
săptămînă in urmă în capitala 
Croației, studenții au cîștigat 
cu 4—2, dar diferența de goluri 
cu care au învins sportivii iu
goslavi nu are nici un fel de 
importanță, în această fază fi
nală a competiției. Bucureștenii 
au nevoie doar de victorie pen
tru a avea dreptul de a susți
ne al treilea meci decisiv, in 
ziua de 27 ianuarie, la Gene
va.

Așadar, Kroner și coechipie
rii săi vor trebui astă-seară la 
Floreasca să marcheze cu cel 
puțin un gol mai mult decit 
redutabilii lor adversari. „Lu
crul este perfect posibil — de
clară căpitanul campionilor noș
tri. Mai mult, prevăd un suc
ces la o diferență de 2—3 go
luri ; cu condiția să nu mai ra
tăm nici un „4 metri"...".

Dinamoviștii vor începe par
tida cu următorul „7“ 
— Zahan, Grințescu, 
Blajec, Zamfirescu și 
După cum vedeți din 
de bază lipsește Novac

fiind bolnav — a lipsit de la 
intimele antrenamente. Parti
ciparea lui la acest meci este 
problematică, ca și cea a

Vă prezentăm
MLADOST ZAGREB

lui

dimineață (la care a fost sim
plu spectator), că prezența sa 
la joc va depinde de ultimul 
aviz al medicului.

cele

26 
in-

ani

25

]. KARLO STIPANICI 
ani — 1,84 m — 74 ori 
ternațional.

2. MLADEN JONKE 
ani — 1,91 m

3. IVO TRUMBICI 32
— 1,96 m — 121

4. OZREN BONACICI 
ani — 1,96 m — 74

5. MARIJAN POZOJEVI- 
CI 20 ani — 1,84 m

6. ZLATKO SIMENC 29 
ani — 1,86 m — 101

7. MIROSLAV POLJAK
23 ani — 1,85 — 23

8. RENE RACICI 19
— 1,80 m

9. MILAN JEGER 37
— 1.91 m

10. MARIJAN ZUZEJ 
ani — 1,87 m — 43

11. ZDRAVKO HEBEL 
ani — 1,86 m — 14

ani

ani

două formafii:
DINAMO BUCUREȘTI

1. NICOLAE CISZER
— 1,86 m — 34

2. ION POPA 23 ani
m — 33

3. AUREL ZAHAN 29
1,84 m — 194

4. ȘTEFAN KRONER
— 1.81 m — 147

5. GAVRILA BLAJEC
— 1.83 m — 98

6. CORNEL MARCULESCU
26 ani — 1,72 m — 110

7. GRUIA NOVAC 24 ani — 
1,90

8.
CU

9.

26 ani

— 1,83

ani —

28 ani

28 ani

: Ciszer 
Kroner,

Popa, 
echipa 

care —

33

24

Trumbici in echipa oaspete. 
Cunoscutul internațional iu
goslav ne-a declarat, la antre
namentul lui Mladost de ieri

GH. VILMOȘ (DINAMO BRAȘOV)
PRIMUL CAMPION REPUBLICAN DE BIATLON AL ANULUI

Azi — proba rezervată tineretului
BRAȘOV 19 (prin telefon). 

Vineri s-a desfășurat la Po
iana Brașov (în Poiana de 
Jos) prima probă a cam
pionatelor republicane la biat
lon. Și-au disputat întîietatea'

Vremea bună și zăpada cores
punzătoare. Dintre cei 16 con- 
curenți, GH. VILMOȘ (DINA
MO BRAȘOV) a terminat cu 
un singur minut de penalizare, 
ceea ce i-a adus primul titlu

GH. ViLMOȘ

(DINAMO BRAȘOV) lh30:38 
(1 minut penalizare), 2. C. Ca- 
rabela (A.S.A. Brașov) lh33:01 
(3), 3. I. Țeposu (Dinamo Bra
șov) lh33:15 (3), 4. N. Bărbă- 
șescu (A.S.A. Brașov) lh33:33 
(3), 5. Gh. Cercel (A.S.A. Bra
șov) lh35:26 (6), 6. M. Stoian 
(A.S.A. Brașov) lh36:58 (4), 7. 
Gh. Cimpoia (A.S.A. Brașov) 
1838:35 (6), 8. Gh. Bădescu (Di
namo Brașov) lh39:27 (8), 9. D. 
Zanoor (A.S.A. Brașov) lh40:37 
(9), 10. V. Alexandrescu (Clu
bul sportiv Sinaia) lh48:35 (13),
C. GRUIA — coresp. principal

(Continuare In pag. a 2-a)

seniorii, în proba de 20 km cu 
4 trageri în poligon. reușind 
rezultate satisfăcătoare, la ob
ținerea cărora au contribuit

de campion al țării pe 1968 la 
biatlon. Iată clasamentul sta
bilit după încheierea concursu
lui de vineri : 1. GH. VILMOȘ

m — 72
GHEORGHE ZAMFIRES-

22 ani — 1,83 m — 31
ANTAL GRINȚESCU 28

ani — 1,88 m — 142
10. BOGDAN MIHAILESCU

1,83 m — 23
11. CORNEL FRAȚILA 28 

ani — 1,86 m — 45

25 —

Alături de numeroși simpa- 
tizanți al jucătorilor dinamo- 
viști, care cu siguranță că nu 
vor lipsi de la această pasio
nantă revanșă, și în speranța 
că vom asista la un joc de 
bună calitate, dorim campioni
lor noștri deplin SUCCES.

ASTĂZI LA ST.

ST. MORITZ 19 (prin 
telefon). — Joi. la ora 
prînzului, organizatorii 
campionatului european 
de bob au închis pîrtia 
de concurs, unde — în
cepând de luni — 21 de 
echipaje din 9 țări s-au 
antrenat intens în ve
derea disputării * titlului 
european la boburile de. 
4'persoane. Primul start 
în cadrul acestei com
petiții se va da sîmbătă 
dimineața Ia ora 10, pe 
baza ordinei trasă la 
sorți în seara zilei de 
vineri.

Jucătorii lui Mladost, după primul antrenament. 
De la stingă la dreapta, rîndul de sus : Hebel, Bo- 
nacici, Jeger, Jonke, Zuzej; in rîndul de jos : Po- 
rojevici, Stipanici, Poljak și Racici.

1
I

MORITZ

Sportivii români au a- 
vut în cursul ultimelor 
zile satisfacții depline, 
în . primul rînd, ei s-au 
bucurat, alături de toți 
ceilalți participanți, de 
condițiuni atmosferice 
bune, astfel că . antre
namentele s-au putut 

desfășura în toate zi
lele rezervate pregăti
rilor pe o pârtie exce
lentă. In afară de a- 
ceasta, mica delegație 
a hoherilor români a a- 
vut satisfacția de a cîș- 
tiga „Darvin Coup" 
oferită de organizatori

echipajului care va rea
liza cel mai bun timp 
la ultimul antrenament. 
Bobul condus de Ion 
Panțuru (echipaj : Hris- 
tovici, Maftei, Neagoe) 
a încheial cursa cu tim
pul de 1:18,44, fiind ur
mat pe locul secund de 
echipajul canadian con
dus de Diseverino care 
a realizat timpul de 
1: 18,88. De notat- . că 
bobul condus de engle
zul Nasch (campion o- 
limpic de 2 persoane) 
a sosit pe locul IV.

Victorii categorice în etapa de ieri
a „Cupei orașului București4* la hochei pe gheață

Partidele disputate ieri în cadrul celei de a treia 
etape a „Cupei orașului București" la hochei au con
semnat două victorii la scor, dintre care una — cea 
realizată de jucătorii din Leningrad — a oferit și un 
spectacol de calitate, confirmînd faptul că formația 
sovietică poale fi socotită virtual cîștigătoare a com
petiției.

C. H. Z. Litvinov—București 
tineret 10—3 (1—1, 4—0, 

5—2)
Este cert că spectatorii pre 

zenți ieri în tribunele pati
noarului nu se așteptau ca 
selecționata de tineret să în
vingă formația cehoslovacă 
din Litvinov. Totuși, lupă 
cum s-a desfășurat prima re
priză, se părea că hocheiștîi 
bucureșteni, mai hotărîți, cu 
un joc mai omogen decît în 
partidele anterioare, au capa
citatea de a da o replică se
rioasă valoroșilor lor adver
sari. Inițiativa — e drept — 
o aveau mai mult oaspeții, 
dar apărarea bucureșteană 
era mereu la post și, în plus, 
jucătorii noștri realizau unele 
contraatacuri rapide și peri
culoase. Au survenit după 
aceea două minute, le-am zice 
fatale, la începutul reprizei

secunde, cînd C.H.Z. Litvinov 
a înscris trei goluri din gre
șeli puerile ale apărători
lor bucureșteni. Consecința a 
fost că formația de tineret 
și-a pierdut imediat ritmul și. 
în continuare, scorul ar fi pu
tut luă proporții mai mari 
dacă oaspeții nu ratau mult. 
Abia în ultima repriză, cu 
deosebire spre sfîrșitui meciu
lui. jucătorii români și-au re-

Kalina, Beranek pentru C.H.Z. 
Litvinov, Sgîncă II, Huțanu și 
Oswath pentru București ti-

Azi se dispută meciurile : 
București tineret — R. F. a 
Germaniei II (ora 17) și Bucu
rești — C.H.Z. Litvinov (ora 
19).

neret. Au condus corect arbi
trii G. Zeller (R.F.G.) și N. 
Kirilov (U.R.S.S.).

S.K.A. Leningrad — Selec
ționata secunda a R.F.G.

13—1 (3—0, 6—0, 4—1)
Nu încape îndoială că echi- 

Pa care reprezintă hocheiul

cătorilor, forța cu care ei ac
ționează, rapiditatea trecerilor 
din apărare în atac, ca și si
guranța și sobrietatea apără
rii sînt lucruri care le-am 
admirat încă de la primul 
meci ai lui S.K.A. Leningrad, 
da,r care au ieșit ieri seară și 
mai pregnant în evidență. 
Avînd în față un adversar 
dornic să se evidențieze : se
lecționata secundă a R.F. a 
Germaniei, echipa leningră- 
deană a funcționat din nou 
ca un ceasornic, înscriind gol 
după gol, multe dintre ele la 
capătul unor combinații de 
toată frumusețea. Ceie 14 
puncte ale acestui meci au 
fost marcate de : Soloduhin 
(2), Kopceanov (2), Kustov (2), 
Paniuhin (2), Sobolev (2), Gu-
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700 președinți de comisii sportive 
intr-un colocviu teoretic și - mai ales-practic
• O prefioasă inițiativă a C.C.

al U.T.C. și a Ministerului 
invăfămintului

• Organizatorii activități de 
educație fizică și sport din 
școlile profesionale și-au 
verificat cunoștințele și 
aptitudinile

• Prezență sută la sută în
activitățile practice

Președinții comisiilor sportive din școlile 
profesionale, tehnice, de maiștri și din liceele 
de specialitate — aproape 700 — au luat 
parte, în vacanța de iarnă, la un interesant 
colocviu. Tema: problemele muncii de orga
nizare a activității sportive. Colocviul, orga-, 
nizat la Brașov de către C.C. al U.T.C. și 
Ministerul învățământului, sub forma unei 
tabere sportive, primul de acest fel la nivelul 
școlilor, a constituit un prilej binevenit de a 
trage o serie de concluzii importante. Pe 
marginea acestor concluzii, am purtat discu

ția noastră cu prof. GABRIEL POPESCU 
directorul coordonator al taberei

— Care a fost mobilul inițierii unui 
asemenea colocviu ?

— Am căutat să venim în sprijinul comi
siilor sportive din școlile amintite prin or
ganizarea unor activități în care s-a urmărit 
mai ales latura practică. Cursanții au lost 
puși în situația de organizatori consolidîn- 
du-și astfel cunoștințele de care au nevoie 
în activitatea pe care o desfășoară ca pre
ședinți de comisii sportive în școlile res
pective.

— Dacă vreți, cîteva amănunte...
— Lecțiile teoretice, conținînd regulamen

tele celor mai accesibile și mai îndrăgite 
ramuri sportive în rîndul masei de elevi, 
au fost urmate de concursuri și competiții în 
care cursanții au avut și sarcini organizato
rice. S-a desfășurat, de exemplu, o sparta- 
chiadă la handbal, volei, haltere, șah, tenis 
de masă și lupte. Au fost organizate crosuri, 
concursuri de schi-fond. în toate cazurile — 
țin să subliniez acest aspect — participarea 
a fost de sută la sută

După cum am amintit, chiar cursanții au 
fost acela care au organizat această com
plexă activitate, teoretică și practică. Ei au 
întocmit grupele de lucru, foile de concurs, 
au funcționat ca arbitri, au stabilit clasa
mentele, au împărțit premiile. Bineînțeles,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

Minut cu minut hocheiștii din Leningrad au asaltat poarta apărată de Gross, reajizînd acțiuni 
spectaculoase și goluri multe. Iată în imaginea noastră un nou atac al echipei S.K.A.

venit, organizîndu-și mai bin® 
sistemul defensiv și dovedind 
o mai mare putere de luptă 
în zona neutră.

Punctele au fost înscrise de: 
Machulda (2), Mekyna (2), 
Egermeyer (2), Nedved (2),

sovietic în această ediție a 
„Cupei orașului București" 
este una din cele mai valo
roase dintre toate formațiile 
pe care spectatorii bucu- 
reșteni au avut ocazia să le 
vadă de-a lungul anilor. Teh
nica excelentă a tuturor ju

re ev, Glazov, Andreev pentru 
S.K.A. și de Zach pentru se
lecționata secundă a R.F.G. 
Au condus bine arbitrii J. 
Pazout (Cehoslovacia) și Fi. 
Gubernu (România).

Calin ANTONESCU

ițesc in Sportul (nr. 58 19o8) a- 
■ceastă laconică, dar elocventă 
știre: „Cu prilejul concursului in 
ternațional de patinaj viteză d— 4 
foșurat la Innsbruck, sportivul ita
lian ’Elio Locatelli a obținut o l 

surprinzătoare victorie în proba de 500 m. | 
El a realizat timpul de 41,4, învingînd pe _ 
recordmanul mondial Erkard Kell 
Germaniei) 41,5".

Așadar, ca-n atîtea împrejurări, și 
astă dată, laurii izbîndei au depins 
zecimea unei secunde. Cît de mică,_
neînsemnată — nu-i așa ? — această cîtime I 
temporală, dacă o raportăm la durata ’ 
existenței unui om — <’ 
în semnificații nu ne apare ea, privind-o 
ceva mai atent și mai iscoditor...

Remarcabilă prin lapidaritatea, prin con
cizia ei, formula o fracțiune de secundă 
a intrat de mult în rîndul acelor mijloace 
de expresie, la care facem deseori apel 
pentru a caracteriza, în linii repezi, su
gestive, o anume stare de lucruri. Ea re
zumă sau, mai exact, concentrează poli
valența unor calități morale și fizice vred- 

' nice, prin forța și prin echilibrul lor, să 
I determine însăși decizia de care depinde 
| triumful unei idei, al unei acțiuni 

izbucnește, revelator, într-o clipită.
O singură, o simplă fracțiune de se

cundă, străbătută de luciditatea unui medic 
care mînuieșțe bisturiul minunatei lui pro
fesiuni, poate salva viața grav primejduită 
a unui semen aflat pe masa de operație. 

| O simplă 
valori ale 

[ fulgurație 
studii și

Ier (R.F. a |

de *
de j
de ■

dar cît de bogată I 
^pare ea, privind-o I

I
I

și care

I 
I
I
I
I
I

de |

I
I
I

Notă critică

Cît timp 
va mai sta 

zăvorită 
sala 

de atletism 
din Cluj ?

în sala de atletism din Cluj era frig, pentru că încă nu se 
rezolvase problema încălzirii ; oricum, tot era ceva mai cald 
decît afară (în unele zile, mercurul termometrelor a coborit 
pînă la minus 15—20 de grade), iată însă că, de peste o lună de 
zile, ușa sălii a fost zăvorită, bătută în cuie și — pentru mai 
multă siguranță — baricadată și cu scînduri.

Se spune că nu s-au tencuit bine pereții și în special tava
nul, acesta reprezetntînd un pericol pentru atleți. Dar situația 
de mai sus era cunoscută din primăvară și nimeni nu a mișcat 
vreun deget. Activiștii C.R-.E.F.S.-ului dau vina pe cei de la U- 
niversitate, cei de la Universitate îi învinovățesc la rîndul lor 
pe constructori, iar aceștia pasează răspunderea asupra celor 
care nu le-au livrat la timp materialele. în asemenea condiții 
este foarte dificil să dai de capătul firului.

Astfel, singurii care au de suferit șîrit âtleții. ale căror an
trenamente nu au asigurată o desfășurare normală. Se pune deci 
întrebarea : vor putea Curt Soeol, Andrei șepci, iuliana Crișan, 
Ștefan Satmari și ceilalți fruntași ai atletismului clujean să dea 
un randament pe măsura posibilităților lor, îndeplinindu-și o- 
biectivele planificate pentru 1968 ?

Cînd se va deschide cercul birocrației și, o dată cu el, sala 
de atletism din Cluj ?

PETRE NAGHI, coresp

fracțiune de secundă — dar cîte i 
spiritului nu reflectă oare acea 
a inteligentei sale, cîte ore < 
de pasionată dăruire nu i-au ' 

pregătit acelui gest apariția miraculoasă. I 
Impropriu zis miraculoasă — de vreme ce, .1 
în actul salvator, s-au concentrat luminile | 
unor intense strădanii — întocmai cum J 
înfr-o esență de parfum se află topite mi
resmei" unei profuziuni de flori.

Și, de bună seamă, ca toate activitățile • 
umane, disciplinele sportive oferă, la rîndul. ! 
lor, din plin, mărturia valutei forte pe care | 
o poartă — ca pe o încărcătură de aur — 
fracțiunea de secundă.

Cît de firească, de pildă, apare, la prima ' 
vedere, execuția perfectă a stopării 
gii, într-o întrecere de fotbal sau de 
— execuție doar de-o clipă 
tuie ur 
nice ale oricărui jucător dornic s 
afirme ca o valoare...

Cei cîțiva centimetri pe 
în zborul ei, o suliță 
aceea a unui alt concurent la „titlu", pot 
vorbi, cu îndreptățire, de exercițiul înde- ț 
lung și laborios, de voința și 1 
aruncătorului ei, care, în fracțiunea de se- ' 
cundă a 
o lungă 
labile...

Ceea 
men consacrat, 
l.e vădește, într-o anume 1 
află sursa într-o stăruitoare 
cultățiior fizice și morale, 
cepția etică înaltă asupra 
vității îmbrățișate.

Fără studiu îndelung, fără pasiune < 
tă, fără abnegație — fracțiunea de secundă 
nu ne poate da revelația valorilor care, 
înnobilează și asigură progresul nostru con- . 
tinuu.

I
I

mtn- 1 
rugbi-| 

scufie doar de-o clipă, care coriști-,| 
nul din importantele procedee teh- I

Icare îi cîștigă,
mai ageră decît | 

cijiui muc- * 
tenacitatea* I

suprem, concentrează I 
i rodnice silințe prea- I 

ter- | 

po care cineva ' 
împrejurare, își I

I 

arderi- I

I 

prof. N. MiHAESCU I 

_____________________ I

efortului său < 
succesiune de rodnice

ce numim, îndeobște, 
reflexe" pe

cu un 
care cineva

educație a fa- ■ 
în însăși con- I 
țelurilor acti- I
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Fostul recordman al lumii la pistol viteză
Evgheni Cerkasov, răspunde întrebărilor noastre
® în Mexic se vor realiza performanțe de răsunet • Pronosticuri pentru J.O. • Problema dopajului la tir

RINGUL DIN CUTIE

Așa cum am mai anunțat, cele
brul trăgător sovietic de pistol 
viteză de acum mal bine de zece 
ani, Evgheni Cerkasov, a făcut, 
la invitația federației noastre de 
specialitate, un schimb de ex
periență cu antrenorii români. 
Fost recordman mondial și cam
pion ai Europei (1955), medaliat 
Cu argint la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne (1956), Evgheni Cer
kasov îndeplinește, în prezent, 
funcția de medic-antrenor pe lin
gă loturile de pistoale ale U.R.S.S. 
Profund cunoscător al „secrete
lor" tirului, oaspetele sovietic ne-a 
fost un Interlocutor agreabil în 
discuția pe care am avut-o cu el 
despre unele probleme actuale 
în sportul care l-a consacrat.

Cred că aceasta nu convine tutu
ror. Părerea mea este că reparti
zarea greutății maxime pe amân
două picioarele este mal bună, tn 
privința detentei (declanșarea fo
cului), am constatat deosebiri. Se 
știe, detanta este de două feluri: 
Simplă (unde 
mai mică), și 
bilitatea este 
îndoială, este 
rețete. La noi . .. _____  __ .
tanta fină (dublă), dar am renun
țat, preferind-o pe cea simplă, 
in sfîrșit, o altă observație. La 
pistol precizie, trăgătorii sovie
tici pun un accent mai mare ve 
pregătirea fizică generală.

sensibilitatea este 
dublă (unde sensl- 
mai mare). Fără 
dificil de prescris 
s-a lucrat cu de-

— Cu ce impresii ați rămas 
după ce ați vizitat diversele 
noastre poligoane și instalații 
sportive ?

— J.O. de la Ciudad de Me. 
xlco vor aduce noutăți la tir? 
Ce performanțe întrevedeți in 
condițiile altitudinii ?

— A,.tît poligoanele pe care le-am 
văzut, cit și accesoriile lor, sînt 
foarte bune, corespunzătoare con
dițiilor de climă de la dv. Se 
poate lucra, cu deplin succes, pe 
standurile instalate la poligoa
nele de ' 
retului,

la Tunari, Dinamo, Tine- 
I.C.F., ca și la Brașov.

țese 
este

Ați văzut cum se pregă- 
țintașii noștri, 
părerea ?

Care vă

antrena- 
nu mi-au

— Numărul redus de 
mente la care am asistat 
permis să-mi fac o imagine com
pletă asupra lor. In orice caz. am 
observat că există mulți trăgători 
tineri, cu perspectivă. Mi-a plă
cut cum se efectuează pregătirea 
specifică. Ea se află la un nivel 
foarte ridicat. Consider că indi
vidualizarea pregătirii are un rol 
foarte mare. De aceea, m-a sur
prins faptul că aproape toți tră
gătorii dv., inclusiv biatloniștii, 
au centrul de greutate proiectat, 
mai mult, pe un singur picior.

— Sînt convins că întrecerile 
olimpice de tir nu vor avea loc 
numai la o altitudine înaltă, ci 
șt la un nivel înalt, cu perfor
manțe mari. In ceea ce privește 
noutățile, nu pot încă să-mi dau 
seama dacă va fi vorba de așa 
ceva. Constat, însă, că rezultatele 
săptămânilor preolimpice sînt ex
trem de valoroase, apropiate de 
cele mai bune cifre atinse pe 
plan (Internațional- Altitudinea 

provoacă — e drept — unele de
reglări in organism, dar elp pot 
fi restabilite în două săvtămtni 
de adaptare.

— Ați putea încerca unele 
pronosticuri ?

La talere șl sheet imi este greu 
să mă pronunț. Instalațiile vor 
juca un mare rol. Au șanse con
curența amerlcant, italieni, ro
mâni, vest-germani ș! — nădăj
duiesc — șl compatrloții mei. în
cheind previziunile, aș vrea să 
menționez un lucru : conform re
gulamentului J.O., flecare țară are 
dreptul să fie reprezentată nu
mai de doi trăgători. Ori, doi 
trăgători buni, pot fi găsiți aproa
pe oriunde.

— Ca om de specialitate, 
cum înțelegeți aportul medi
cului la realizarea marilor 
performanțe la tir ?

— Tirul este un sport foarte 
complex, mult diferit — de pildă 
— de ramurile atletice, tn alte 
discipline sportive, datorită unor 
teste, starea de pregătire poate fi 
precizată. La tir. insă, nu s-a fă
cut, încă, nimic special. Crearea 
condițiilor optime de antrena
ment : protecția împotriva zgomo
tului, temperatura, lumina, venti
lația, echipamentul sportiv, totul 
trebuie rezolvat cu ajutorul medi
cului. De asemenea; medicul își 
poate aduce o contribuție pre
țioasă la definirea specializării : 
dacă un trăgător are o ureche 
prea sensibilă (analizatorul audi
tiv foarte sensibil) nu va fi lăsat să 
tragă la calibru mare, deoarece 
intervine o oboseală mare. Sprijl-

nul medicului nu trebuie să fie 
canalizat numai pentru menține
rea stării de sănătate a sporti
vilor, ci și la ridicarea calității 
pregătirilor. Am rămas plăcut 
impresionat de activitatea care 
se desfășoară pe linia controlului 
medical cu sportivii de la centrul 
..S3 August".

— O ultimă întrebare ; do
pajul. reprezintă o problemă 
in tir 7 Dacă ' 
șl cum poate

— O chestiune 
și care a apărut _  _____  ______
In U.R.S.S.. dopingul este inter
zis, iar medicina sovietică dă un 
singur răspuns : dopingul să nu 
fie admis. In tir. pe plan inter
național, problema rămtne des
chisă Și ea este urmărită cu o 
deosebită severitate. U.I.T. ur
mează să facă precizări tn această 
privință.

In încheiere, aș vrea să mulțu
mesc gazdelor mele pentru aten
ția cu care am fost înconjurat. 
Consider că România este o forță 
în domeniul tirului, iar succesele 
comune, ale trăgătorilor dv și ale 
celor sovietici, contribuie la pro
gresele unora Și ale altora. Și, 
pentru aceasta, doresc țintașilor 
români, succese deosebite.

da. tn ce sens, 
fi ea rezolvată ?
foarte delicată, 

de multă vreme.

Interviu consemnat de
Constantin COMARNISCHI

armă liberă 
focuri, tră- 

cei din R.F.

— De ce nu ? La 
calibru redus 3x40 
gătorii americani și ...........
a Germaniei sînt foarte tari, în 
timp ce la culcat 60 focuri va fi 
o adevărată loterie. La pistol vi
teză, printre protagoniști îi văd 
pe români. Va fi o probă foarte 
disputată, unde sportivii sovietici, 
polonezi, japonezi, finlandezi vor 
avea, și ei, un cuvînt de spus.

O «ouă modă face vîlvă, de cîtva timp, 
tn cercurile pugilistice americane : moda 
meciurilor imaginare, prin intermediul 

calculatorului electronic. Neizbutind, precum 
se vede, să rezolve problema succesiunii lui 
Cassius Clay — insolubilă, de altminteri, pen
tru că oricine ar prelua centura de campion 
altfel decît prin confruntare directă, n-ar fi 
decît un impostor lipsit de glorie — pontifii 
boxului transoceanic își caută destinderea în 
jucării evoluate Avem astfel posibilitatea să 
aflăm cam cum ar fi decurs ciocnirea dintre 
Jack Dempsey și Rocky Marciano, în ce re
priză l-ar fi îngenuncheat Joe Louis pe James 
Corbett, de cîte ori și-ar fi găsit ținta uper
cuturile lui Bob Fifzimons în fața derutantului 
Max Baer — și alte vrăjitorii de aceeași... ca
tegorie I

Faptul că oameni în toată firea simt ne
voia jocului, n-are în sine nimic supărător. 
Dimpotrivă, capacitatea de a te juca relevă 
adesea un caracter fericit, aceasta, desigur, 
în limitele unei anumite vîrste și ținînd seama 
de natura amuzamentului. Am auzit de sa- 
’vanti care susțineau bătălii cu soldați de 
plumb, cunosc un eminent chirurg care și-a 
construit o machetă cu niște instalații fero
viare de toată frumusețea. Exemplele se pot 
înmulți. Atunci — de ce să nu se distreze mai 
marii boxului profesionist cu ipoteticele cam
pionate la cutie ? în fond, cîte rezultate de
cisive nu s-au aranjat în culisele celor două 
organisme rivale, care taie și spînzură în ma
terie de supremație absolută — recte, titlul 
de campion mondial la categoria grea ?

Lucrurile se complică puțin, atunci cînd afli 
că învingătorul competitiei-nălucă este încoro
nat în cadrul unei festivități cvasi-oficiale și 
răsplătit cu niște atenții materiale, cam de or
dinul unei jumătăți de premiu Nobel... Mă 
rog, îi privește, au oamenii de unde I Partea 
absurdă a istoriei începe în momentul în care

o serie de persoane serioase înclină să ia de 
bună .copilăria electronică*. Firește, o anu
mită argumentație trebuie să existe în tot 
acest joc de-a baba-oarba — dar de aici, 
pînă la precizările rizibile, gen „în repriza a 
opta Rocky expediază o directă la maxilar, 
Dempsey este numărat, dar îl salvează gon
gul" — distanța mi se pare insurmontabilă.

Ca orice fenomen viu, disputa sportivă în 
genere — cea pugilistică, în speță — este 
condiționată, influențată, determinată în ul
timă instanță de anumiți factori subiectivi, 
foarte greu de reperat pe moment. Cine știe 
ce tulburări gastrice îl handicapau pe Max 
Schmelling în ziua revanșei cu Joe Louis, sau 
ce reușită sentimentală înaripa energia psi
hică a lui James Corbett în memorabilul medî 
cu John L. Sullivan ? Dacă Francis Rocco 
Marcheggiano, cunoscut în lumea ringului 
sub numele de Rocky Marciano, l-ar fi avut 
în față pe marele Dempsey, în carne și-n 
oase, ar fi putut el să reziste presiunii teribile 
pe care acesta din urmă o exercită, zice-se, 
asupra nervilor oricărui adversar ? lată doar 
cîteva elemente concrete, pe care nici un 
calcul, oricît de savant, nu le poate corobora, 
fie pentru că, așa cum spuneam, ele sînt igno
rate chiar în momentul cînd se produc, fie — 
mai ales — pentru că mașina nu se poate 
substitui niciodată complexului de acte pe 
care-l numim viată. Altminteri, treaba ar fi 
simplă : arhipăstorii boxului profesionist i-ar 
aduna frumușel pe toți pretendențiî la coroa
nă, i-ar investiga de-a fir a păr cu ajutorul 
jucăriilor electronice, apoi ar da fișele pe 
mîna cutiei cu minuni și ne-ar comunica re
zultatul...

Cine știe, nu-i exclus să se procedeze așa, 
în cele din urmă I Oricum, pînă la găsirea 
vreunei soluții — ba, poate, chiar și după 
aceea — eu unul îl prefer pe Cassius.

Dan DEȘLIU

De la trimisul nostru special, Gh. Russu-Șirianu

Olympia a jucat mai bine

la Ljubljana
izbucneau cînd „5”-ul Olym- 
piei pornea în atac), sau... ma- 

arbitraj

„Cupa

de 
sa 
de 
în

niera „selectivă" de 
a cuplului amintit.

Puteau dinamoviștii 
un rezultat mai bun, 
le permită trecerea cu succes 
al celui de al doilea tur al 
competiției ? Categoric nu, 
dacă ținem seama de condițiile 
în care s-a desfășurat această 
partidă. Olympia este o echipă 
de mare calibru, omogenă, și 
cu un potențial fizic și tehni- 
co-tactic ridicat. Și cu acest 
prilej, Daneu — acest virtuos 
al baschetului mondial — și 
colegii săi ne-au. demonstrat 
evidente calități, care le-au 
adus o meritată calificare în 
faza superioară a competiției.

Bucureștenii au luptat eu 
multă ardoare pentru un re
zultat mai bun. Ei au avut 
însă pe parcursul întîlnirii mai 
multe momente de cădere, cu 
evidente repercusiuni în sta
bilirea rezultatului final. Apă
rarea lor 
slăbiciuni, 
ratat mai 
rabile.

obține 
care să

a manifestat adesea 
iar în atac s-au 
multe ocazii favo-

personale, 
sancționate

LJUBLJANA 19 (prin telex). 
Ora tîrzie la care s-a încheiat 
joi seara partida dintre Olym
pia Ljubljana și Dinamo Bucu
rești, contînd pentru
cupelor" la baschet, ne-a pus 
în imposibilitatea de a vă re
lata prea multe amănunte în 
numărul nostru de vineri. Iată, 
de. ce,, cîteva completări pri
vind . modul de desfășurare a 
operațiilor, care au dus la eli
minarea echipei noastre din 
competiție, sînt absolut indis
pensabile.

Partida a fost urmărită 
peste 4 000 de spectatori, 
existat încă cel puțin 2 000 
solicitanți pentru un loc
sala Tivoll. Meciul a luat sfîr
șit -cu scorul de 87—60 (45—30) 
în favoarea gazdelor, punctele 
fiind realizate de : Basin 12, 
Vernic 1, Dermastia 8. Eiselt 
4. Daneu 25, Jelovac 14, Zor
ea 23, pentru Olympia și Cer
nea 15. Viciu 11, Albu 6, Dia- 
conescu 10, Novac 12, Visner 2, 
Dragomirescu 4 pentru Dina
mo.

Există însă și alte cifre pe 
care le prezentăm, pentru a 
încerca să redăm cîte ceva din 
realitățile meciului. în primul 
rînd — greșelile 
.Gazdele au fost
cu 31 de faulturi, dintre care 
24 urmate de aruncări libere. 
Din acestea dinamoviștii au 
înscris exact 50 Ia sută, pro
centaj destul de slab pentru 
formația bucureșteană, care în 
campionat a realizat o medie 
de 78 la sută. Ca urmare a 
acestor faulturi, Basin (min. 
35), Dermastia (min. 37) și Ei
selt (min. 38) au părăsit tere
nul pentru 5 greșeli personale, 
în același timp, Olympia și-a 
văzut penalizați adversarii de 
19 ori, beneficiind de 12 arun
cări libere, din care a transfor
mat 7.

Sînt însă oare edificatoare 
cifrele amintite ? Pînă la un 
punct ele pot constitui o expli
cație. Dar numai atît. în pri
mul rînd, aceste cifre nu re
dau exact uriașul număr de 
greșeli personale trecute cu 
vederea de cuplul Carlo Mar- 
chesi (Italia)—Reinhold Lieb- 
sch (R.F.G.). Apoi ele nu pot 
în nici un caz să ilustreze în- 
tr-un anumit fel vacarmul de 
•nedescris din sala Tivoli (pe
tardele și jocurile de lumini

Juniori care imbătrînesc prea repede
In cronica noastră trecută am 

citat pe fruntașii probelo-r de se
niori din recentele campionate 
republicane de patinaj artistic. 
Sînt sportivi ajunși la un grad 
de măiestrie care li așazâ ală
turi de colegii lor de întrecere din 
alte țări, cu tradiție în dificila 
artă a desenului pe gheață sau 
beneficiind de mai bune premise 
pentru pregătirea performanței. 
Evident, a face separații Intre 
sportivi nu este totdeauna echi
tabil. Fiecare concurent, de la 
Primul pînă la ultimul clasat, are 
merite, Indiferent de totalul punc
telor adunate în dreptul numelui 
său pe foaia de arbitraj. Și fie
care a depus un efort, în pre
gătire ca și în evoluția de con
curs, pentru care trebuie răs
plătit cu întreaga noastră apre
ciere. Mai ales atunci cînd aces
te puncte, medii de note sau 
locuri în clasament comit ele în
seși o nedreptate...

Să explicăm. La concursurile 
ncastre de patinaj artistic se pre
zintă concurent! cu posibilități va
riate, cu nivel de pregătire a- 
desea diferit. Unii își organizea
ză mai bine munca de pregătire, 
știu să-și pună în valoare posibi
litățile. Cițiva beneficiază și 
antrenamente în străinătate, 
condiții de gheață superioare și 
cu ajutorul neprețuit al unor 
antrenori reputați. Sînt lucruri fi
rești care nu trec de limitele 
obișnuitului. Așa se petrece în 
toate sporturile. Dar — aci se 
produce deosebirea — la patinaj 
există șl o mare diversitate a po
sibilităților fizice intre concurenți. 
Aceasta este, poate, cea mai ne
dreaptă dintre discriminările care 
însoțesc o competiție. Fiind o 
disciplină care pretinde execuții 
tehnice apreciabile pe scara pre
ciziei șl a impresiei estetice, în 
patinajul artistic -categoriile nu se 
limițgază, de obicei, pe vîrste sau 
gabarit. Așa se ajunge la situa
ția ea într-"o c-ompetiție să fie 
puși alături concurenți cu dife
rențe de vîrste 1 care merg pînă 
la 10 ani și mai mult. Unicul 
criteriu este calitatea execuției. 
Dar este el totdeauna bine apli
cat ? Cu regret, vom spune că nu.

La noi în țară, în patinajul ar
tistic a funcționat de mai multă 
vreme un regulament care per
mite promovarea de la o catego
rie la alta numai pe baza loca-

lui ocupat tn campionatul repu
blican. Nu șl prin prisma rezul
tatului real, al cuantumului de 
puncte acumulat. Patinatori cu 
rezultate mediocre sau de-a drep
tul slabe au fost promovați ast
fel pe scara campionatelor ajun- 
gînd la categoria seniori, la o 
vîrsiă cînd alțî tineri, in alte 
sporturi, abia aspiră la junio
rat.

Veți spune — treaba lor... S-au 
grăbit. Vor face ucenicia tn rtn- 
dul seniorilor. Dar nu este așa. 
Patinajul artistic este o discipli
nă care se Învață pe capitole. Aci

In discuție:
patinajul artistic

■ ■■

tru, constituind un capitol la cane 
sintem deficitari. Dar, firește, In 
același mod trebuie privite și 
figurile libere. învățarea săritu
rilor, cele simple șl mai ales cele 
cu dublă rotație, ca și toată 
gama piruetelor și a combinațiilor 
de pași. Adevăr arhicunoscut — 
este mai greu să corectezi o de
prindere greșită, decît să înveți o 
figură nouă de la Început.

Și mai ales, să nu mal căutăm 
cu tot dinadinsul să facem pe ju
niorii noștri 
prea repede.

să îmbătrîneascâ

Rd. V.

de
în

Laureații campionatului republican de 'juniori se felicită reci
proc (de la stingă — Mihai Popescu, Dezideriu Czeisner, Atanasie 
Bulele). Un amănunt: sînt reuniți pe podium toți participanții la 
concurs. Unde sînt ceilalți tineri patinatori ? ău fost promovați la 
seniori, bineînțeles...

nii sînt posibile salturi peste a- 
numite materii de bază, fiindcă 
fâ-ră acestea cunoștințele viitoare 
țiu s© pot asimila *- *" J 
creț și eficace. în 
gurilor obligatori, 
najului cum 1 se 
tatea crește de la .
bă. Trecînd repede peste primele 
figuri obligatorii, patinatorul a- 
junge să abordeze întrecerea de 
seniori insuficient pregătit, 
tind în bagajul cunoștințelor 
o doză de diletantism și 
provizație care-l face pradă 
șoară în fața unui arbitru 
gent.

Toate cele schițate aci s-au 
șut cu pregnanță în finalele ul
timelor noastre campionate re
publicane, ca și în cele din anii 
precedenți. Concurenți foarte do
tați, dar insuficient pregătiți, prin 
forța împrejurărilor, au capotat 
lamentabil în fața grelelor figuri 
cu coeficient mare, cele care tes
tează posibilitățile patinatorilor 
seniori. Ei nu sînt vinovați. Din- 
tr-un punct de vedere, au fost 
victimele propriului lor talent... 
Clasați mereu p>e primele locuri 
la concursurile categoriilor infe
rioare, s-au văzut promovați pe 
prima treaptă a competiției cu 
câțiva ani prea devreme.

Iată cum o măsură de 
vare și selecție, care se 
chitabilă, a ajuns să fie 
a patinajului nostru. Au 
din plin atîția și atîția concu
renți, Nu-i vom numi. Un senti
ment firesc de pudoare ne obli
gă la aceasta. Ca și ideea că to
tuși ei nu sînt iremediabil pier- 
du’țî pentru un progres viitor. 
Un progres real, nu numai scrip
tic.

Corectivul situației actuale exis
tă. El trebuie căutat într-un an
samblu de măsuri 'menite să a- 
ducă o mai judicioasă promovare 
ă elementelor celor mai bine pre
gătite. în primul rînd, va tre
bui ca forurile noastre de spe
cialitate să se decidă în sfîrșit să 
aplice acea prevedere regulamen
tară oare cere admiterea în cam
pionat numai pe baza categoriei 
concurentului. Nu locul într-un 
concurs, ci nivelul performanței 
exprimat prin categorie să asi
gure promovarea. Este o condiție 
fundamentală. Apoi, chiar absol
virea unei categorii nu trebuie 
privită ea definitivă, scutind pe 
patinatori de probe ulterioare. 
Cunoștințele de bază ale patina
torilor noștri țrebuie verificate la 
intervale cît mai dese, ei să nu 
părăsească figurile cerute la ca
tegoriile inferioare, care consti
tuie baza tehnicii necesare pen
tru cele mai dificile figuri obli
gatorii. Din convorbirile noastre 
cu antrenori $î arbitri străini, 
oare ne-au vizitat, a reieșit că 
patinatorii fruntași din alte țări, 
Chiar cei din clasa maeștrilor, 
sînt chemați periodic la con
cursuri de verificare în care exe
cută cele mai simple figuri, în- 
oepînd cu ^optul” nr. 1. Un de
sen perfect al unei asemenea 
figuri, simple, certifică posibili
tățile patinatorului de a stăpîni 
perfect și dificilele „bucle“ și 
„paragrafe" necesare marilor con
cursuri.

Ne-am referit mai mult la pro
blema asimilării treptate a figuri
lor obligatorii fiindcă ea este 
mereu actuală în patinajul nos-

în mod OO.H- 
catalogul fl- 
„școal,a“ pati- 

spune, dificul- 
probă la pro

GH. VILMOȘ (DINAMO BRAȘOV)
PRIMUL CAMPION REPUBLICAN

(Urmare din pag. 1)
Sîmbătă are loc proba de 

biatlon rezervată tineretului, 
pe o distanță de 15 km cu 3 
trageri în poligon, iar 
nică — proba de 
3 x 7.5 km.

dumi- 
ștafetă

în afara
pentru „Cupa Diiîamo' 
„Cupei Steagul roșu" 1 
fete, Poiana Brașov 
dui rniine dimineață 
trecerile ediției a Vl-a 
pel Unirii" la probe

cursei de coborîre 
și a 
fond 
găz- 

în- 
„Cu-

★
SulinarAstăzi dimineață, pe 

se desfășoară proba de slalom 
special din cadrul tradiționalu
lui concurs „Cupa Dinamo".

>“ 
Ia 
va 
și 
a 
alpine, 

organizată de Școala sportivă 
din Brașov pentru elevii școli
lor generale, precum și întîl- 
nirea Școala sportivă Brașov— 
Școala sportivă Petroșeni 
lom special, pe pîrtia 
Poiană).

(sla- 
din

★

CORESPONDENȚĂ DIN BERLIN

„JUCĂTOARELE DE LA AUSSENHANDEL

cuCalendarul competițiilor 
caracter republican a suferit 
o serie de modificări. Iată da
tele și locurile la care se vor 
desfășura concursurile la care 
au intervenit schimbări : 
„Cupa regiunilor" (probe 
pine) 27—28 ianuarie, la 
menic ; „Concursul național 
copiilor" — 17 febi’uarie
Predeal; „Cupa Dinamo" 
(fond) 27—28 ișnuarie la 
Poiana ; „Cupa regiunilor" 
(fond) 3-—4 februarie la Cîm- 
pulung Moldovenesc ; „Cupa 
Tractorul" (fond) 3—4 februa
rie la Poiana; „Cupa Româ
niei" (fond) 10—11 februarie 
la Predeal.

al-

al 
la

promo- 
voia e- 
o frînă 
simțit-o

campioanei R.D. Ger- 
pot fi mal mari in 
la 25 ianuarie de la 
Deci, nu ne putem

Prin urmare, sorții au decis 
ca în semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la tenis de 
masă, echipele feminine Aussen- 
handel și Progresul București 
să se întîlnească din nou. Cele 
două formații și-au mal dispu
tat întîietatea și în alte ediții 
ale „C.C.E." dar, atunci, echipa 
berlineză evolua sub numele de 
T.S.C. De două ori victoria a 
revenit româncelor, la același 
scor : 5—3. Nici de data aceasta 
speranțele 
mane nu 
meciul de 
București.
aștepta decît la o Infringers 
onorabilă.

Antrenorul echipei, Heinz 
Haupt, va alinia cea mai bună 
garnitură posibilă dar, după 
cum mi-a declarat zilele tre
cute, o victorie în deplasare, in 
fața Progresului, cu Maria Ale
xandru în componentă, este 
aproape imposibilă. Doris Hove- 
stadt, ca și Gabrielle Geissler, 
sînt jucătoare ale reprezentati
vei R.D. Germane și au o mare 
experiență internațională. Chiar 
dacă ele vor „prinde" o zi bună, 
tot nu pot emite pretenții la ca
lificare. Dacă meciul ar fi fost 
programat la Berlin, s-ar fi pu
tut vorbi despre o victorie a 
echipei germane. La București, 
însă, misiunea este mult mai

dificilă... A treia jucătoare, 
Marita Nylhof, este o sportivă 
talentată, care a obținut nume
roase succese în campionatele 
de junioare din anii trecuți. 
Fiind bolnavă, ea a absentat 
aproape un an, răminînd în 
urmă cu pregătirile. în fine, re
zerva echipei este Annelise 
Benninghaus — tot o tinără, 
dar care, din lipsa unei suficien
te experiențe competiționale 
internaționale, nu a devenit încă 
titulară a formației.

Iată și cărțile de vizită ale 
jucătoarelor de la Aussenhandel:

DORIS HOVESTADT : născu
tă la 22 septembrie 1943, ea și-a 
început activitatea la tenis de 
masă în 1954. A cîștigat de nouă 
ori titlul de campioană a R.D.G. 
(pe echipe și la individual), și a 
ocupat locul al treilea la cam
pionatele europene din 1964.

GABRIELLE GEISSLER: năs
cută la 1 noiembrie 1944, joa
că tenis de masă din 1959. A 
cîștigat de nouă ori titlul de 
campioană a R.D.G. (echipe și 
individual). în 1964 s-a calificat 
în sferturile de finală ale cam
pionatelor europene, iar în 1967 
a figurat pe locul 9 în clasamen
tul celor mai bune jucătoare din 
lume.

MARITA NYLHOF: născută la 
13 octombrie 1948, practică teni
sul de masă din 1958. A cîștigat 
de mai multe ori titlul de cam
pioană de junioare a R.D. Ger
mane. La „Criteriul european de 
juniori", de la Szombathely 
(Ungaria), din 1966, ea a obținut 
două medalii de argint.

MECIURI DECISIVE
IN „CUPA DE IARNĂ"? J

Apropiindu-se de sfîrșit, 
competiția de tenis „Cupa de 
iarnă" a programat meciuri 
decisive. Astfel, s-au desfă
șurat sferturile de finală ale

Werner RUTTKUS 
redactor la „Deutsche

Sportecho" Berlin

căror rezultate sînt următoa
rele : simplu bărbați: Popo- 
vici—Mureșan 6—4, 6—4, Sân
tei—Cherecheș 6—3, 5—7, 6—1, 
C. Năstase — D. Hărădău 6—3, 
6—4, Mărmureanu—Ovici 4—6, 
6—0, 6—3 ; simplu femei: Fe
licia Bucur—Aneta Verone 
6—4, 6—1, Iudit Dibar—Valeria 
Balaș 8—6, 7—5, Julieța Bo
boc—Florica Butoi 6—1, 6—2. 
Au mai avut loc și două semi
finale. Una de simplu băieți : 
Mărmureanu—C. Năstase 6—2, 
6—2 și alta la simplu fete : 
Iudit Dibar—Felicia Bucur 
6—2, 6—2.

Concursul continuă astăzi de 
la ora 8.

ÎN CURÎND PE ECRANE

RITA TUSHINGHAM

700 președinți de comisii sportive 
într-un colocviu teoretic

(Urmare din, pag. 1)

elevii au fost ajutați de către 
profesori de specialitate : maes. 
irul sportului Mircea Ursac, 
pentru atletism ; maestrul spor
tului Mihai Sulică, la schi ; 
prof. M. Soiomon și Horia 
Cioabă, la gimnastică ; prof. 
Gh. Piticaru ia haltere etc.

Trebuie să arăt, totodată, că 
în sprijinul documentării 
cursanților, am creat și un 
cabinet metodic. Acesta a fost 
alimentat cu materiale adecva
te : lucrările Conferinței pe 
țară a mișcării sportive din a- 
nul trecut, lucrările plenarei 
C.C. al U.T.C., articole și re
viste consacrate sportului șco
lar, pliante cu fotografii, chi- 
nograme și schițe privind teh
nica unor ramuri sportive. De 
asemenea, au fost organizate 
vizionări de filme tehnico- 
sportive (și artistice totodată), 
cum ar fi „Frumusețea miș

cării", „J. O. de iarnă de la 
Innsbruck", „Din istoria spor
tului românesc".

— Ce concluzii ați putut 
desprinde după organizarea 
acestei acțiuni care este, 
intr-adevăr, demnă de toa
tă prețuirea ?

— în primul rînd că elevii 
din școlile profesionale și teh
nice, de maiștri și din liceele 
de specialitate sînt pasionați 
după sport, îndrăgesc exerci
țiul fizic. însuflețirea cu care 
au participat la toate con
cursurile organizate reprezin
tă cei mai edificator argument. 
In al doilea rînd: elevii din 
aceste școli au aptitudini deo
sebite pentru sport, în special 
pentru ramurile incluse în atle
tica grea. Bine îndrumați, 
mulți dintre acești elevi 
putea deveni susceptibili de 
selecționare în Ioturile de ju
niori, tineret și chiar de se

niori. în legătură cu acest as
pect am desprins o a treia 
concluzie: în școli, cadrele 
de specialitate lucrează prea 
puțin în direcția specializării 
într-un sport sau altul și, în 
general, ele ocolesc atletis
mul, disciplină care n-ar tre- 
bui să lipsească din preocu
pările nici unui profesor de 
educație fizică.

O altă concluzie: în com
petițiile oficiale școlare, mai 
precis în campionatele națio
nale rezervate elevilor, numă, 
rul partîcipanțîlor este mult 
prea restrîns. De aceea, unii 
dintre ei iau startul la cîte 
două și chiar trei ramuri spor
tive. Comisiile sportive, pro
fesorii de specialitate, condu
cerile de școli, trebuie să ia 
măsuri pentru curmarea aces
tei situații atrăgînd pe tere
nurile de sport, în concursuri 
și competiții organizate pe 
plan local, cît mai mulți elevi

șl, treptat, dacă este posibil, 
chiar întreaga masă a elevi
lor. Fiindcă, repet, sportul este 
îndrăgit de către tineretul din 
aceste școli. Mai mult, acest 
tineret simte nevoia practicării 
orqanizate a exercițiului fizic 
pentru a combate unele defor- 
mații fizice rezultate dintr-o 
poziție vicioasă la orele de 
practică. Este un punct de 
vedere exprimat și de elevii și 
de profesorii de specialitate 
care au participat la această 
acțiune. Sperăm că factorii in
teresați direct de dezvoltarea 
armonioasă a elevilor din șco
lile menționate vor acorda un 
sprijin mai consistent învăță
mântului de educație fizică și 
activităților sportive.

în încheierea discuției pur
tate, prof. Gabriel Popescu 
ne-a rugat să transmitem feli
citări unor comisii sportive si 
să le popularizăm și pe aceas
tă cale pentru modul cum știu 
să-și organizeze concursurile 
și competițiile pe ani de stu
dii. Este vorba de Școala pro
fesională „Indepndența"-Sibiu, 
de Școala tehnică sanitară 
Oradea, de Școala tehnică de 
sticlărie-Turda, ele Școala teh
nică de petrol chimie-Pitești 
și de Școala tehnică de teleco- 
municații-București...

«■CAPCANA

O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR ENGLEZE



Pe cînd primele cluburi de fotbal?

organlzato-

Problemei,

in mod direct cu

Cristian MANTU Tragerea

A. SIRBU
■«

fotbal pu- 
economicâ

baza 
club

cluburi- 
părerea

club de 
situație

— iată pe 
problemele 
pregătirea 

la poalele

nle. Necula, Bolovan, Dainlncluc, 
Draga, Vasilovici, Kedveț, I. Io- 
niță, Bosnea. Nu participă Til- 
văr. fiind bolnav.

strictă, de către 
cluburi, a regu- 
ceea ce privește 

transferare etc.

In ultima vreme se discu
tă din ce în ce mai mult 
despre crearea

lor de fotbal.': După
unor oamepi cu o vastă expe
riență în sport, una din cau
zele pentru care această disci
plină bate pasul pe Ioc este șl 
aceea a structurii
rice nepotrivite, a lipsei unor 
cluburi puternice.
deosebii de spinoase, i se cau
tă — cam de mult — rezolva
rea. Ea a fost dezbătută și in 
cadrul federației de fotbal ca 
șl in acela al C.N.E.F.S.-UÎUÎ. 
S-au ținut ședințe, s-au adunat 
păreri, s-au făcui propuneri 
scrise. Din cînd în cind, ches
tiunea revine la suprafață, apoi 
este din nou părăsită. Desigur, 
nu este de loo o treabă ușoară. 
Actualele secții (dacă nu toate, 
măcar cîteva, cu titlul de expe
riment) ar trebui reorganiza
te, iar conducerea lor să fie 
Încredințată unor oameni com
petent! și pasionați de fotbal.

întrebarea: cum vedeți un 
asemenea club de fotbal ? re
vine deseori atît în scrisorile 
pe care le primim, cit și în 
discuțiile pe care le purtăm cu 
cei ce ne vizitează redacția.

Tncercind să răspundem, de
selor solicitări, fără a avea 
tenția de a epuiza datele 
blemei, considerăm că la 
Întregii aci ități a unui
de fotbal trebuie să stea un 
regulament care să prevadă, 
pînă Ia amănunt, drepturile, 
îndatoririle și răspunderile tu
turor factorilor interesați. Trăi
nicia clubului nu poate fi con
cepută decît prin crearea unor 
raporturi buno cu federația și 
a unor relații de colaborare, pe 
principii sănătoase, cu celelalte

cluburi. Ne referim îndeosebi 
Ia respectarea 
federație și 
lamentelor, în 
criteriile de
Pornind ds la această idee, o 
necesar ca jucătorii. să fie „le
gați" de clubul la care activea
ză printr-un angajament oare
care pe o anumită perioadă. 
Asa cum in uzine, în fabrici, 
există angajamente scrise — 
între salariați șl întreprinderi, 
de ce n-ar putea exista ace- 
lași lucru și pentru fotbaliști 7 
Perioada angajamentului, da 
unul sau doi ani, ar urma să 
fie înscrisă în cartea de mun
că. Aceste angajamente ar tre
bui să stipuleze drepturile și 
Obligațiile jucătorilor pe peri
oada cit activează la clubul 
respectiv. La expirarea terme
nului prevăzut, cele două părți 
— club, jucător — pot prelungi 
angajamentele sau, datorită si
tuației (familiale, schimbare de 
domiciliu, creștere sau scădere 
valorică) jucătorul să se poată 
transfera, întocmai ca și sala
riatul căruia i se' dă acordul 
de transfer. Sintem, credem, în 
asentimentul marii majorități 
a celor ce se interesează de 
fotbal și-l Iubesc, spunînd că 
asemenea legături ar trebui să 
se încheie numai cu acei fot
baliști care reprezintă adevăra
te valori (nu cu grămada) sau 
cu acel ce urcă treptele măie
striei muncind ou seriozitate șt 
cu un remarcabil simț de res
ponsabilitate. In cîntărirea va
lorilor (la încheierea angaja- 
mentului-contract), un cuvînt 
greu trebuie să-l aibă antreno
rul. In primul rind, el, deoare
ce lucrează 
jucătorul.

Pentru un 
ternic, cu o

tnflorltoare (sugestii in aeest 
sens s-au făcut intr-un articol 
recent publicat de ziarul nos
tru). ar exista posibilitatea a- 
pelării șl Ia antrenori străini. 
Părerile în această direcție sînt 
insă împărțite.

Ce s-ar aștepta de la aceș
tia ? In primul rind, noutăți în 
materie de tehnică, tactică șl 
organizare. In al doilea rind, 
ar crea un climat de lucru mai 
serios, ar înlătura imixtiunile 
acelor conducători de cluburi 
ncspecialiști de fotbal (unde 
mai există) in alcătuirea for
mației, ar introduce un spirit 
de disciplină și exigență in 
pregătire, inlăturind orice me
najamente indiferent de valoa
rea fotbalistului... In al treilea 
rind, credem noi, ar vilamini- 
za mult activitatea tehnicieni
lor noștri, i-ar stimula și am
biționa... Cum insă pe aceasiă 
temă discuțiile sînt extrem dc 
controversate, ne oprim aici.

Revenind asupra structurii 
organizatorice, clubul ar trebui 
să aibă ca al doilea obiectiv 
principal pregătirea piticilor, 
juniorilor și a echipei de tine
ret, crearea intr-un cuvint a 
seniorilor — din propria-i pe
pinieră, a unor jucători pose
sori ai unei tehnici, vigurozi- 
tate și gindire tactică superioa
ră. La club ar trebui să se 
lucreze pe criterii riguros știin
țifice, ar trebui să existe o 
bază materială adecvată, ar tre
bui... Dar, deocamdată discu
tăm și știm doar ce ar trebui. 
Cind se va face primul pas 
pentru Înființarea clubului de 
fotbal, sau cind se va mărtu
risi că s-a renunțat la idee ? 
Promitem cititorilor să anun
țăm epilogul cit majuscule !

STELISTII
LA POALELE 

TÎMPEI

UNDE MERGEM ?
Sala Flo- 

16,15: 
Bucu-

Facul-

ATLETISM 
reasca II, de la ora 
Campionatul orașului 
rești.

SCRIMA — Sala
tații de drept de la ora 
16,30: Campionatul Capita
lei pentru seniori (floretă 
masculin).

TENIS — Sala Steaua, în
tre orele 8—15 și 18—22 .* 
„Cupa de iarnă".

POLO — Bazinul Flo
reasca, de la ora 19: Di
namo—Mladost Zagreb în 
finala „C.C.E.", meci re
vanșă.

PATINAJ ARTISTIC — 
Patinoarul Floreasca, de la 
ora 14: Faza regională a 
campionatului republican 
(juniori micî și copil).

HOCHEI — Patinoarul 
„23 August", ora 17: Bucu
rești tineret—R.F.G. II; 
ora 19 : București A—C.H.Z. 
Litvinov, meciuri în cadrul 
Cupei orașului București".

SPORT LA

Corespondenții noștri ne transmit 
știri despre pregătirile echipelor

POIANA CIMPINA
Au trecut două săptămîni de 

îa primul antrenament din acest 
an al echipei Poiana. în perioa
da actuală, cei doi antrenori, Ț, 
Befa și Gh. Ionescu, pun accen
tul pe pregătirea fizică generală 
și, în acest scop, jucătorii efec
tuează crosuri pe teren variat, 
exerciții de gimnastică și lucrea-* 
ză Cu halterele. La pregătiri 
participă jucătorii Opanschi. 
Tica, Șovăială, Aniță, Chirilă, 
Popa, Nanu, Tordache, Moraru, 
î'ătu, Sțroie, N. Georgescu. Ma
tei, Popescu, Silaghi, Dicianu, 
Voicu, Costea, D. Adrian, Dra- 
gomir și Dobre,

C. VÎRJOGHE

CHIMIA SUCEAVA
După un concediu de aproape 

o lună, jucătorii de la Chimia 
și-au reluat activitatea. Pregă
tirile au loc în fiecare zi, sub 
conducerea antrenorului Vale
rin Neagu, cu participarea jucă
torilor Petcu, Sidac, Danlleț, 
Stere, Mărculescu. Nedelcu, Bor- 
cău, Gross. Nicolau, Teodoslu, 
Vicovan, Roșu ți Pavel. Lipsesc 
nemotivat Gheghe și Brîndușes- 
cu. Conducerea secției de fotbal 
și-a propus să completeze lotul 
cu cîțiva tineri din echipele din 
campionatul regional.

C. ALEXA

Zăpada abundentă acoperă 
acum munții și localitățile din 
împrejurimi. In fuga trenului 
spre Brașov, Caraimanul semeț 
și luminat strălucește. La poa
lele lui sint in pregătire fotba
liștii de la Progresul, Petrolul 
și Rapid.

La Brașov steliștii își fac 
datoria de lideri. Se pregătesc 
serios pentru a-și onora spec
tatorii ce vin pe stadion la în
trecerile duminicale. Alergări 
pe teren variat, lucru în sală 
și discuții teoretice, pregătire 
fizică specifică, perfecționarea 
tehnică și tactică 
scurt cîteva din 
echipei Steaua în 
pe care o face 
Tîmpei.

Lotul cuprinde pe următorii 
jucători : Haidu, Suciu, Sătmă- 
reanu, Jenei, D. Nicolae, Hăl- 
măgeanu, Rotaru, D. Popescu. 
Negrea, Voinea, Vigu, Tătaru, 
Sorin Avram, Constantin, Soo, 
Pantea, Manea, Creimceanu 
și două noutăți, fundașii Cojo
carii de la Metalul București 
și Melenco de la Portul Con
stanța. Antrenorul ȘTEFAN 
COVACI este mulțumit de aco
modarea jucătorilor și speră 
într-o bună comportare în 
noul sezon.

PRONOSTICUL 
NOSTRU

Concursul din 21 ianuarie
Atalanta — Napoli 
Bologna —- Sampdoria 
Cagliari — Brescia 
Mantova — Juventus 
Milan — Spal 
Roma — Inter 
Torino — Lanerossi 
Varese — Fiorentina 
Foggia — Lazio 
Modena — Padova 
Genova — Novara 
Potenza — Catania 
Monza — Reggina

X
1
1
3
1
1
1
1

X
1 

x 
X 
X

A.S.A. SIBIU
Antrenamentele echipei A.S.A. 

Sibiu se desfășoară in aer liber 
și în sală, de patru ori pe săp
tămină. Primul meci amical este 
programat pentru data de 28 ia
nuarie, la Sibiu, în compania 
formației A.S. Cugir. Apoi, 
A.S.A. va juca cu C.S.M. Sibiu 
și Chimia Rm, Vtlcea. In lot au 
fost 
Gh. 
l-iac

„Forma ideala

® „Adio

9 y i
numai prin jocuri oficiale1*

strictei specializări"

13 și de la 15 ani in sus. Ei au 
la dispoziția lor numeroase te
renuri și echipament de bună 
calitate" (ROY MEADS).

Ora 19 — Transmisie de 
la bazinul Floreasca, me
ciul revanșă Dinamo Bucu
rești— Mladost Zagreb în 
finala „C.C.E." ia polo.

Ora 23,15 — Emisiunea 
Telesport. Din cuprins : re
portaje filmate la finala 
„Cupei intercontinentale" la 
baschet, meciul de rugby 
Scoția—Franța, concursul 
atletic de Ia Boston.

autoturismelor LOTO
din 23 ianuarie

3 zile piuă la închiderea vinzării

promovați tinerii Rotaru, 
Petre, Ciornei, Panalt. Chl- 
și Ardeleanu.

GH. TOPIRCEANU
UNIREA FOCȘANI

Din ziua de 6 ianuarie, Unirea 
Focșani are un nou antrenor, 
pe Olimp Matelescu. A doua zi. 
jucătorii au efectuat primul an
trenament și, în continuare, șe
dințele de pregătire au avut loc 
de 5 ori pe săptămină. La antre
namente iau parte Cocan, Ste
fanov, Cio’ootaru, Isae. Roman, 
Breazu, Hetrea. loniță H, Arte-

„A.B.C.-ul fotbalului

® „Cum va evolua
Ultima zi a cursului, sîm- 

bătă 13 ianuarie, a însemnat 
o zi de sinteză a probleme
lor analizate și discutate pînă 
atunci. Cei trei antrenori, 
invitați de peste hotare, en
glezul ROY MEADS, vest- 
germanul PETER KIRCH-

DIALOG CU CITITORII
Articolele apărute săptămînă trecută în zia

rul nostru sub semnătura antrenorului Colea 
Vîlcov și a prof. Tudor Vasile, președintele 
Consiliului pentru educație fizică și sport al 
orașului București, au stîrnit multe comen
tarii. In scrisori trimise redacției sau tele
fonic, numeroși cititori și-au exprimat acor
dul cu punctele de vedere emise de cei doi 
specialiști. Alți iubitori ai fotbalului, printre 
care ing. Liviu Ghimișescu din Oradea, str. 
Avram lancu 2, Ladișlau Feher din același 
oraș, str. D. Cantemir 75, blocul C 6, sca
ra B, ap. 39, Gheorghe Dogaru, salariat la 
subcentrul tehnic de telecomunicații din Sla
tina, Teodor Nicolae și Ion Apostolescu, sa
lariat! ai șantierului Energopetrol Bascov-Pi- 
tești, Florian Popescu din Pitești, str. Cîmpi- 
neanu nr. 2, blocul 1, ap. 3, P. Ionescu și 
I. Rizescu din același oraș s-au declarat, însă, 
nemulțumiți de aprecierile făcute în cele 
două articole cu privire Ia Dobrin. Desigur, 
cititorii nqștri au deplina latitudine de a 
accepta sau nu anumite puncte de vedere 
exprimate în ziar. Ne surprinde, însă, faptul 
că unora dintre cititori li se pare normal ca 
ziarul să publice numai acele opinii care co
respund propriilor lor păreri I Redacția noas
tră și-a propus să deschidă coloanele ziarului 
pentru un larg schimb de idei, pentru o 
luptă de opinii, și nu ne vom abate de pe 
acest drum, conștient! fiind că numai astfel 
vom sprijini progresul sportului românesc. 
Alinierea punctelor de vedere, împiedicarea 
exprimării anumitor opinii care nu sînt pe 
placul unora dintre noi ar prejudicia grav 
acest progres, pe care îl dorim cu toții. Iată 
de ce ziarul a publicat și va mai publica 
păreri diferite, chiar controversate uneori, 
privitoare nu numai la fotbal, ci la toate 
sporturile. De aceea la rubrica „Tribuna citi
torilor' inserăm opinii dintre cele mai dife
rite, care nu de puține ori se ciocnesc între 
ele. Tocmai din aceste ciocniri de idei, din 
aceste controverse apare la lumină adevărul, 
se conturează soluțiile cele mai bune.

Să nu uităm, apoi, că în fotbal este foarte 
riscant să faci afirmații categorice. Fiind 
vorba de un sport de echipă, aprecierea de 
cel mai bun jucător apare ca destul de rela
tivă, mai ales într-o perioadă în care întreg 
fotbalul românesc n-a dat dovezi de strălu
cire. Nu este, deci, de loc de mirare că în 
ancheta revistei „Sport", la care au răspuns 
14 dintre cei mai reputați tehnicieni din țara 
noastră, primul loc a revenit lui Coman, iar 
lui Dobrin doar locul 4.

Și acum o -confesiune. La solicitarea revis
tei „Fotbal" l-am indicat și eu pe Dobrin 
drept cel mai bun fotbalist al anului 1967. 
Aceasta însă nu-mi dă dreptul să tun și să 
fulger împotriva celor care au alte păreri. 
Să respectăm, deci, opiniile altora (dacă ele 
nu mistifică realitatea) așa cum pretindem să 
fie respectate și ale noastre.

Sub semnătura Inginerului A. peterfi din Tg. 
Mureș a fost publicată in numărul din 13 ianua
rie al ziarului nostru „o statistică originală" privi
toare lă campionatul diviziei A de fotbal. Ea a tre
zit interesul altui amator de cifre, tovarășul Ște
fan Cașiu din Timișoara, str. popa Șapcă 32, blo
cul A 12, scara A, ap. 10, care ne cere adresa in
ginerului Peterfi In vederea „unui schimb de ex
periență". Din nefericire, nu cunoaștem adresa 
cerută. II rugăm, însă, pe tov. Peterfi să-i scrie 
dînsui cititorului nostru din Timișoara !

Un iubitor al handbalului, tovarășul Nico
lae Gaița din Reșița, blocul 
126, este 
să dea o 
propune 
portante 
sebi acelea programate în Capitală. întrucît 
aplicarea propunerii nu depinde de noi, ne 
facem datoria de a o aduce pe această cale 
la cunoștința emisiunii sport a Televiziunii, 
însoțind-o de tot sprijinul nostru.

Elevul Șoca Mitu din Galați, str. Crinului nr. 1, 
face sugestia ea turneul final al campionatului 
masculin de volei să nu mal albă loc in București, 
ci Intr-un oraș de provincie. Tlnârul nostru cititor 
consideră că și Galațiul ar putea ii o gazdă bună 
a acestui turneu, avîndu-se în vedere valoarea ri
dicată a echipei locale Politehnica, precum și pa
siunea gălățenilor pentru volei. In ceea ce ne pri
vește, n-avem nimic împotriva acestei propuneri 
pe care o apreciem chiar ca îndreptățită, Rămîne 
ca federația de specialitate să o studieze cu a- 
tenție și să hotărască asupra ei.

Actorul Ferenc Forrai din Sf. Gheorghe ne 
semnalează performanțele sportive ale unui 
tînăr popicar de 15 ani, elev la Liceul nr. 1 
din localitate. In repetate rînduri, acesta a 
înregistrat rezultate de peste 900 popice do- 
borîte, recordul său fiind de 961 p.d. El acti
vează ca junior în echipa Textila Sf. Ghe
orghe. Deși citiorul nostru nu ne indică, din 
păcate, și numele tînărului performer, cre
dem că federația de specialitate îl va des
coperi destul de 
rile sale.

Precizîndu-ne că 
toarsa Minii Cătur 
la întrebarea dacă __________ _ . . . .. .... . . _
regiunea Crișana sau Ploiești. Intrucît d-sa sus
ține că Boc este originar din regiunea ploiești, 
sintem nevoiți să o contrazicem, deoarece jucăto
rul dinamovist s-a născut pe meleagurile regiunii 
Orișana.

Tovarășul Stellan Stoica din Brăila, str. Hipo
drom, blocul C 5, ap. 2, na-a trimis o scrisoare 
de un pronunțat patetism, în care își exprimă 
regretul pentru despărțirea jucătorului Dridea I 
de clubul Petrolul. Ne pare rău că o banală gre
șeala de corectură a provocat atîta mihnlre. Pen
tru că. în realitate, nu Dridea I (cum eronat a 
apărut în ziar), ci fratele acestuia, Dridea II, a 
primit dezlegarea de la Petrolul. Ceea ce este 
cu totul altceva.

Cititorul Cristian Negolță ne solicită cîteva 
date biografice ale fotoreporterilor Paul Ro- 
moșan și Aurel Neagu. Amîndoi au făcut 
sport de performanță : primul dintre ei a fast 
atlet și velist, iar al doilea deține titlul de 
maestru al sportului la tir. Paul Romașan este 
student în anul V la Institutul de Cultură 
Fizică. Amîndurora li se poate scrie pe adresa 
ziarului nostru.

23 August, ap. 
de părere că televiziunea ar treoui 
mai mare atenție acestui sport. D-sa 
să se televizeze meciurile mai im- 
din campionatul de handbal, îndeo-

ușor și-1 va avea în vede-

un pariu, cid- 
sollcltă răspuns

este vorba de
din Cugir nd 
fotbalistul Boc s-a născut în

C. FIRANESCU

in școli'1

fotbalul
RATH și iugoslavul VOIA 

; RAINOVIC, au ieșit din ca
drul strimt al referatelor pre
zentate anterior, abordînd 
multiple și variate aspecte 
ale fotbalului și răspunzînd, 
apoi, cu competență și ama
bilitate, la întrebările antre
norilor noștri. Și, cum unele 
aprecieri ale celor trei spe
cialiști ni s-au părut inte
resante, le vom face loc în 
rîndurile care urmează :

★
In legătură cu PERIOADA 

PREGĂTITOARE (de strictă 
actualitate pentru echipele noas
tre divizionare), și care, în 
Anglia, se înținde de-a lungul 
a cinci săptămîni, ROY MEADS 
a eșalonat-o astfel : în prima 
săptămînă se lucrează pentru 
redobîndirea rezistenței gene
rale prin crosuri, alergări va
riate, foarte multe exerciții de 
gimnastică; în cea de-a doua 
săptămînă, munca de pregătire 
se intensifică : se lucrează atît 
dimineața, cit și după-amiază, 
alternativ, pentru pregătirea fi
zică (se folosesc greutăți, mingi 
medicinale), și pentru tehnică : 
în cea de-a treia săptămînă, se 
recomandă lucru mai puțin in
tens, factorul fizic continuă să 
se îmbine cu cel tehnic, apar 
jocuri reduse: fotbal în cinci, 
tenis cu piciorul, jucătorului 
cerîndu-i-se, acum, să gîndeas- 
că mai mult ; în cea de-a patra 
săptămînă, este caracteristic lu
crul pentru viteză specifică, fo- 
losindu-se sprinturi cu balonul, 
combinații tehnico-tactice între 
jucători aparținînd acelorași 
compartimente; în sfirșit, în 
ultima săptămină (de efort mai 
ușor), se efectuează munca de 
finisare, pregătirea pentru jocul 
propriu-zis.

La acest capitol, Roy Meads 
a ținut să facă următoarea pre
cizare : „o echipă nu intră, de 
la început, în maximum de for
mă, ci abia după patru-cinci 
jocuri de campionat, întruciț, 
forma ideală se obține numai 
prin întreceri oficiale".

★
Tp ceea ce privește mult dis

cutatele SISTEME DE JOC, Roy 
Meads a spus : „Jocul de fotbal 
trebuie să se desfășoare după 
un sistem așa-zis liber, iar ju
cătorul să se afle în acea por
țiune a terenului, în care o cere 
faza respectivă".

„Mă declar in favoarea jocu-

stat 
ma
im- 
în 

im- 
Cu 

care se 
■pur, nu

lui realist, la baza căruia a 
interesul primordial pentru 
rea performanță. Aceasta a 
pus anumite restructurări 
metodele de pregătire 
plicit, in sistemul de 
fotbalul -romantic», in 
urmărește spectaculosul
se pot obține rezultate de mare 
valoare. Se discută mult în 
ceea ce privește sarcinile care 
revin jucătorilor pe posturile 
respective cînd, de fapt, stricta 
specializare este pe cale de dis
pariție. Și, pe bună dreptate : 
fotbalul are, în linii mari, două 
faze: de atac, și de apărare; 
deci, sarcinile jucătorului vor fi 
sarcini în situația de atac, și 
sarcinile in situația de apărare. 
In amîndouă situațiile, se im
pun soluții CALITATIVE, oco- 
lindu-se aglomerările NEJUS
TIFICATE în atac, sau în apă
rare". (VOIA RAINOVIC).

„Orice s-ar spune, la ultima 
ediție a campionatului mondial, 
primele două clasate, Anglia șt 
R.F. a Germaniei au jucat siste
mul “Zăvor», dar cu o mare 
elasticitate. înainte de campio
natul mondial, in timpul pregă
tirilor și a jocurilor de verifi
care, în Anglia s-a emis părerea 
că Alf Ramsey și-a pierdut 
mințile, spunîndu-se că echipa, 
antrenată de el, nu are aripi. 
Nimeni n-a observat, însă, că 
cele mai bune extreme ale lui 
sînt... fundașii de margine. Cu 
alte cuvinte, una din caracteris
ticile esențiale ale fotbalului 
modern, este MAREA CIRCU
LAȚIE A JUCĂTORILOR in 
teren" (PETER KIRCHRATH).

•A-
„La noi, în R.F. a Germaniei, 

a mare atenție este acordată 
juniorilor. In total, avem 
1 500 000 de juniori legitimați. 
Aceștia activează, in mod orga
nizat, în școli, în comune, în 
orașe, in landuri. Cei mai buni 
dintre ei șint selecționați in re
prezentativa școlii, a comunei, 
a orașului ș.a.m.d. Incepind de 
la virsta de 16 ani, tinerii ju
cători pot efectua același pro
gram de antrenament cu al se
niorilor, dar nu le este permis 
să evolueze în formațiile aces
tora" (PETER KIRCHRATH).

„Și la noi milioanele de elevi 
își desfășoară activitatea de 
bază in școli; participă în com
petiții — inter-ani, inter-școli, 
pe trei categorii de virstă: 11,

„Fotbalul se practică cu mul
tă pasiune în școlile noastre de 
toate gradele. Profesorii de edu
cație fizică iau parte la toate 
cursurile de perfecționare a an
trenorilor și, pentru stimularea 
lor in munca de pregătire a ele
vilor, sînt, adesea, premiați. In 
ceea ce privește procesul de in
struire al tinerilor fotbaliști, 
există următoarea indicație : în
tre 14 și 16 ani nu se insistă 
asupra factorului tactică. Toată 
atenția este îndreptată asupra 
tehnicii, asupra pregătirii fizi
ce și, in special, asupra unui 
element de o deosebită impor
tanță : EDUCAȚIA" (VOIA 
RAINOVIC).

★
„După părerea mea, la bata 

fotbalului viitorului va trebui 
să stea o pregătire fizică per
fectă, in special, în ceea ce pri- 
vește viteza și rezistența in 
regim de viteză. In aceste con
diții, de mare viteză, vor trebui 
să se dezvolte tehnica și gindi- 
rea tactică. In ceea ce privește 
sistemul 1 Cine a pălăvrăgit 
15 ani despre el, a rămas în 
urmă.. . tot atita timp. Aș mai 
vrea să adaug că jocul de fot
bal va evolua in direcția îmbu
nătățirii calitative a apărării" 
(VOIA RAINOVIC).

„Nu mai pierdeți timpul; în- 
cepind de azi, abandonați for
mulele cifrice 4—2—4, 4—3—3 
etc. învățați echipele dv. să ata
ce, pe viitor, cu 10 jucători, și 
să se apere cu... 11“ (PETER 
KIRCH RATH),

„Dacă in viitorul apropiat, o 
echipă va ajunge să efectueze 
trei antrenamente pe zi, două 
vor fi axate pe perfecționarea 
vitezei. In așa fel, incit jucăto
rul — firește, un tehnician de- 
săvirșit — să poată face față 
sarcinilor multiple pe toată pe
rioada celor 90 de minute" (ROY 
MEADS).

In întreaga țară continuă 
vînzarea biletelor pentru tra
gerea autoturismelor LOTO din 
23 ianuarie a.c., prima acțiune 
specială a anului 1968.

Această tragere se 
șoară după o nouă 
tehnică care acordă 
importante avantaje 
participant.

In primul rînd vom 
făptui că se vor efectua 30 
de extrageri a cite 4 numere, 
deci în total vor ti extrase 
nu mai puțin de 120 numere.

Irr al doilea rind este de 
menționat că pentru prima 
oară se va acorda un autotu
rism „VOLVO 121" în valoa
re de 102 750 lei, în continuare 
pe lista de premii aflîndu-se 
autoturisme: „Renault 16",
„Moskvici 408" cu 4 faruri și 
radio, „Fiat 850", „Renault- 
Gordini" și „Trabant 601" care 
se atribuie in număr NELI
MITAT.

în afara autoturismelor se 
acordă premii in bani de va
loare variabilă pentru 3 nu
mere cîștigătoare din 4 ex
trase și premii fixe în bani 
pentru 2 numere cîștigătoare 
din 4 extrase.

Precizăm că jucînd pe bi
letele seria „J" de cite 60 lei 
se poate participa la toate cele 
30 de extrageri.

Pentru a nu lipsi de la a- 
ceastă importantă tragere este 
bine să vă cumpărați biletele 
din vreme. Luni 22 ianuarie 
a.c. este ultima zi pentru vîn
zarea lor. Marți 23 ianuarie, 
va avea loc tragerea.

® Astăzi, ultima zi pentru 
depunerea buletinelor la con
cursul Pronosport nr. 3 de 
mîine, duminică.

Pentru a veni în sprijinul 
participând lor care doresc să 
se documenteze din vreme, 
publicăm mai jos programul 
concursului Pronosport nr. 4 
de duminică 28 ianuarie 1968: 
1. Brescia — Torino i lit Ca
gliari — Bologna ; III: Fio
rentina — Milan ; IV : Interna- 
zionale — Manlova; V | 
Bari — Perugia ; VI: Na
poli — Roma ,- Vll: Sampdoria 
— Varese; VIII: Spal — La
nerossi ; IX : Palermo — Fog
gia ; X: Messina — Genoa ; 
XI; Padova — Verona; Xll i 
Catania — Livorno; XIII: Ca
tanzaro •— Novara.

deslă- 
formulă 
noi și 
pentru

semnala

TRAGEREA LOTO DIN 19 IA
NUARIE 1968

G. NICOLAESCU

TARGM

CENTRUL DE GIMNASTICĂ
...de pe lîngă clubul sportiv „Flacăra" mai primește 

înscrieri pentru completarea unor grupe noi de copii, 
tineri și adulți - bărbați și femei.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul 
clubului din strada Nuferilor (fostă Popov) nr. 27, 
sau telefonic la 16.25.97, zilnic pînă la ora 14,30 iar 
marțea și vinerea și după-amiază de la ora 18 la 21.

49 1 S4 21 80 9 24 30 43 29 76 26
Fond de premii : 1.042.785 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 26 ianuarie 1968. în Bucu
rești.

angajează însoțitori
și însoțitoare de bord

înscrieri se mai primesc la întreprinderea Trans
porturi Aeriene - TAROM - din incinta Aeroportului 
Băneasa la Serviciul Personal, între orele 13.00-15.00 
pînă ia data de 24 ianuarie 1968.

CONDIȚII:

— FEMEI — vîrsta 18—26 ani, fizic corespunzător. 
j~ BĂRBAȚI — vîrsta pînă la 28 ani, fizic corespun

zător și stagiul militar
- Studii medii cu sau

satisfăcut, 
fără bacalaureat.

Cunoașterea a cel puțin două limbi străine din 
germana, franceza, italianaurmătoarele : engleza, 

și rusa.
- Condiții perfecte de sănătate.
- Domiciliul stabil în orașul București.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON 33.00.30, 
interior 33.



SUB SEMNUL
PREGĂTIRILOR OLIMPICE

lit un nou record unional. El 
a fost urmat în clasament de 
Antson — 177,198 puncte,
Kaplan — 178,703 puncte și 
Ciaghin — 178,848 puncte.

„Cupa prieteniei" la sărituri

cu schiurile

Florence Steurer - învingătoare

la Badgastein
Concursul internațional fe

minin de schi de la Bad
gastein a continuat cu desfă
șurarea primei manșe a probei 
de slalom special care a fost 
cîștigată de Florence Steurer 
(Franța) în 43,49 s. Pe locurile 
următoare s-au clasat Rosie 
Fortna (S.U.A.) 44,40 și Isa
belle Mir (Franța) 44,83. Din 
cauza pistei acoperite cu ghea
ță au fost înregistrate nume
roase accidente și abandonuri.

In clasamentul „Cupei Mon
diale" pe primul loc se află 
la egalitate cu cîte 63 puncte 
Marielle Goitschel (Franța) 
Getrud Gabl (Austria).

Concursul 
sărituri cu 
trambulină „Cupa prieteniei", 
desfășurat în munții Tatra, a 
fost ciștigat de sportivul sovie
tic V. Belousov cu un total de 
215,5 puncte. Cele mai bune 
două sărituri ale învingătoru
lui au măsurat 74,5 m. Pe 
locurile următoare s-au 
Raszka (Cehoslovacia) 
puncte (72 m șl 76 m) 
glanov (U.R.S.S.) — 207,1 
te (75,5 m și 72 m).

La concurs au participat 38 
de concurenți din Cehoslova
cia, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S.

internațional de 
schiurile de la

clasat
215,4 

și Je- 
punc-

Campionatele de patinaj artistic

ale S.U.A.

Și

Campionatul de schi

al Norvegiei
în apropiese de Oslo s-a 

disputat campționatul de schi 
al Norvegiei pe distanța de 
30 km, ultim, criteriu de se
lecție în veiderea Jocurilor 
Olimpice de la Grenoble. Vic
toria a revenit sportivului Ha- 
ral Groenningen, care a par
curs distanța în 1 h 47:30,1. 
El a fost urmat în clasament 
de Paal Tyldum cu 1 h 48:01,8 
și Odd Martinsen cu 1 h 48:37,7. 
Proba feminină pe distanța de 
10 km a fost cîștigată de în
ger Aufles în 39:21,5.

Campionatele de patinaj ar
tistic ale S.U.A., caie se des
fășoară în prezent la Philadel
phia, au debutat cu o surpri
ză. După disputarea figurilor 
impuse din cadrul probei mas
culine, primul loc în clasament 
este deținut de tînărul student 
al Universității clin Cleveland, 
Tim Wood, cu 75,79 puncte. 
Principalii favoriți ai concursu
lui, Allen Scott și Gary Vis
conti, ocupă 
cu 75,10 și 
puncte.

locurile 2 și 3 
respectiv 74,39

Eduard Matusevici nou

record al U.R.S.Si la multiatlon
La Alma Ata au luat sfîrșit 

întrecerile concursului de pa
tinaj viteză la care au parti
cipat cei mai buni patinatori 
sovietici. Și în ultima zi a 
concursului au fost înregistra
te rezultate valoroase.

O performanță remarcabilă 
a obținut Iurin Malîhin, învin
gător în proba de 1500 m cu 
timpul de 2:05,8. Rezultatul lui 
Malîhin reprezintă cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului.

Cursa de 10 000 m s-a în
cheiat cu victoria lui Valeri 
Ciaghin, cronometrat în 15:55,7. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Antson cu 16:05,7 și 
tu se viei cu 16:06,9.

La totalul celor patru 
be, primul loc a- fost ocupat 
de fostul campion al Europei, 
Eduard Matusevici, care cu 
punctajul de 177,051 a stabi-

★
Federația de patinaj artistic 

canadiană a definitivat lotul de 
sportivi care vor participa la 
întrecerile Jocurilor Olimpice 
do iarnă de la Grenoble (6—18 
februarie) și la campionatele 
mondiale de la Geneva (27 fe
bruarie — 3 martie). Din lotul 
sportivilor canadieni fac par
te printre alții : Jay Humphry, 
Steve Hutchinson (pentru pro
ba de simplu bărbați), Karen 
Magnussen, Linda Carbonetto 
(pentru proba de simplu fe
mei) și perechile John și Betty 
McKilligan și Ricky Stephen — 
Anna Forder.

★
uriaș din cadrul 
internațional de 

Tarvisio a revenit

Slalomul 
concursului 
schi de Ia 
schiorului francez Patrick Rus
sel, care a parcurs traseul de 
2 200 m (72 porți) în 2:22,43. 
Sepp Heckelmuiler (R. F. a 
Germaniei) s-a clasat pe locul 
doi cu 2:23,95, fiind urmat de 
Rick

cla-
Ma-

pro-

Chaffe (S.U.A.) în 2:24,14.
★

sala „Tivoli" din Ljubl- 
s-au întîlnit selecționatele

In 
jana 
de hochei pe gheată ale Iu
goslaviei și R. D. Germane. 
Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 5—2 (1—!•-, 0—0,

.4—1).

Ce loc ocupa
educația fizică în școlile
din fora dv. ?

CUBA

AMCHFTA
NOASTRĂ

Activitatea sportivă a 
biologică a acestora

Tn cea de a V-a edițte a Jocurilor sportive școlare din Cuba (1967), această echipă a elevelor din Havana a 
cucerit medalia de aur la gimnastică artistică.

școlarilor ține seama de structura
și de condițiile specifice

Exista în Cuba T 320 897 copii în învâfdmînful elementar, 
149 000 elevi în școli generale de nivel mediu, 38976 
tineri în școli tehnice și profesionale, peste 16 500 ti

neri în școlile care pregătesc tehnicieni agricoli, 12 000 de 
tinere eleve cuprinse în planul de emancipare a femeii, la 
care se adaugă pește 30 000 studenti. Toți acești copii și 
tineri fac, în mod sistematic, educație fizică și 
drul procesului de educație generală.

Ceea ce a putut realiza 
Cuba în acest domeniu, cu
prinderea masp-ă în activita
tea de educație fizică, sport, 
și recreare, constituie un re
zultat firesc ai marilor trans
formări pe care le-a făcut po
sibile revoluția. Din schimbă
rile profunde și radicale ale 
concepției despre om și socie
tate au decurs liniile direc
toare după care este orientată 
munca de educare desfășurată 
în Cuba.

Trista situație moștenită 
(lipsa terenurilor și a instala
țiilor, a cadrelor de profesori 
și specialiști, carențele progra
melor etc.) a 
unor soluții 
posibilităților 
Cuba.

Prin crearea 
tional de Sport, Educație Fi
zică și Recreare (INDER), în 
februarie 1961, și ca urmare a 
unui amplu efort colectiv, e- 
ducatia fizică, sportul și re
crearea au ajuns treptat la 
înălțimea misiunii lor de ele
mente hotărâtoare în formarea 
omului nou pe care îl recla
mă condițiile lumii 
contemporane.

Activitatea sportivă în rîn- 
dui copiilor și a adolescenți
lor constituie una din princi-

impus căutarea 
corespunzătoare 

existente în

Institutului Na-

noastre

Tn ultimele ore ale pasionantei curse cicliste de 6 zile din Berlinul occidental s-a produs un schimb 
de locuri în fruntea clasamentului. A ciștigat perechea daneză Palie Lykke — Freddy Eugen (în centru. în 
fotografie) deposedind de primul loc pe Klaus Bugdahl (R.F.G.) — Patrick Sercu (Belgia) și H—st —O—
burg — Dieter Kemper (R.F.G.) — "--------- « —

,______, _______ _____ _ Ti Horst Holden»
care conduseseră cu schimbul pînă atunci. Viitoarea reuniune, la Anvers! 

Telefoto : U.P.I.—AGKRPRES

Momentul de relaxare, 
trecerea dintr-un sezon

Vacanța s-a terminat !... 
voit sau nu, care a însoțit 
într-altul, s-a epuizat complet. Acum sîntern la ora 
marilor starturi și nu mai puțin de trei campionate 
europene își programează întrecerile în aceste zile. 
Tn plus, cite va alte mari competiții, pe toate meri
dianele, rețin atenția. Numărul mare al punctelor 
de atracție înscrise pe program, ca și varietatea lor, 
ne obligă, de această dată, doar la o succintă tre
cere în revistă a principalelor evenimente.

VĂSTERAS, SUEDIA... 
128 de concurenți din 20 
de țări europene se pre
zintă, de la începutul săp- 
tămînil viitoare, pe ghea
ța sălii „Rocklunda" din 
pitorescul orășel așezat in 
inima peninsulei scandi
nave. Ținta tuturor : tit
lurile de campioni ai. 
Europei la patinaj artis
tic. Este a 59-a ediție a 
uneia din cele mai vechi 
competiții sportive, care 
revine acum în nordul 
continentului, acolo unde 
a fost cîndva leagănul în
trecerilor pe gheață.

Curios, Suedia, cu 
cluburi de sporturi 
iarnă Și 9 000

.....
la nici unul din locurile 
fruntașe !. Bengt Lago, 
președintele comitetului 
de organizare al C.E., de
clara<
te' să 
lent

180
de

vi :::o‘ de patina
tori legitimați, nu aspiră

acum cîteva zile : 
.Sper ca aceste campiona- 

“ constituie un stimu- 
pentru 

noștri, prea 
performanțe, 
vreme. Să-și 
și ei că Suedia a 
odinioară 1- 
tici de tali^ 
Salchow

Toți deținătorii titluri
lor sînt gata să și le a- 
pere, în frunte cu austria
cul Emerich Danzer, scă
pat de pericolul suspen
dării pentru acuzația de

patinatorii 
dlscrețl în 
în ultima 
amintească 

”- r avut 
patinatori artis- 

unui Ulrich

generalâ.
sport în ca-

palele sarcini ale 
tutui Național de 
zică, rezolvată prin programe
le școlilor do nivel elementar 
și mediu.

Departamen- 
Educație Fi-

Terenurile colective

formulă de lucru care ne 
asiqură cuprinderea maselor 
și totodată prilejuiește o selec
ție a celiy mai buni elevi 
din fiecare grup școlar, în fie
care școală de nivel elementar 
și mediu, tehnică și profesio
nală. în felul acesta au fost 
selecționați peste 5000 de elevi 
care alcătuiesc un corp de ac
tiviști sportivi.

Instructorii urmează cursuri 
de perfecționare, participă la 
colectivele tehnice, discută cu 
profesorii lor sarcinile de în
deplinit, se înqrijesc de păs
trarea echipamentului și de 
întreținerea terenurilor colec
tive, reprezintă mijlocul prin
cipal de raspîndire a cunoș
tințelor elementare, activează 
ca judecători și arbitri în com
petiții.

Programe de educație fizică, gimnastica 
educativă și sportul educativ

a școlarilor 
condițiilor so- 
și politice ale

în scopul 
pacitatea și 
în funcție 
plata cuvenită, instructorii iau 
parte la concursuri naționale 
în cadrul cărora prezintă lu
crări și realizează demonstra
ții practice, de la nivel orășe
nesc pînă la cel national. în 
concluzie, ei reprezintă una 
din forțele principale pentru 
îndeplinirea sarcinilor noastre. 
Pasiunea, vocația și experien
ța lor sînt valorificate în con
tinuare. într-adevăr, ei alcă
tuiesc 80% din efectivul de 
studenti ai Școlii superioare de 
educație
Manuel Fajardo", unde 
formate 
perior ale educației fizice 
baneze.

de a-și arăta ca- 
pentru a primi, 

de aceasta, răs-

fizică „Comandant 
sînt 
su-
C11-

cadrele de nivel

in- 
fe- 

nu- 
Cu

Terenul colectiv este o bază 
sportivă care întrunește un 
minim de condiții necesare 
pentru a realiza conținutul 
programei de educație fizică, 
sport și recreare, aflîndu-se fie 
într-un centru școlar, fie în- 
tr-un Ioc apropiat de mai mul
te scoli. Acest tip de teren 
a devenit o unitate do deser
vire afectată exercițiilor fizice 
permițînd unui mare număr 
de școlari și de instituții de 
învălămînt să participe, sis
tematic, la programele de e- 
ducație fizică și sport.

Nucleul serviciului tehnico- 
educativ al terenului colectiv 
îl formează profesorii și 
structurii sportivi care, în 
Iul acesta, se ocupă de un 
măr mai mare de școlari,
alte cuvinte, folosind perso
nalul tehnic în cadrul terenu
lui colectiv s-a renunțat la 
concepția clasică potrivit că
reia profesorii aparțin 
deoarece s-a ajuns la 
zia că numai în acest 
tem cuprinde mai bine 
copiii și școlarii în procesul 
de educație fizică șl sport.

Pentru a garanta tuturor o 
activitate organizată, efectivul 
de tehnicieni al. terenului de 
acest gen a fost împărțit în 
colective din care uial fac 
parte, totodată, directorii și 
profesorii fiecărei școli ca și 
reprezentanții comitetelor de 
părinți. La aceasta se adaugă 
forța de muncă izvorîtă din 
masa participanților: elevii cei 
mai capabili, cu înclinații pen
tru sport devin elemente au
xiliare în desfășurarea lecții
lor. Aceștia sînt instructorii 
care se ihtîlnesc în toată ac
tivitatea noastră de educație 
și care, în materie de educa
ție fizică și sport. în special, 
au un rol foarte important și 
au obținut multe succese. Este 
de ajuns să arătăm, în această 
privință, că datorită sprijinu
lui Consiliilor sportive volun
tare, al organizațiilor de masă 
(în special cea a oamenilor 
muncii), s-au amenajat peste 
1 300 terenuri colective a că
ror existență a făcut posibilă 
realizarea programelor de edu
cație fizică și sport pentru toți 
copiii din învătămîntul ele
mentar și pentru adolescenții 
din școlile medii.

școlii 
conclu- 
fel pu
pe toți

Instructorii
Corpul instructorilor de 

ducație fizică reprezintă
e- 
o

a fi cochetat cu profesio
nismul. Invincibilul cuplu 
Ludmila Belousova — 
Oleg Protopopov (U.R.S-S.), 
sprințara Gabriele Sey- 
fert (R.D.G.), ca șt pere- 
chea-sincron 
lor Diane Towler 
nard 
și el 
mai 
încă

a dansatori-
Ber- 

Ford (Anglia) vor fi 
prezenți, Printre cele 
tinere concurente, 
fără veleități la un

viei, Maltei, Neagoe — 
care la toate coborîrile 
de antrenament au fost 
cronometrați cu timpuri 
fruntașe. Evident, ca 
toate sporturile ale 
ror rezultate sînt 
strictă dependență 
curaj și inspirație, jocul 
șanselor poate avea un 
cuvînt greu și în de
semnarea celui mai bun 
bob de 4 persoane. Deci, 
nu vom risca un prono
stic... Ne vom rezuma în 
prezentarea principalilor 
noștri adversari, văzuți 
tot prin prisma rezulta
telor de la antrenamen
tele efectuate pe pîr-

a celei 
Din

în 
că-
în
de

automobilist și 
mai bune mașini, 
opt orașe au plecat pe 
trasee ce numără peste 
3 000 km automobilele 
care concurează în Ra
liul Monte Carlo 1968. 
Este a doua etapă a 
campionatului european 
turistic, din cele 9 care 
îi desemnează anual pe 
învingători. Deocamda
tă, după prima manșă, 
cea furnizată de Raliul 
Scandinaviei, conduce un 
pilot fără palmares deo
sebit, suedezul Bjoern 
Waldegard pe o mași
nă Porsche 911. Raliul 
Monte Carlo, apoi cele
lalte mari întreceri de

PANORAMIC SPORTIV
loc pe podium, se află și 
campioana țării noastre, 
Elena Moiș. Să sperăm că 
orele transmisiilor televi
zate vor coincide cu evo
luția sa la figuri libere, 
sîmbăta viitoare.

ȘT. MORITZ, ELVE
ȚIA... Alte campionate 
europene, dar nu sub 
cupola sălii, ci în aerul 
pur de la 1850 m, pe 
lunecușul pîrtiei de bob. 
Aci, pretențiile români
lor aflati în întrecere 
sînt, desigur, mai mari. 
Tradițiile bobului ro
mânesc sînt continuate 
de campionii noștri euro
peni — Panțuru, Hristo-

fată-i:
Ray-

tia de concurs. 
Anglia — Nash, 
weak, Weadows, Dixon ; 
Canada II — Severino, 
Woodward, Birk, Lloyd; 
Elveția II — Wicki, Can- 
dian, Hoffmann, 
R. F. a 
Woerman, 
Baden.

Graft:
Germaniei — 
Osten. Gerd,

CARLO...MONTE
Nume care pentru au- 
tomobiliști este sinonim 
cu cel mai celebru din
tre raliuri. De ieri, 226 
de echipaje se află în 
plină cursă pentru de
semnarea celui mai bun

Tlparuli L P. .Infermatla* st». Brezai a nu 23-—2S.

în cursul anului școlar 1961 
—1962, INDER și Departamen
tul Național de Educație Fizică 
au inițiat un studiu care a de
monstrat că programa în vi
goare pe atunci nu ținea sea
ma de posibilitățile și calită
țile fizice ale școlarului cu
banez. în consecință a fost 
elaborată o programă nouă 
bazată pe necesitățile reale ale 
copilului și tînărului cubanez. 
I-a lipsit fundamentul științi
fic produs al cercetărilor pre
alabile dar a constituit o pro
gramă cu caracter experimen
tal care pe de o parte asi
gura pregătirea elevilor și pe 

. de altă parte a slujit ca bază 
pentru cercetările de rigoare. 
Transformarea ei s-a făcut pro- 
qresiv pînă a ajuns la ceea 
ce avem astăzi, adică o pro
gramă care corespunde struc-

furii biologice 
noștri precum și 
ciale, economice 
țării noastre.

Programa în 
zează toate genurile de acti
vități obișnuite în educație fi
zică dar pune accent pe două 
forme mai importante: gim
nastica educativă și sportul 
educativ.

Gimnastica de bază constă 
dintr-o serie de grupe de miș
cări naturale sau clasice, po
trivite 
dintr-o 
adaptat 
lucru.

Printre formele 
tante care stau la 
tiei fizice școlare 
tivitățile sportive 
care etapă a creșterii, țin sea
ma de nivelul forței, vitezei,

vigoare utili-

diferitelor elemente 
clasă și deci lesne de 

diverselor grupe de

mai impor- 
baza educa
se află ac- 

care, în fie-

IN AL TREILEA MECI ÎN BRAZILIA:

Fotbaliștii români au terminat la egalitate 
(1-1) cu Atletico Paranaense

RIO DE JANEIRO 19. — Co
respondență specială. în cadrul 
turneului pe care îl întreprind 
în Brazilia, fotbaliștii români 
au susținut joi cel de-al trei
lea meci, în compania unui ad
versar foarte valoros. Este vor
ba de echipa Atletico Para- 
naense, din statul Parana, care 
a fost întărită cu cinci jucători 
brazilieni de mare clasă inter
națională : Djalma Santos, Bel
lini, Zito, Dorval și Pepe, care, 
făcind parte din reprezentati
va Braziliei, au participat la 
campionatele mondiale 
alte competiții de mare 
nățate.

Prezența fotbaliștilor 
în orașul Curitiba, unde a avut 
loc întîlnirea, a fost folosită de 
către gazde pentru inaugurarea 
unui nou stadion, eveniment la 
care a fost prezent și dl. Joa 
Havelange, președintele Confe
derației sportive braziliene.

și la 
însem-

români

Partida, disputată pe o căl
dură de peste 30 de grade, s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic 
șl este meritul ambelor for
mații de a fi oferit numeroși
lor spectatori prezenți în tri
bune un spectacol de ridicată 
valoare. Jucătorii oaspeți au 
deschis scorul chiar la începu
tul jocului, cînd Ionescu a mar
cat un gol în urma unei pase 
excelente primite de la Pîrcă- 
lab și nu a lipsit mult ca ei 
să termine victorioși. Dar, în 
min. 84, gazdele au egalat prin 
Dorval, meciul încheindu-se 
astfel cu un rezultat de egali
tate : 1—1 (1—0).

rile fruntașe ale „Cu
pei mondiale". Wengen 
a fost precedenta etapă 
a suitei de mari con
cursuri alpine, Kitzbiihel 
este o nouă treaptă în 
itinerariul care va cul
mina cu J.O. de la Gre
noble și premierea pen
tru trofeul, foarte la 
modă, al clasamentului 
mondial. Acest clasa
ment arată astfel, după 
Wengen: 1. Bruggman
60 p; 2. Giovanoli 52 
p,- 3. Killy 45 p; 4. Nen- 
ning 39 p; 5. Schranz 
36 p; 6. Kidd 23 p. Doi 
elvețieni pe 
locuri. Marele 
Killy, abia al

zgura, în special simpati
cul „Ucu" Dron, care a Și 
trecut cu succes primele 
două tururi. Dar perfor
manțele mari le așteptăm, 
desigur, de la primele 
noastre rachete : Ion Ți- 
riac și Ilie Năstase.

primele 
favorit 

treilea I

EXTERN
regularitate. din care 
cităm Raliul Dunării, 
„Cupa Alpilor", Raliul 
Acropole și Raliul Marii 
Britanii, îl vor confir
ma sau dezice pe acest 
lider neașteptat.

KITZBUHEL, 
TR1A... Reduta 
austriac, locul 
șie a marilor 
tirolezi în 
Toni Sailer, 
schiorilor alpini se în
fruntă într-o întrecere 
cu dublă semnificație: 
pregătiri preolimpice și 
încă un asalt la locu-

AUS- 
schiului 

de obîr- 
campioni

frunte cu 
Aci, elita

Surprizele se tin lanț... 
BOMBAY, INDIA... In- 

tirzierea cu care ne vin 
știrile din această parte a 
lumii ne obligă la pre
zentarea 
care, de _ _ 
acum. Este vorba de un 
nou concurs de tenis din 
Circuitul Indian. După 
campionatele internațio
nale ale Asiei, de la Ban
galore, competitorii în alb 
s-au deplasat în 
oraș de pe coasta 
a peninsulei, 
moale se schimbă 
ra roșie, bine bătătorită. 
Se dispută campionatele 
de tenis ale Indiei, pe 
„terenuri tari". Un motiv 
de speranță pentru emi
sarii tenisului românesc, 
mai bine acomodați cu

SANTIAGO DE CHI
LE... La capătul conti
nentului sud-american 
se dispută un foarte in
teresant turneu de fot
bal, cu participare „mix
tă". Concurează repre
zentativa națională a 
R. D. Germane, cea o- 
limpică (întărită) a Ce
hoslovaciei și șase e- 
chipe de club: Racing 
Buenos Aires, F. C. San
tos, Vasas Budapesta și 
trei formații chiliene. 
Este reeditarea turneu
lui „de 6" disputat anul 
trecut în capitala Chile 
și ciștigat de echipa 
budapestană, care acum 
își aoără trofeul.

unei competiții 
fapt, ia sfîrșit

marele 
de vest 
Gazonul 
cu zgu-

Mai notăm pe agenda 
noastră alte cîteva com
petiții din următoarele 
zile: Kiel (R. F. a Ger
maniei) — campionate 
atletice pe teren acope
rit ,• Winnipeg (Canada)
— ultimul test-meci de 
hochei Canada — S.U.A. 
înaintea J.O.; Anvers 
(Belgia) — cursă ciclis- 
tă de 6 zile ; Melbourne
— continuă campiona
tele internaționale de 
tenis ale Australiei.

Radu VOIA

rezistențe) și coordonării ele- 
•ului.

Sportul, în programa școlară 
de educație fizică, reprezintă o 
continuare a activităților na
turale organizate sub formă 
de jocuri pentru primele cla
se, apoi de jocuri cu un ca
racter 'presportiv, pînă se 
ajunge la caracteristicile pro
prii fiecărui sport cuprins în 
programă.

Un amănunt de o impor
tanță deosebită: începînd din 
anul școlar 1966—1967 s-au 
introdus aproape în toate șco
lile elementare ore de educația 
fizică și sport în fiecare zi.

Probele de capacitate fizică 
sînt cunoscute sub inițiale 
L.P.V. școlar (Gata pentru a 
învinge) și constituie un mij
loc de diagnostic și apreciere. 
Fiind folosite la începutul 
cursurilor permit să se ob
țină indicii în baza cărora se 
pot efectua schimbări în pro
grama de educație fizică.

Minute de educație
fizică școlară și

programe extrașcolare
Un alt element din programa 

de educație fizică îl consti
tuie minutele de educație fi
zică școlară care s-au intro
dus în școlile elementare. Sub 
formă de scurt program de 
exerciții fizice, „minutele de 
educație fizică" acționează ca 
element de compensare a con
sumului intelectual și ajută la 
formarea unei tinute corecte a 
copiilor.

Activitatea extrașcolară a e- 
levilor se desfășoară în dife
rite ocazii. Programele de 
excursii, de tabere, de festi
valuri și „acțiunea străzi în
chise". reprezintă elemente 
complementare și activități ex
trașcolare de mare importantă 
în ceea ce privește buna uti
lizare a timpului liber. Am 
vrea să atragem atenția, în 
special, asupra acțiunii „stra
da închisă". Aceasta dă posi
bilitate sutelor de mii de co
pii din toate colturile țării 
să desfășoare duminica un 
amplu program de activități 
sportive, făcind din străzile 
— închise circulației în acea 
zi — adevărate parcuri de co
pii, zone de recreație. La a- 
ceastă acțiune vastă își dau 
concursul 
zate ale

toate forțele organî- 
poporuiui cuban.

★
aspectele semnalate,în toate

se reflectă caracterul integral 
al educației noastre, concep
ția că participarea Ia activi
tatea de educație fizică și spoit 
este un drept al tuturor cetă
țenilor și că această activitate 
constituie un instrument de 
cultură și de dezvoltare fizică 
armonioasă.

prof.
OCTAVIO PEREZ TEBOREDO
Director general al educației 
fizice în Ministerul Educației 

din Cuba

■ radia tslefon"^
OFICIALITĂȚILE olimpice austra
liene sînt intrigate de hotărîrea 
care a luat-o recordmanul mon
dial Ron Clarke de a pleca la 
Alamosa în Colorado, pentru a 
se antrena mai multe luni la alti
tudine, în vederea Jocurilor Olim
pice de la Ciudad de Mexico. Un 
purtător de cuvînt al comitetului 
olimpic australian a declarat zia
riștilor că un atlet nu are drep
tul de a se antrena conform re
gulamentului decît maximum 4 
săptămînl într-o localitate de 
mare altitudine, cu trei luni îna
intea începerii J.O. Clarke a ară
tat că 
pentru 
res de

Vinatier — Francois Jacob (Fran
ța) — varianta Lisabona, pe „Re
nault. Alpine11 și echipajul femi
nin Pat Moss Carisson — Elisa
beth Nystrom (Anglia) — varianta 
Monte Carlo, pe „Lancia Fulvia11.

el pleacă în Colorado nu 
a se antrena, ci în... înte- 
serviciu.

DUPĂ . ... M___  ...
27 ianuarie, la Trevisio, selecțio
nata de box (tineret) a Franței 
va întîlni echipa de tineret a Ita
liei în cadrul „Cupei Europei”. A- 
ceasta este a doua întîlnire pe 
care o susține echipa franceză în 
cadrul competiției. în primul meci 
disputat la București, echipa de 
tineret a României a învins cu 
8—2 echipa Franței.

Pentru această partidă, boxerii 
francezi s-au pregătit cu multă 
intensitate. Antrenorii au alcătuit 
următoarea formație (de la muscă 
la grea) : Bihin, Consentino, Ca- 
zeaux, Azzaro, David, Di Stefano, 
Warusfel, Notelet, Bousquet și 
Poncelet.

cum s-a mal anunțat, la

IERI SEARA, din opt orașe euro
pene (Atena, Monte Carlo, Lisa
bona, Frankfurt pe Main, Reims, 
Dover, Varșovia și Oslo) s-a dat 
startul în cea de-a 37-a ediție a 
tradiționalului raliu automobilistic 
„Monte Carlo”. Concurent! din 20 
de țări se întrec la această ediție. 
Cîștigătoril de anul trecut, Rauno 
Aaltonen (Finlanda) — Henry Lld- 
don (Anglia) pleacă de la Atena 
pe o mașină „B.M.C. Cooper11. 
Dintre ceilalți concurențl se re
marcă echipajele Timo Makinen 
(Finlanda) — Paul Easter (Anglia) 
— varianta Atena, ' "
„B.M.C. Cooper1 
zanski 
șovia, 
vonen 
landa) 
Main,

pe o mașină 
. Zasada — Dorb- 

(Polonia) — varianta Var- 
pe „Porsche 911”; paul Toi_
— Martti Tinkkanen (Fin-
— varianta Frankfurt pe 
pe „Porsche 911’? ; Jean

SELECȚIONATA olimpică de box 
a Mexicului a susținut o nouă în- 
tilnire în cadi-ul turneului pe 
care-I întreprinde în Polonia, Pu- 
giliștii mexicani au evoluat la 
Varșovia în compania echipei o- 
rașului. Gazdele au repurtat vic
toria cu scorul de 11—5. în cel 
mai spectaculos meci la catego
ria muscă, Olech (Varșovia) l-a 
învins la puncte pe Delgado. Ga- 
lonska (Varșovia) — cocoș — a dis
pus la puncte de Garcla. Kulej 
(ușoară) i-a —........................ - -
rundul trei 
genje.

scos din luptă tn 
pe mexicanul Lu-

runde în turneul in-După pati-u ___  _  _______ ...
ternațional de șah de la Bever- 
wijk, conduce Alexandra Nieolau 
(România) eu 3 p., urmată de 
Malypetrova 2,5 p., Kozlovskaia 
(U.R.S.S.) 2 (1) p.

în runda a 4-a Nieolau a remi
zat cu olandeza Timmer.

ÎN CADRUL „Cupei cupelor” ia 
baschet masculin, la Atena s-a 
disputat meciul retur dintre for
mațiile A.E.K. Atena și K.A.S. 
Vitoria (Spania). Gazdele au cîș- 
tigat cu scorul de 85—65 (46-29). 
în primul joc victoria revenise e- 
chipei K.A.S. Vitoria cu 82—72, 
astfel că baschetbaliștii greci s au 
calificat în turui următor al com
petiției cu un scor general favo
rabil : 157—147.

LA BELGRAD s-a disputat pri
mul meci dintre echipele Steaua 
Roșie Belgrad și Dinamo Mosco
va, contînd pentru „Cupa campio
nilor europeni'1'la volei feminin. 
Voleibalistele sovietice au obținut 
victoria cu 3—1 (15—9, 12—15, 15—s, 
15—2). Returul acestei intîlniii va 
avea loc la 4 februarie la Mos
cova.
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