
A

&

Redacția și administrația: sir. 
Vasile Conta nr. 16, tel. 11.10.05, 
interurban 72 și 286. Telex: 

sportrom buc. 180.

Anul XXIV Mr. 72 (5506)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNTȚI-VA1

SPORTIVII CINSTESC
ANIVERSAREA UNIRII

în întreaga țară au avut loc zilele acestea numeroase mani
festări culturale și sportive organizate în cinstea zilei de 24 Ia
nuarie, aniversarea Unirii Principatelor Române. Iată ce ne rela
tează corespondenții noștri despre întrecerile sportive dotate cu 
„Cupa Unirii".

CRAIOVA. ■— Consiliul oră
șenesc pentru educație fizică 
și sport Craiova, în colabo
rare cu Consiliul local al “in
dicatelor, a inițiat „Cupa Uni
rii" la popice și orientare tu
ristică. Peste 40 de jucători 
și jucătoare de popice s-au în
trecut timp de două zile pe 
arena Voința la proba de 40 
lovituri mixte. După încheie
rea întrecerilor, ordinea în 
clasament era următoarea: 
masculin — 1. P. Ică (Cons, 
local al. sind.) 130 p,d., 2. P. 
Bobîlcă (Chimia) 121 p.d., 3. I. 
Ceanică (Chimia) 108 p.d. 
feminin — 1. Aida Borugă 138 
p.d., 2. Maria Diaconescu 134 
p.d., 3. Maria Floricel (toate 
de la Arta populară). Con
cursul de orientare turistică, ce 
s-a disputat pe Dealul Buco- 
vătului și în Lunca Jiului (16 
echipe), a fost combinat cu 
o probă de tir. Trofeul a re
venit formației asociației Mon- 
torul. Pe locurile următoare 
s-au clasat asociațiile Inde
pendența și Orizontul.

GURGUI

Combinatul chimic, în colabo
rare cu comitetul sindicatului 
și comitetul U.T.C., a inițiat 
o întrecere polisportivă dota
tă cu .Cupa Unirii". Au fost 
programate întreceri la schi, 
săniuțe, șah, patinai, popice 
și tenis de masă la care, pe 
lîngă sportivii de la A.S. Chi
mia, au participat și repre
zentanți ai asociațiilor Utila
jul, Progresul, Voința Șoimii 
etc.

V. LAZĂR

IAȘI. — Pe pîrtiile de la 
Bîrnova s-a desfășurat dumi
nică un frumos concurs de 
schi organizat în cinstea zilei 
de 24 Ianuarie. Primii clasați : 
fond 10 km — seniori: N.

se- 
Juverdeanu 
— juniori :

Turcu (Voința); 5 km 
nioare: Marieta 
(Voința); 5 km
I. Ilie (Bîrnova); 3 km — ju
nioare : Magda Marcu (Voin
ța)ștafeta 3X5 km — ju
niori : Școala profesională Ni
cotină.
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TG. MUREȘ. — 
avut loc pe dealul 
giorgiul de Mureș 
concurs de schi, 
„Cupa Unirii". Competiția or
ganizată de Consiliul local al 
sindicatelor, cu sprijinul C.S. 
Mureșul, a avut un număr im
presionant de concurenți — 
120 — șl a fost cîștigat de 
schiorii asociației 
Sanitarul Tg. Mureș, 
mii clasați: slalom 
seniori : I. Fazakaș 
rul); juniori: L. Vojth (Sani
tarul) ; junioare: Maria Far- 
caș (Liceul Bolyai); copii — 
băieți: Andrei Balazs (Școala 
gen. nr. 10); fetite: Mariana 
Erkedi (Șc. gen. nr. 13).

I. PĂUȘ

sportive 
Iată pri- 
uriaș — 

(Sanlta-

GIURGIU. — Duminică, pe 
baza sportivă a asociației 
Cetatea Giurgiu a avut loc 
finala pe oraș a „Cupei Uni
rii" la popice, tir și tenis de 
masă. Dintre cei 49 de con- 
curenți — din șase asociații 
— s-au evidențiat FI. Corbu 
(popice), Ligia Leuță (tir), Gh. 
Cazacu și Nicoleta Petrescu 
(tenis de masă). Cupa a fost 
ciștigată de sportivii asocia
ției Cetatea Giurgiu.

TR. BARBĂLATĂ

FOCȘANI. — Pe un traseu 
judicios ales a avut loc zilele 
trecute primul cros al anului 
organizat de comisia orășe
nească de atletism și dotat cu 
„Cupa Unirii". La start au 
fost prezenți 60 de a tie ți. Re
zultate; juniori mari, 2 000 m; 
A. Ivan (Lie. „A. I. Cuza"), 
juniori mici, 1 000 m: G. Pa- 
gait (Lie. Unirea) ; junioare 
mari, 800 m : Ioana Popa (Șc. 
prof.) ; junioare mici. 60® m : 
Margareta Onofrei (Șc. gen. 
nr. 10). „Va mai avea Ioc zi
lele acestea — după cum ne-a 
declarat prof. Ovidiu Gavrilă, 
președintele Comisiei orășe
nești de atletism, o întrecere 
de cros pe un traseu simbolic, 
pe vechiul hotar ce despărțea 
cele două țări surori, Mordova 
și Țara Românească. în ziua 
de 24 ianuarie sportivii vor 
vizita în colectiv Muzeul Uni
rii din Focșani".

prof. A. AXENTE

Ion Zangor (A. S. Armata 
Brașov) în cursa de cobo
râre disputată duminică pe 
pîrtia Lupului, în care a 
avut o comportare remar

cabilă
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ECHIPA DE BASCHET
A ROMÂNIEI A PLECAT

ÎN R.F. a GERMANIEI

or-

Aseară a părăsit capitala repre
zentativa de baschet masculin a 
României, care va participa la 
un turneu internațional 
ganizat în localitatea Lbrach din
R.F. a Germaniei. Tn afara forma
ției gazdă, la întrecere vor mai 
lua parte echipele Franței și El
veției. Au făcut deplasarea : 
ALBU, NOVAC, JEKELY, DIACO- 
NESCU, SAVU, NOSIEVICI, CER
NEA, DRAGOMIRESCU. TARAU, 
RUHRING, BÎRSAN, însoțiți 
antrenorii AL. POPESCU și
NEDEF. Competiția se va desfă
șura în zilele de 26—23 ianuarie.

de
M.

FĂGĂRAȘ. — Consiliul aso
ciației sportive Chimia, de la 

IIHIIO

în C. C. E. la handbal

9 La invitația forului 
de specialitate din Bul
garia, o selecționată de 
schi a regiunii Brașov 
a plecat spre Sofia, pen
tru a participa la o în- 
tîlnire amicală care va 
avea loc sîmbătă și du
minică pe Valea Ceaika 
(la 200 km de Sofia). 
Au făcut deplasarea, 
printre alții, Gh. Cincu, 
Petre Dinu, Stelian Dră- 
yuș, Adriana Barabaș 
(fond), K. Gohn, V. 
Brenci, Georgeta Băncilă 
(alpine), precum și an
trenorii ion Sumedrea și 
Radu Scîrneci. (C. GRUIA 
— coresp. principal).

@ Mîine pleacă în 
R. D. Germană, la O- 
berwiessenthal, un lot de 
juniori care vor 
parte la un concurs in
ternațional. Se vor de
plasa : C. Văideanu, V. 
Crețoi, Alex. Bogdan, S. 
Cojocaru, N. Ghimbă- 
șan, C. Tudor și antre
norul Gh. Cristoloveanu.

9 La sfîrșitul săptă- 
mînii, se va desfășura, 
pe pîrtiile Semenicului, 
„Cupa regiunilor" pentru 
schiorii de categoriile a 
Il-a și a III-a. Sînt pro
gramate probele de sla
lom special și slalom 
uriaș.

© A Vl-a ediție a 
„Cupei Unirii", competi
ție organizată de Școa
la sportivă din Brașov

lua

pentru elevii școlilor 
generale din localitate, 
a întrunit la startul pro
bei de slalom special 110 
concurenți. Iată 
torii: FETE,
III—IV : Ileana 
(Școala generală 
clasele V—VI:
Vogel (Școala generală 
nr. 4), clasele VII—VIII: 
Cristina Depner (Școala 
generală nr. 12) ( BĂ
IEȚI, clasele III—IV: 
Gh. Cacîz (Școala gene
rală nr. 1), clasele V— 
VI; Ludovic Szabo 
(Școala generală nr. 1), 
ciasele VII—VIII: Octa
vian Tuturea (Școala ge
nerală nr. 4). Trofeul a 
fost cucerit de echipa 
Școlii generale nr. 12 
(108 p), urmată de Școa
la generală nr. 2 și 
Școala generală nr. 1 
(cite 106 p). '

® O altă competiție 
dotată cu „Cupa Unirii" 
s-a desfășurat la Straja, 
în organizarea comisiei 
de specialitate a regiunii 
Hunedoara, cu sprijinul 
comisiei orășenești Petro- 
șeni. Cîștigătorii probe
lor : BĂIEȚI, slalom spe
cial: Eduard Mihuț (Școa
la sportivă Petroșeni), 
slalom uriaș: Constantin 
Munteanu (Energia Pe
troșeni) î fond 15 km: 
Iosif Peter (Energia Pa
roșeni), 4x10 km se
niori : Energia Paro

cîștigă- 
clasele 
Neguț 
nr. 2), 
Dorial

șeni; FETE : slalom spe
cial și slalom uriaș : Li
dia Chelț (Energia Paro- 
șeni), 5 km ' '
Maria Imiing 
Paroșeni), 3x5 
oare: Energia 
(ST. BĂLOÎ - 
principal).

@ Peste 100 de con- 
curenți au participat, pe 
Dealul 
pierea 
petiție 
misia 
schi. Cîștigătorii probe
lor : SLALOM SPECIAL, 
seniori : Iov S u c i u 
(C.S.M.R.), senioare : Ro
zalia Letalic (C.S.M.R.), 
juniori mari: O. Lungu 
(Școala sportivă), juniori 
mici: C. Ruzicska (Școa
la sportivă), junioare 
mari: Mariana Trestian 
(Școala sportivă), junioa
re mici: Brigitte Seidl 
(Școala sportivă)) SLA
LOM URIAȘ, seniori: 
H. Krubl (C.S.M.R.), se
nioare : Letalik ■, juniori 
și junioare: aceiași cîș- 
tigători ca la special ,• 
COBORÎRE, seniori: Tr. 
Suciu (C.S.M.R.), seni
oare : Letalik, juniori 
mari: O. Lungu, juniori 
mici: Marian Moraru 
(Școala sportivă), juni
oare mari: Mariana 
Trestian, junioare mici: 
Brigitte Seidl. (A. RU- 
DEANU — coresp.).

junioare:
(Energia 

km juni- 
Paroșeni.

- coresp.

Ciorii din apro- 
Reșiței, la o corn- 
organizată de co- 
orășenească de
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ASTĂZI, LA AUGSBURG j

Prirnu/ joc 

la București
Campioana țării noastre la 

handbal masculin, formația 
Steaua va întâlni în sferturile de 
finală ale „C.C.E.» pe campioana 
R F. a Germaniei — V.f.L. Gum
mersbach, deținătoarea trofeului.

Cele două echipe au căzut de 
acord asupra datelor de disputare 
a jocurilor : 10 februarie la Bucu
rești și 17 februarie la Koln.

Intîlnire internațională 
de box

de„CU GINDUL LA OLIMPIADA" — fotografia realizată
Ion Mihăică și distinsă la competiția internațională Olymp ’Art 
Photo de la Grenoble cu Premiul oferit de prefectul departa

mentului Isere

AVANPREMIERĂ OLIMPICĂ: MECIUL UE HOCHEI
DINTRE ECHIPELE ROMÂNIEI SI R. F. A GERMANIEI I 

I

în sala sporturilor din Reșița 
s-a desfășurat luni seara întîlni- 
rea internațională de box dintre 
C.S M Reșița și Dinamo Pancio- 
va. Oaspeții au cîștigat cu sco
rul de 7—4.

Gala „Criteriul tineretului
tn zilele de 24, 25 și 27 februa

rie, federația de specialitate îm
preună cu I. S. Pronosport or
ganizează — în sala Floreasca — 
o gală de box, „Criteriul tinere
tului".

Autoare a mai multor recorduri 
în actualul sezon, tînăra patina
toare de viteză Maria Tașnadi 
(Dinamo București) a reușit, în 
concursul internațional de la Ber
lin, performanțe care-i confirmă 
calitățile. De data aceasta, ea a 
obținut și rezultate superioare 
recordurilor de senioare. Iată-le : 
1 000 m — 1:50,6 (nou record la ju-

nioare de cat. 17—18 ani; v.r. 
1:51,5), 1 500 m — 2:46,0 (v.r. 2:55,5
— junioare cat. 17—18 ani; 2:48,5
— senioare), 3 000 m — 5:55,7 (v.r. 
5:57,7 — junioare cat. 17—18 ani ; 
5:57,4 — senioare), poliatlon (500 
m. 1 000 m, 1500 m, 3 000 m) 
22.3,116 p (v.r. 229,784 p — junioare 
cat. 17—18 ani; 226,066 p — seni
oare).

Luni la ora prînzului selecționata 
noastră de hochei a părăsit Capitala 
plecînd în R. F. a Germaniei, unde as
tăzi va susține în localitatea Augsburg 
o partidă amicală cu reprezentativa tă
rii gazdă. î n continuare, jucătorii ro
mâni vor rămîne în orașul Landshut, 
de unde se vor deplasa pentru cîteva 
jocuri de verificare cu echipe vest-ger- 
mane (E. V. Augsburg, E. V. Landshut, 
E. O. Bad Tolz). în ziua de 2 februarie 
Iotul nostru de hochei va sosi 
la Grenoble, unde urmează să 
dispute în ziua de 4 II un meci 
de baraj pentru grupa A a 
turneului olimpic cu echipa 
R. F. a Germaniei.

Iată-i pe sportivii români, fotografiat! 
pe aeroportul Băneasa, cu cîteva clipe 
înainte de decolarea avionului. De la 
stingă la dreapta, în rîndul de sus i 
Calamar, Biro, Pană, • Fiorescu, Ionescu, 
Bașa, Inliu Szabo, Boldescu, antrenorul 
secund Ion Tiron, Czaka ; în rîndul de 
jos: Ștefanov, Stoiculescu, Geza Szabo, 
Gheorghiu, Făgăraș, Dumitraș, Ștefan. 
Lipsesc din imaginea noastră Mihai Fla- 
maropol, antrenorul principal al lotului, 
Varga și Scheau.

I

li om descoperit desigur America, 
afirmînd câ într-o întrecere nu 
putem avea (decît foarte rareori, 
cînd nu mai sînt posibilități de 
departajare) doi învingători. Este 
o lege nescrisă a vieții, a luptei 

sportive.
Victoria I Dorința continuă de autodepă- 

șire ; ambiția de a-ți vedea materializate 
eforturile depuse pentru a te dovedi mai 
puternic decît adversarul de concurs, lată 
sevă care alimentează tumultuoasa viață a 
stadionului 1

De aceea, ni se pare absolut firesc ca 
orice om angajat într-o competiție să se 
gîndească la biruință, să spere în. ea, s-o 
dorească. Aceasta este, în ultimă instanță, 
rațiunea prezenței sale pe un teren sau 
într-o sală de spori I Există, însă, între 
concurenți unii cu posibilități fizice supe
rioare, mai bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic și tactic, cu o experiență 
mai mare, cu o voinfă mai | ’ 
cesul este de obicei de partea acelora care 
cumulează aceste calități. Desigur, la sta- s 
bilirea rezultatului final, concurează ade- | 
sea și factori imprevizibili, de ordin su- 1 
biectiv, care pot inversa, uneori, ierarhiile. | 
Și istoria sportului ne oferă destule exem- | 
ple de echipe de renume, sau de mari 1 
sportivi, care pornind în întrecere siguri de I 
victorie n-au reușit, totuși, să poarte cu- | 
nuna de lauri. De altfel, elementul sur
priză conferă sportului un element esențial. I 
Cu cîștigători dinainte cunoscuți, sportul de | 
performanță și-ar pierde interesul, dacă nu 
chiar ar dispare.

Ni se pare absolut inexplicabil ca acum, 
în vremea celor mai mari cuceriri ale ști
inței, care s-au răsfrînt direct și asupra 
antrenamentului sportiv, să pretindem (și 
încă cu strictețe !) unui concurent sau unei 
echipe, să cîșiige cu ORICE PREȚ. Practica, 
ridicată la rangul stilului de muncă într-o 
serie de federații sau cluburi fruntașe, și 
susținută — din păcate, uneori — chiar în 
coloanele rubricilor sportive din presă, 
este fundamental greșită, dar nu străină 
de unele insuccese ale reprezentanților noș
tri, mai ales în întîlniri internaționale cu 
caracter decisiv.

„Trebuie să cîștigăm cu orice preț !", 
„Trebuie să fim primii!" Indiferent dacă 
merităm sau nu acest lucru, indiferent dacă I 
partenerul de întrecere este mai bine pre- ' 
gătit, mai valoros la data respectivă.

Nu o dată, mentalitatea a pătruns în 
tribune. Și spectatorii au cerut favoriților 
lor VICTORIA CU ORICE PREȚ. Chîar daco 
acest preț era foarte mare, foarte greu și 
însemna lipsă de onestitate, de cavale
rism, de sportivitate, în ultimă instanță, de 
ECHITATE I

Se poate greși — și încă grav —■ cerîn- 
du-se sportivului VICTORIA CU ORICE 
PREȚ, denafurînd, intr-un sens, chiar spiri
tul întrecerii. în felul acesta, departe de 
a-1 mobiliza (care om, sau echipă n-ar dori 
să cîștige I) nu vom reuși decît să-i creăm 
o psihoză a succesului, să-l contractăm pînă 
înfr-acolo incit îl vom face să-și piardă 
controlul. îi vom răpi de cele mai multe 
ori liniștea (în bunul sens al cuvîntului), 
atît de necesară pentru o luptă curajoasă 
și lucidă, calmul și stăpînirea de sine. Nu-i 
vom face deci nici un serviciu.

Auzim — și nu rareori — părerea : „De 
ce să mai participăm dacă tot nu cîști- 
găm?!?" Dar poate fi numai VICTORIA 
mobilul acestei uriașe mișcări pe care o 
constituie sportul mondial ? Lipsa de logică 
este evidentă și nu implică prea multe 
comentarii. Mai degrabă se impune tre
zirea la realitate.

Să ne cunoaștem posibilitățile și 
de bine adversarii. Primii pe care 
'să-i învingă sportivii sînt ei înșiși 
cîte ori sînt comozi, predispuși să 
pasul în fața dificultăților de antrenament 
etc. Să ne pregătim, prin urmare —- în 
condițiile corespunzătoare — la nivelul 
marilor performeri, cu pasiune, cu dăruire. 
Victoria va fi atunci o urmare absolut fi
rească I

o experiența g 
puternica. Suc- I 

rti-ralrim rnra *

tot atît 
trebuie 
ori de 
cedeze

I

Adrian VASILIU
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ludit Dibar și P. Mărmureanu 
au cîștigat „Cupa de iarnă"

Prima competiție de tenis a 
anului, „Cupa de iarnă", a luat 
sfîrșit cu următoarele rezultate : 
Simplu femei, semifinale : Julieta 
Boboc — Mariana Clogolea 6—4, 
10—8, finala : ludit Dibar — Julie
ta Boboc 7—5, 6—4. simplu băr
bați, semifinale : Santel — Po
povic! 6—1, 6—4, finala : Mărmu
reanu — Sântei 6—4, 6—0; dublu 
bărbați, semifinale : Popovici,
Cherecheș — Sântei, D. Hărădău 
6—2. 6—8. 8—6, Mărmureanu, C. 
Năstase — Navrotki, Ovici 1—6, 
6—1 6—3, finala : Mărmureanu, C. 
Năstase — Popovici. Cherecheș 
6—0, 6—3; simplu juniori, semi
finale; N. Costin.escu — I. Geantă 
6—0. 6—4, V. Sotirlu — M. Bondoc 
6—2, 6—3, finala : V. Sotiriu — N. 
Costinescu 6—0, 6—1.

Echipele de volei Dinamo— 
spre locurile de start 

din „C.C.E.“
Ca si voleibaliștii de la Steaua, 

echipele (masculină șl feminină) 
Dinamo București susțin de ase
menea duminică 28 Ianuarie peste 
hotare primele întîlniri în cadrul 
ediției de anul acesta a „C.C.E.". 
Formația masculină — cu Parti
zan, ta Belgrad, iar fetele — cu 
Hamapil, la Tel Aviv. în vederea 
acestor jocuri, contînd. pentru 
1/8-imile do finală ale SC.C.E.“, 
cele două garnituri de volei dina- 
moviste pleacă în Iugoslavia și; 
respectiv, în Izrael, potoilne, vi
neri 26 ianuarie, '

Atențiune! Exercițiile impuse nu se mai repetă!
F.l. Gimnastică —— Importante hotăriri adaptate de

In ultimii ani, asistăm tot 
mal des la acțiuni de „mo
dernizare" a sporturilor, de 
adaptare a lor la cerințele ac
tuale, de dinamizare și mărire 
a gradului lor de spectaculo
zitate. N-au lipsit asemenea 
preocupări nici în gimnastică, 
unele propuneri foarte impor
tante fiind făcute încă la 
campionatele mondiale de la 
Fraga, din anul 1962.

Și iată că, după îndelungi 
dezbateri și chibzuință colecti
vă, într-o circulară trimisă tu
turor federațiilor afiliate, Fe
derația internațională de gim
nastică face cunoscute impor
tante modificări aduse codului 
masculin de punctaj, care vor 
intra în vigoare chiar în acest 
an, la Jocurile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico. Să amin
tim că au fost operate modifi
cări în probleme ca : vesti
mentația și ajutorul dat gim
nastului în concurs de antre
nor sau căpitanul de echipă ; 
aprecierea unor elemente de 
dificultate șl a execuțiilor în 
ansamblu ; disciplina de con
curs ; bonificația acordată 
pentru mișcările riscante și 
originale ; arbitrajul în con
cursul primilor șase clasați 
pe aparate etc.

Fără îndoială, însă, cea mai 
importantă dintre modificări
le adoptate de Federația in
ternațională, căreia îi rezer
văm cîteva rtnduri în plus,

este cea privitoare la nerepe- 
tarea exercițiului impus. Iu
bitorii gimnasticii, cei prezenți 
concurs de concurs în jurul a- 
paratelor, sînt desigur fami
liarizați cu gestul gimnastului 
care, greșind puțin sau nefilnd 
pe deplin mulțumit de execu
ție, ridica mina spre arbitrul 
principal de brigadă, semn că 
dorea să repete exercițiul im
pus. Firește, anunțînd repeta
rea, gimnastul îșl asuma un 
risc : el putea greși un ele
ment șl la a doua execuție, 
întregul exercițiu putea fi mal 
slab ; dar, de cele mai multe 
ori, la repetare gimnastul își 
corecta nota, își îmbunătățea 
situația în clasament. Repeta
rea constituia. într-adevăr, un 
avantaj pentru gimnast, dar 
era, în același timp, un deza
vantaj al gimnasticii, 
că lungea uneori peste 
timpul de desfășurare 
întreceri.

iată, însă, că F.I.G. 
ne : așadar, pe

pentru 
măsură 
a unei

lntervi- 
, _ viitor — o 

singură execuție și la „impu
se". Un obstacol pe care-1 vor 
trece mal greu (la început, fi
rește) gimnaștii mai slab pre
gătiți, obișnuițil repetărilor. 
Numai săritura peste cal ră- 
mîne proba în care concuren
tul va avea dreptul la două 
încercări : ca și pînă acum se 
va lua în considerație cea mai 
bună execuție. Dar, și aici a 
survenit o modificare: apre-

cierea săriturii nu va mai în
cepe, ca pînă acum, din mo
mentul atingerii trambulinei 
sau a calului, ci din e’lpa în 
care gimnastul începe alerga
rea, fără însă ca aceasta să 
fie arbitrată. Deci, numai 
două încercări șl nu trei cum 
era posibil pînă acum, dacă 
gimnastul nu era mulțumit cu 
elanul sau nu-i „Ieșeau pașii" 
(fără să fi atins însă trambu
lina sau calul). Federația noa
stră este decisă să aplice a- 
ceste prevederi chiar de la 
primele concursuri ale anului. 
Atenție, deci, glmnaști !

tn circulara F.I.G. se face, 
de asemenea, cunoscut că în 
acest an va avea loc la Roma 
un curs intercontinental pen
tru arbitri de gimnastică. Se 
preconizează ca această acțiu
ne să se desfășoare între 19—23 
iunie. Cursul precede cel 
de-al 47-lea Congres al F.I.G., 
care va avea loc tot la Roma, 
între 24—29 iunie a.c.

Se face cunoscută intenția 
forului internațional ca in pe
rioada noiembrie 1968—ianuarie 
1969 să se organizeze într-o 
țară europeană (se așteaptă 
oferte) un simpozion, cu par
ticiparea unui număr limitat 
de arbitri delegați de federa
țiile afiliate la F.I.G., cu tema 
„Exercițiile liber alese, evo
luția, perspectivele lor de dez- 
voltare".

Consfanîin MACOVEI
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Examenele din școli șl uni
versități ca și prgo.cupările pro
fesionale au reținut pe mulți 
dintre fruntașii tenisului de 
masă sovietic să facă deplașa- 

t rea la București pentru ă lua 
' startul în campionatele inter
naționale ale României. Nu se 
poate spune însă că mica noas
tră delegație nu cuprinde și 
nume consacrate. Svetlana Grin
berg este nu numai una dintre 
cele mai bune jucătoare din 

j'TJ.R.S.S. dar și de pe continent. 
; Locul doi ocupat de ea la proba 

de simplu a campionatelor eu
ropene din 1966 ca și contri
buția ei efectivă la calificarea 
reprezentativei V.R.S.S. în fi
nala „Cupei Corbillon" de la 

^ultima ediție a mondialelor de 
la Stockholm, vorbesc de la 

' sine despre calitățile deosebite 
ale Svetlanel Grinberg. In pre- 

ț zent, ea se află intr-o formă 
bună deși examenele la insti
tutul de medicină au solicitat-o 
serios în ultimul timp. Svetla
na este bucuroasă că evoluează 
din nou Ia București și speră 
să înregistreze rezultate care 
să o situeze pe primul plan al 
întrecerilor.

Vor mai face deplasarea So-

ÎN PREAJMA MECIULUI PROGRESUL - AUSSENHANDEL BERLIN 

„Cred că scorul va fi 54 !‘* Dar pentru cine?
- Opiniile antrenorului N. Angelescu -

Unul dintre cele mai impor
tante examene ale tenisului 
nostru de masă din acest an 
va fi susținut joi, după-amiaza, 
în sala Floreasca (de la ora 
17,30) : echipa feminină Progre
sul București, deținătoare a 
trofeului „Cupa campionilor 
europeni", va primi replica for
mației campioape a R. D. Ger
mane, Aussenhandel Berlin. Me
ciul contează ca semifinală a 
actualei ediții a „C.C.E ". Sîntem 
în măsură șă oferim cititorilor 
noștri ultimele vești privind pe 
sportivele românce. Datele res
pective ne-au fost furnizate de 
antrenorul echipei Progresul, 
prof. Nicolae Angelescu, cu care 
am avut o convorbire.

— Care este stadiul de pre
gătire a elevelor dv. ?

— începute încă de astă- 
toamnă, antrenamentele celor 
patru jucătoare — Maria Ale
xandru, Carmen Crișan, Victo
ria Babiciuc și Doina Zaharia
— au continuat și după înce
perea noului hn- Mai mult chiar, 
de vreo săptămînă, primele 
noastre echipiere s-au pregătit
— în sala Floreasca — împreu
nă cu jucătoarele iugoslave, 
precum și cu cei mai buni băieți 
de la noi.

— Prin urmare, nu aveți ni
mic de reproșat în privința pre
gătirilor ?

— Și da. șl nu !
— Făceți-ne să, înțelegem pe 

deplin ceea ce vreți să spu
neți l

— M-am gîndiț, în primul 
rînd, la unele greutăți pe care 
le-am întîmpinat pe parcursul 
pregătirilor. De pildă, Carmen 
Crișan a fost nevoită să facă 
naveta București — Oradea și, 
desigur, aceasta a avut repercu
siuni asupra continuității în in
struire. De asemenea, Victoria 
Babiciuc. din cauza unei nașteri, 
a trebuit să întrerupă vreo 
cinci luni antrenamentul, iar 
Maria Alexandru, fiind suferin
dă în ultima vreme, a făcut o 
pauză de cîteva zile. Vorbesc 
numai despre cele trei titulare 
cu care ne vom prezenta joi. 
Totuși, trecînd peste toate a- 
cesțe neajunsuri, noi manifes
tăm optimism. Și această stare

Aparat ajutător pentru velei

în dorința de a 
șpori eficienta lu
crului în. antre- 

ngțpentele de vo
lei cu juniorii 
clubului sportiv 
Steaua și ai Șco
lii sportive nr. 1 
din București, de 
a îmbogăți mij
loacele de pregă
tii® si de a mări 
densitatea lecției 
de antrenament, 
am conceput un 
aparat ajutător cu 
care se amelio
rează viteza de 
deplasare speci
fică și viteza de 
actâupe a jucăto
rilor.

Astfel, aparatul 
aiuțgțor pompleț 
construit, sau nu
mai un. braț al 
lui, poate fi fo
losit la executa
rea repetată și va
riată ca ritm a 
uțior procedee teh
nice de efectua
re a preluării, a 
atacului sau blo
cajului.

Aparatul este compus din- 
tr-un cadru solid, de care șe 
prind două brațe, formate fie
care din dpuă țevi, în interi
orul cărora culisează (alunecă) 
cite o țeavă mai subțire, fixa
tă cu un șurub, la capătul 
unui arc flexibil, de țeava mai 
groasă. în extremitatea cealal
tă a țevii subțiri, într-un căuș, 
se prinde mingea cu ajutorul 
a două curele.

în antrenamentele speciale 
pentru preluare, dublaj, auto- 
dublaj, blocaj Individual etc. 
se poate folos! numai un sin
gur braț al acestui aparat. El 
poate ajuta considerabil la 
mărirea densității lucrului în 
antrenamente, la ridicarea gra
dului de efort cerut sportivi
lor noștri,

CAMPIONATELE INTEIAȚIONALE
ALE ROMÂNIEI

Svetlana Grinberg in

Lojtui masculin al
nia Avetisian (18 ani), debutanta 
în concursurile de mare anver
gură', iar la băieți Gomoșcov 
(locul V în clasamentul mon
dial), tînărul Eglitis — cîștigă- 
torul „Criteriului european de 
juniori11 și Jorlenko.

In compania atîtor jucători 
valoroși care și-au anunțat pre-

Corespossdeațe 
de la Morava 

și Bestia

zența la București, sperăm ca 
sportivii sovietici să aibă o com
portare bună, să lase o Impresie 
excelentă iubitorilor de sport 
din capitala României.

Aleksei PATRIKEEV
redactor la ziarul 
„Sovietski sport"

Dacă pe jucătoarele din R.D. 
Germană, publicul nostru va

MARIA ALEXANDRU
de spirit nu este întâmplătoare. 
Ultimele lecții s-au desfășurat 
în condiții foarte bune, iar spor
tivele s-au arătat în dispoziție 
de joc. Maria Alexandru și Vic
toria Babiciuc marchează o re
venire, iar Carmen Crișan este 
într-o creștere valorică evi
dentă.

— Dar despre jucătoarele de 
la Aussenhandel ce părere a- 
veți ?

— Adversarele noastre, și mai 
ales Dorjș Hovestdat și Ga
briele Geissler, ne sînt fparte 
binecunoscute, ele fiind prota
goniste în numeroase competiții 
internaționale.

Brațul aparatului ajutător, într-una din 
utilizările sale de la antrenamente

Folosind, în antrenamentele 
cu juniorii de care mă ocup, 
unul din brațele aparatului, 
pentru exerciții cu repetări la 
preluare, diferite procedee teh
nice pe zonele 1, 6 și 5 (fie
care sportiv avînd sarcini sta
bilite pe o anumită zonă și a- 
semănătoare cu cele din ca
drul jocului) și luînd apoi în 
observație reacția organismului 
față de efort (frecvența circu
latorie) pe timp de trei săptă- 
mîni, respectiv 8 antrenamente 
cu 23 de sportivi de vîrstă în
tre 15—17 ani, am constatat a- 
meliorări însemnate privitoare 
la: — viteza de deplasare

— viteza de acțiune
— capacitatea de adaptare a 

organismului Ia efortul speci
fic acțiunilor jucătorului din 

fruntea echipei sovietice

R. D. Germane
avea ocazia să le vadă ceva 
mai devreme, cu prilejul parti- 
dei Progresul — Aussenhap.del 
Berlin, de joi, și deci, va putea 
aprecia posibilitățile lor pentru 
internaționale, jucătorii nu 
vor evolua decît în cadrul a- 
cestei competiții. Cine sînt î 
Să dăm cuvîntul lui WERNER 
RUTTKUS, redactor lșț „Deut
sche Sporțecho" din Ber
lin,, pentru a yi-i prezen
ta. Șțegfried ' Lemke ; de
ține 17 titluri de campion al 
țării șale, iar în 1565 a cîș- 
tigat titlul de campion interna
țional al Poloniei. Doi ani mai 
tîrziu, el s-a clasat pe locul III 
în campionatele internaționale 
ale Austriei. Wolfgang, Vater : 
a debutat în 1957 și a fost cam
pion internațional de dublu bă
ieți al Poloniei, obținînd și 
două locuri II la „Criteriul eu
ropean de juniori" — 1966, 
Șzombathely. Și Manfred Ull
rich a realizat la Șzombathely 
aceeași performanță ca ți Va
ter, el fiind și de două ori 
campion de juniori al R.D.G.

Foto : N. AUREL
— Așadar, întîlnirea de joi 

se anunță dificilă !
— Chiar extrem de dificilă, 

Ppiniez pentru un scor de 5-4 !
— Pentru Progresul, fără în

doială ?
— Așa am dori. Am socotit 

că Maria Alexandru poate rea
liza trei victorii, iar Carmen 
Crișan are cele mai mari șanse 
să cîștige la mezina formației 
oaspe, Marita Nylhof. Dacă pre
viziunile se vor adeveri, ră- 
mîne de văzut cum vom ob
ține cel de-al cincilea punct. 
Nu este de neglijat nici apor
tul pe care are posibilitatea să-1 
aducă și Victoria Babiciuc.

Consțaptin C0MARNISCHI

Continuînd să punem coloanele zUnilui nostru la dispoziția 
tuturor celor care vor să contribuie, prin sugestiile și ideile lor, 
la progresul sportului, publicăm astăzi un arțicol semnat de 
prof. Pavel Brașoveanu, referitor Ia îmbunătățirea metodelor de 
antrenament în volei.

linia a Il-a, în condițiile efec
tuării a 20 de preluări urnrate 
de plonjon lateral, alternativ 
ștînga-dreapta, în spațiul co
respunzător a două zone 
(6+1) și (6 + 5) din terenul de 
volei, în timp de 90 de se
cunde

Un exemplu poate fi edifi
cator : sportivului Mihail Io
nici, la primul antrenament cu 
folosirea aparatului ajută
tor, cînd a efectuat cite două 
serii a 20 de preluări, urmate 
de plonjoane laterale, i-am 
înregistrat valorile pulsului, 
ale timpului de revenire a or
ganismului la starea inițială 
(de la încălzire) și timpii nece
sari pentru executarea celor 
20 de plonjoane. La al nouălea 
antrenament asemănător, am 
înregistrat valori pe indicau a- 
meliorări ale timpului de exe
cutare a celor 2f) de preluări, 
adică 84 de șecuncig îrț loc de 
80 secunde și scăderea pulsu
lui după execuție, adică 128 de 
bătăi pe minut, în lpc de 152, 
cîț înregistrasem la antrena
mentul ipițial.

Folosind temporar acest a- 
parat ajutător, profesorii Ște
fanii Bogea, Marinei Oancea și 
Sandi Chiriță s-au declarat 
mulțumiți de rezultatele în
registrate în antrenamențele 
cu elevii și elevele pe-i au în 
pregătire.

Schița proiectului complet al 
aparatului ajutător (stingă) și 
aceea a singurului braț folo

sit deocamdată (dreapta)

Activitatea la zi

Duminică m ȘȚUt loc în șala 
Floreasca ultima etapă a în
trecerilor pe Capitală din ca
drul „Cupei F.R.H.". Partidele 
au fost urmărite cu un yiu 
interes. în special, a plăcut 
meciul feminin dintre primele 
două clasate, Rapid șl Confec
ția, care avea șă desemneze 
echipa participantă Ia turneul 
final pe tară. Jocul variat, di
namic, cu contraatacuri rapide, 
multitudinea de procedee teh
nice și tactice folosite de am- 
hele formații, evoluția șțrînșă 
a scorului au contribuit la reu
șita spectacolului. Rapidîstele, 
mai calme și mal precise în 
aruncările la poartă, au cîști- 
gat cu 21—16 (12—9) califl- 
cîndu-se pentru turneul final 
de Ia Tg. Mureș.

Alte rezultate: Universita
tea — Voința (f) 64—7 (16—3), 
Rapid — Institutul de con
strucții (m) 02—23 (12—12),
Rafinăria Teleajen — Univer
sitatea (m) 12—23 (4—12), Con
fecția — Rapid (f) 16—21
(9—12), Steaua — Voința (m) 
29—17 (12—8), Recolta — Po
litehnica (m) 25—32 (11—20), 
I.C.F. — A.S.E. tfî 16—4 
(10-2).

RODICA VIȘAN

La Brașov au luat sfîrșlt în
trecerile primei serii a echi
pelor participante în „Cupa 
F.R.H.’. Iată rezultatele înye-^ 
gistrate în ultimele două eta
pe (băieți): Tractorul — Dina
mo 18—24 j Colorom Codlea — 
Metalul C. Mică 18—12 ; Chi
mia Făgăraș — Metalul C. 
Mică 11—15; Tractorul Bra
șov— Colorom Codlea 26—31: 
(feminin): Liceul 2 Brașov — 
Voința Sighișoara 16—13 ; Mă
gura Codlea — Școala sporti
vă Brașov 10—4; liceul 2. — 
Viitorul Bod 8—8; Voința Si
ghișoara — Rulmentul Brasov 
7—19. Pe primul lpc în cele 
două grupe s-au clasat Dina
mo Brașov (m) și Rulmentul 
Brașov (f) care se vor întrece 
cu cîștigătoarele grupei de la 
Sibiu pentru desemnarea cam
pioanei regionale.

VIRGIL POPOVICI, coresp.

Sîmbătă și duminică, în sala 
clubului Electroputere, s-au 
disputat ultimele jocuri din 
cadrul „Cupei F.R.H.'. Compe
tiția a angrenat 31 de echipe, 
jocurile fiind de un bun nivel 
tehnic, superior edițiilor pre
cedente. La seniori, confirmînd 
forma bună în care se află. 
Școala sportivă nr, 1 a reușit 
să învingă formația Electropu- 
tere cu 16—14. în continuare, 
s-au întîlnit într-un joc deci
siv pentru desemnarea primu
lui loc la senioare Școala spor
tivă nr. 1 cu Universitatea II. 
Net superioare din punct de 
vedere tehnic și tactic elevele 
Școlii sportive au cîștigat de
tașat cu 12—6 (7—4).

V. POPOVICI, coresp.

Aparatul nu va putea fi 
construit în întregime decît la 
primăvară, întrucît necesită 
unele soluții tehnice maț com
plexe.

Totuși, confecționarea unui 
braț al aparatului este relativ 
simplă și ușoară, iar multltu- 
dinea și yarțetatea exerpițiilor 
în care poate fi folosit rezol
vă, totodată, și unele probleme 
de spațiu, număr de mingi și 
timp (densitatea în lucru).

Toate aceste considerente 
mi-mi dat încrederea și hotă- 
rîrea de a-1 recomanda — prin 
intermediul ziarului „Sportul" 
— profesorilor și antrenorilor 
de volei pentru a-1 confecțio
na cu mijloacele de care dis
pun-

prpf. Pgvei BRAȘOVEANU

POVESTIRE DIN DOROHOI
Mai mare, dar aproape tot 

atât de pierdut printre dealuri 
și drumuri prăfoase ca Dara
banii, așezați mai la nord, Do- 
rphpiul a intrat în pircțiitul 
semifplplorîc prin spogvele a- 
tribuite odinioară rabinului din 
Buhuși. în serialul său șugu
băț, acesta obișnuia să facă și 
cile o ispravă prin preajma 
Dorohoiului, asemuindu-1, une
ori, nu se știe pentru ce, cu 
Londra.

Și ipță că după o îndelun
gată acalmie anecdotică, Dprp- 
hoiul reintră în folclor, de astă 
dată în cel sportiv, prin echipa 
sa de baschet feminin. Nu ne 
îngăduim a-1 asemui Londrei 
în această ipostază, dar com
parația cu Bucureștiul se poate 
face cu dezinvoltură șl nu in 
favoarea Capitalei. Anul tre
cut, în finala „Cupei Româ
niei", echipa feminină de bas
chet a Dorohoiului a ppupat 
locul 3 (trei) după ce eliminase 
Politehnica București și incă 
alte două echipe din divizia A 
(Mureșul Tg. Mureș și Univer
sitatea Cluj).

Faptul e de domeniul para
doxului. Căci, după cum se știe, 
Dorohoiul n-a excelat nicioda
tă prin foarte bune echipe de 
baschet. Nu a avut mari echi
pe de fotbal și nu era cunoscut 
ca un centru voleibalistic. Do
rohoiul a fost ani de-a rîndul

Cîteva dintre cele mai bune patinatoare din Brașov sînt reunite în această imagine (de la 
stingă): Marirtela Ciubucă, Marianne Klockner, Alexandrina David. Sabina Moores, Luminița 
Ancuța și Oltea Stoian Foto; GH. CORCODEL

Patinoarul artificial al aso
ciației sportive Petrolul Bra
șov, împodobit sărbătorește și 
iluminat „a giorno", a găzduit 
un atractiv carnaval pe ghea
ță, care s-a bucurat de un deo
sebit succes de participare și 
de public. După defilarea ce
lor peste 50 de măști, a ur
mat un reușit program de-

în Capitală, continuă între
cerile fazei regionale a cam
pionatului republican de pati
naj artistic pentru copii*și ju
niori mici. Iată clasamentele, 
după disputarea figurilor obli
gatorii :

BĂIEȚI. începători: 1. Că
tălin Ioniță (Șc. sp. 2) 23,4 p ;
2. Ioszet! Papp (Șc. sp. 2) 11,8 
p: 3. Sergiu Sprinceană
(I.C.F.) 11,2 p ; 4. Adrian Geor

PE MARGINEA UNUI RĂSPUNS AL F.R. HALTERE 

Dacă nici acum 
nu am fost înțeleși,..

La siîrșitul lunii noiembrie 
1967 a avut loc campionatul re
publican de haltere pe echipe, 
încheiat cu victoria surprin
zătoare a C.S.M. Cluj. Ziarul 
nostru a criticat atunci for
mula de desfășurare a res
pectivei competiții. Fără a ne 
îndoi o singură clipă de ne
cesitatea utilizării probelor 
atletice în pregătirea haltero
fililor, noi ne manifestam de
zacordul fată de introducerea 
acestora întf-un campionat al 
țării.

în definitiv. pregătirea 
sportivă este efectuată în ve
derea participării la con
cursuri. si nicidecum invers. 
De altfel, în antrenamente, 
halterofilii mal practică șl 
exerciții din alte , sporturi 
(gimnastică. fotbal, bașcliet 
etc), fără însă a fi lnteodușe 
și acestea în campionate. De 
asernenea. gțleții folosesc pe 
scară’ largă exerciții de halțere 
în antrenamente. însă campio
nii sînt desemnați numai prin 
întreceri șl probe atletice, 
fără a se’totaliza șl rezulta
tele obținute la haltere. Spre 
exemplu, săritorul de triplu- 
salt Nibolae Mărășescu era 
foarte bun la halțere, superior 
chiar lui Șepbăn Ciochină I 
Daca la campionate ș-âr fl 
adțiriat și rezultatul' său de la 
haltere, tricoul i-ar fl aparți
nut față putință de tăgadă. 
Așa țrișă...

Ne amintim că,- în anii țre- 
cuțl, s-au tnai făcut „experien
țe" și în campionatele fie rug
by și'handbal. Ele au fost însă 
sortite eșecului și abandonate 
pînă în cele din urmă. Era șl 
normal, dacă ne gîndim că 
astfel de prevederi sul-generis 
nu sînt conforme cu regula
mentele internaționale. Oi-, 
formula de disputare a con
cursurilor interne trebuie șă 
fi e identică cu aceea din orice 
confruntare internațională. în 
caz contrar, în acest® ocazii, 
sportivii noștri ar porni han
dicapați încă din start.

Afirmam (și o repetăm) că 
titlul de campion — fie la in
dividual, fie la echipe — tre
buie să fie atribuit nunial în 
ijrma tfecerii up-or probe spe
cifice sportului Ia cate se 
dispută Campionatul, în cazul 
Introducerii unor probe atle
tice într-un concurs de hal
tere, cu „drept de vot" în 
stabilirea clasamentului, cam
pionatul de haltere devine de 
fapt campionat de haltere + 
atletism. Dacă întrecerile din 
noiembrie țrecuț se desfășu

un oraș de amatori de sport, 
dșr nu de campioni.

Tradiția aceasta a fost însă 
brusc întreruptă de profesorul 
Ilarion Mandache — uniți din 
acei antrenori dotați cu harul 
de a depista tinere talente. Și 
talentele n-au întârziat să se 
ivească. în patru ani echipa 
a ajuns în frunțea categoriei B 
și se pregătește să promoveze 
în A.

Mica istorie a micii echipe 
de elpve nu șe închei® însă aci. 
Ea electrizează pe suporterii 

Dar, de fapt
dorohoieni care vin la meciu
rile de baschet ca la barajele 
de fotbal fiind gata să ațîrne 
sacii de plasă ai echipei fa
vorite nu de inele de fier ci de 
adevărate aureole. Porohoiul 
are, deci așa cum n-ar fi vi
sat niciodată :

1. Un foarte bun antrenor 
de baschet.

2. O echipă finalistă în 
„Cupa României"

3. Cîteva mii de suporteri 
entuziaști.

...Dar nu are, pentru antre
namentele r'hipei, decît o

PE LUCIUL GHEȚII
monstratiy, Ia care și-au dat 
contribuția copiii din grupa da 
pregătire a centrului de ini
țiere, de sub conducerea in
structorului Theo Cristiani, pre
cum și întreaga secție de per
formanță a Petrolului. S-au 
remarcat în special evoluțiile 
proaspătului campion republi
can de juniori Dezideriu Czeis- 
ner, a tinerel Marianna KlCck- 
ner, ca șl a perechii Marinela 
Ciubucă — Carol Hertl.

C. GRUIA, coresp. principal 

★
gescu (Șc. sp. 2) 10,4 p. Co
pii II: 1. Dan Tudoraș (Con
structorul) 29,9 p. Copii I:
1. Mircea Ion (Șc. sp. 2) 129,6 
p; 2. Călin Tulpan (Din.) 118,5 
p. Juniori II: 1. Dan Panait 
(Constr.) 95,8 p ; 2. Paul Dra- 
gomir (Constr.) 91,7 p ■, 3. Lu
cian Cozia (Constr.) 91,7 p.

FEȚE. începătoare: 1. Oli
via Batti (Diriamo) 36,6 p; 2. 
Cornelia Ghișerel (Șc. sp. 2)

rau șub această titulatură nu 
aveam nimic de obiectat.

Zileie trecute, Federația de 
haltere ne-a remis răspunsul 
așteptat. Prima parte cuprin
de o argumentare a utilității 
pregătirii atletice a halterofi
lilor, pe care H61 nici nu ®m 
contestat-o șl cu care sîn
tem întru totul de acord. Mai 
apropiat de subiect ni s-a pă
rut capitolul: ,,De ce s-a în
trebuințat acest regulament la 
un campionat republican și nu 
la alt concurs 7‘‘, situat în fi
nalul scrisorii F.R.H. Să re
dăm un fragment. „...Cu toate 
că noua orientare (introduce
rea exercițir.or atletipe în 
pregătire) a fost adoptată de 
federație și ttclusă in orien
tarea metodică trimisă tuturor 
secțiilor de haltere din țară 
încă de lâ înce.pi?.hfl anului 
1965, acest lucru nu a fost 
Îmbrățișat de toți antrenorii, 
neglilindu-se astfel aceste 
exerciții, care, pentru majori
tatea halterofililor fruntași 
din lume constituie 50 la sută 
din exercițiile efecttiate în 
antrenament. In această situa
ție, Biroul federal si colegiul 
de antrenori au hotMrît Intro
ducerea în campionatul pe 
ocliipe a exerpițiilor atletice, 
în urma consfătuirii pe țară 
a antrenorilor de haltere, or
ganizată Ia 31 mal 1966 la 
Cluj, imfie s-a ajuns în unș- 
nimițațe la această conohizic".

După cum se ' vede, nici de 
aici nu reiese o explicație cla
ră. un răspuns precis la pro
pria întrebare, pusă în titlul 
capitolului. S-ar Plțtea bănui 
că Unica motivare a introdu
cerii probelor atletice tocmai 
la acel campionat național, 
este că... așa au hotărît bi
roul federal șl colegiul de 
antrenori !

Credem că singurele rîndurl 
într-adevăr „la chestiune" .sînt 
oele ale ultimului paragraf : 
„Fără discuție că noul regu
lament poate suporta o seria 
de îmbunătățiri pe care prac
tica le cere, în așa fel incit 
regulamențul șă constituie un 
mijloc eficace de îmbunătățire 
a performanțelor In acest 
șpqirt, în care coptinuăm să 
ne aflăm încă departe de re
zultatele obținute pe plan in
ternațional”.

Dorim, ca șl opinia publică 
de altfel, să aflăm cît mai cu- 
rînd despre „îmbunătățirile 
cerute de practică". Șl, în 
special, despre rezultatele a- 
propiate de nivelul interna
țional.

Adrian IONESCU

sală de clasă de dimensiunea 
unei sufragerii, unde în loc 
de scaune și vitrine cu lingu
rițe, s-au instalat coșurile.

...Nu are altă posibilitate, 
pentru a susține meciurile în 
sezon friguros, decît deplasa
rea la Suceava. O deplasare 
costă 3 300 lei. Asta face în 
doi ani „de divizie" și 
optsprezece meciuri aproape 
60.000 de lei.

Adică, prețul unei modeste 
și provizorii săli de antrena
ment.

Povestirea de față, lipsită 
de caracter epic, nu e lipsită 
și de (păstrînd proporțiile) ca
racter dramatic.

Construcția unei săli de 
sport la Dorohoi nu se poate 
rezolva nici prin memorii, 
nici prin pamflete gazetărești.

Ea ține de un domeniu 
greu abordabil, uneori miste
rios, adesea de neclintit — a- 
cela al investițiilor.

E adevărat că, pentru în
ceput s-ar putea, depășind 
cîteva șute de bariere biro
cratice, ca b»nii irosiți în

27,5; 3. Monica Chiorpea
(Din.) 24,4 p ; 4. Emilia Țibula 
(Din.) 20,2 p( 5. Moise Lilia
na (Șc. sp. 2) 20,0 p. Copii II:
1. Cristina Nicolau (Șc. sp. 2) 
63,1 p; 2. Cornelia Picu (Șc. 
sp. 2) 58,2 p; 3. Mirela Go- 
leanu (Din.) 53,7 p; 4. Cor
nelia Bîrjega (Din.) 47,4 p. 
Copii 1: 1. Gabriela Voica 
(Din.) 105,1 p ; 2. Elena Stan- 
ciu (Constr.) 100,9 p; 3. So
rina Sfetcu (Din.) 80,8 p ;
4. Gabriela Ion (Șc. sp. 2). 
Junioare II: 1. Adriana Preda 
(Constr.) 141,0 p; 2. Doina 
Mitricică (Șc. sp. 2) 139,0 p;
3. Gabriela Cpsmaciuc (Din.) 
127,0 p; 4. Sanda Petrescu 
(Șc. sp. 2) 83,7 p; 5. Monica 
Saulea (Șc. sp. 2) 75,3 p. Vi
neri după-amiază se dispută 
figurile libere.

Administrația' Asigurări
lor de Stat pune la dispo
ziția sportivilor (ca și a al
tor persoane) între 16 și 70 
de ani o măsură utilă de 
prevedere:

Asigurarea de accidente
încheierea unei astfel de 

asigurări oferă posibilitatea 
compensării pierderilor ma
teriale ocazionate de urmă
rile unor accidente ce pot 
avea loc în activitatea spor
tivă (competiții, concursuri, 
antrenamente), la domiciliu, 
pe stradă, la odihnă etc.

Prima de asigurare este 
convenabilă. Astfel, la o a- 
sigurare de accidente cu 
sume asigurate de 10 000 lei 
pentru cazul de invali
ditate permanentă totală și

5 000 de lei pentru cazul de 
deces se plătește o primă 
de numai 12 Iei pe durata 
de 3 șau 6 luni, în funcție 
de sportul practicat și de 
profesia de bază.

Pentru informații supli
mentare și încheierea de a- 
șigurări, responsabilii cu 
munca ADAȘ din întreprin
deri, instituții, cluburi sau 
asociații sportive, agenții 
de asigurare și lucrătorii 
inspectoratelor ADAS stau 
la dispoziția celor interesați.

deplasări să fie investiți în 
grinzi, cărămizi, stelaje, carton 
gudronat.

S-ar putea cere concursul 
întreprinderilor dorohoiene.

S-ar putea pune primul stâlp 
și ultima foaie de tablă a aco
perișului cu concursul miilor 
de suporteri cărora „microbul" 
baschetului le dă o stare per
manentă de febră creatoare.

Și s-ar mai putea, în sfîrșit, 
respecta și aplica legea care 
însărcinează organizațiile de 
masă cu asigurarea mijloacelpr 
necesare desfășurării activității 
sportive, subliniind obligația 
Ministerului îvățămîntulul de 
a construi săli de sport în 
școli.

Și poate că un animator 
al sportului local la fel de 
energic și perseverent ca pro
fesorul Ilarion Mandache, fi
nind seama de toate aceste po
sibilități și imaginînd încă 
multe altele, să reușească. 
Pentru că pare mai puțin greu 
(în ciuda sutelpr de bariere 
mai sus pomenite) și mai pu
țin paradoxal (în ciuda vețo- 
ului Investițiilor) să se ridice 
o sală de antrenamente (nu 
un Palat al sporturilor) la 
Dorohoi, decît să se creeze în 
patru ani o echipă locală fe
minină finalistă pe țară.

Iar echipa există.

Cumii BACIU
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LA JIUL, ÎN PAUZĂ DE CAMPIONAT

Antrenorii așteaptă 
confirmări

„ȘTIU EU? DUPĂ CUM SE PREGĂTEȘTE
VIOREL MATEIANU..."

19 ianuarie.
„croaziera"

Prahovei are loc la 
de la Progresul.

Predeal, 
escală în 
pe Valea 
fotbaliștii 
Deși ora este destul de mati
nală (6,30) pe băieții lui Cornel 
Drăgușln și Florin Știrbei ti 
găsim pe terasa hotelului Ros
marin efectuind încălzirea cu o 
perseverență demnă da un loa 
mai bun în clasament, dn<l 
acest prim punct de pe pro
gramul zilei de azi este înde
plinit, colegul meu, fotorepor
terul Teodor Roihu ti mai re
ține cîteva minute pe jucători 
pentru un... instantaneu, avtnd 
câ fundal Postăvarul.

Sînt 25 cu toții, printre ei șî 
nume necunoscute nouă, așa 
încît îi rugăm pe antrenori să-i 
înșire : Mîndru, Matache, Man
ta (de 
reș.ti) 
pescu. 
Adrian Consțantinescu, Colce- 
riu, Marinescu (de la U.R.M., 
echipă oare activează în cam
pionatul orașului București), 
Stanciu (de la Politehnica 
București), Toader (junior din 
pepinieră proprie) — fundași; 
Alex. Consțantinescu, Neacșu, 
Șoangher, Nicolae Matei (ju
nior din pepiniera Progresu
lui) — mijlocași; Oaidă, Matei, 
M teianu, Stoicescu, Țarălungă, 
Ninel Popescu, Mihai, Flor.ea 
(de la. Electronica Obor), Mo- 
canu, Alecu (ambii juniori ai 
Progresului) — înaintași. La 
aceștia mai adăugați pe Măn- 
doiu, aflat în turneu cu echipa 
reprezentativă, și pe Radu lo- 
nescu un junior al nostru, 
foarte talentat care n-a putut 
efectua deplasarea la Predeal.

„Despre noile elemente in
troduse în lot și, îndeosebi, de 
Alecu, veți auzi în scurtă vre
me, lucruri foarte frumoase" 
ține să ne asigure Cornel Dră- 
gușin în timp ce ne îndreptăm 

sînt

A doua 
noastră

la Politehnica Bucu- 
- portari; Vioreț Po> 

Georgescu, Peteayiu,

spre cameră 32, unde 
săzduiți cei doi antrenori.

Un ceai fierbinte ne 
dezmorțește puțin și, cînd 
bianfa se încălzește și la modul 
figurativ, interviul se înfiripă 
ușor.

mai 
am~

— De eît timp sînteți la 
Predeal ?

— De 9 zile...
— Pe ca anume v-ațl axat 

alei, pregătirile ?
— Pe readaptarea organis

mului la efort, pe obținerea 
unei rezistențe generale care 
să ne permită, în continuare, 
desăvîrșlrea calităților fizice. 
Apoi, aflați aici în pregătire 
comună, ne-am propus să-i 
obișnuim pe jucătorii noștri 
cu un regim de viață absolut 
necesar fotbalului de perfor
manță. Mă refer la culcatul și

alergare de 4 km. Pe zi ce 
trece, băieții mei se conving 
tot mai mult că fotbalul este 
intr-adevăr o meserie. Un sin
gur factor dacă e ignorat — 
fizic, tehnic, tactic, moral- 
volitiv — totul se dă peste 
cap...

— Apropo de tactică. împăr
tășiți opinia antrenorilor stră
ini după care sistemul tactic 
cel mai eficace este 1 -ț-10 ?

— Absolut. Și eu sînt unul 
din adepții jocului pe faze de 
joc, care lasă fotbalistului li
bertatea de a se orienta șin

teți, echipa antrenată de dv. 
este totuși cea mai în vîrstă 
din divizia noastră...

— Intr-adevăr, la noi 
Progresul în ultimii 2—3 ani 
a fost ignorată complet poli
tica de promovare a elemen
telor tinere. Așa se face că 
pînă mai ieri îri lot n-am avut 
nici un jucător sub 22 
Acum însă se schimbă 
După citm vedeți, am 
juniori talentați, mai 
această echipă de tineret sur
să sigură de tinere elemente 
pentru prima formație.

de ani. 
situația, 

cîțiva 
este și

mai mult curaj elemente ti- 
nere în prima garnitură. Așa 
însă...

~ Vă temeți, firește, de a- 
ceastă sabie a lui Damocles 
care este barajul 1 Ce credeți, 
totuși, veți scăpa în cele din 
urmă de locul 131 Pe zeloșii 
suporteri ai 
interesa să 
opinia dv....

— Știu eu 
pă cum se 
Mateianu...

Progresului i-ar 
afle din vreme

ce să spun ? Du- 
pregătește Viorel

G. NiCOLAESCU

terasa hotelului „Rosmarin". In fundal — masivul PostăvarulFotbaliștii Progresului Foto: T. ROIBUpe

De la revenirea în divizia A, e- 
chipa din valea Jiului s-a bucurat 
de bune aprecieri din partea 
specialiștilor, atrăgîndu-șl totoda
tă simpatia publicului — șl nu 
numai a celui din Petroșeni — 
prin jocul său curat, deschis, u- 
neorl spectaculos. Fie că Juca a- 
casă sau în deplasare cu Steaua, 
Dinamo sau Rapid, indiferent 
dacă avea avantaj șau nu, nicio
dată n-am văzut această forma
ție „betonîndu.se", niciodată nu 
l-am văzut pe Libardi, Peronescu 
sau Stoker aruncind mingea în 
tribune, ca să mal treacă tim
pul.

șl totuși, în această primii .par
te a campionatului, mulți apre
ciază că Jiul s-a comportat sub 
valoarea din ediția trecută. Așa 
o fi ? Să vedem.

Cifric, lucrurile se preztotă ast
fel : în ediția 1966—67 formația din 
Petroșeni a ocupat locul 9 la 
sfîrșitul turului cu următorul bi
lanț : 13 5 2 6 25—18 12, iar la 
sfîrșitul campionatului — locul 8 
(26 11 3 12 41—32 25). La punctaj, 
deci, sub 50 la sută, dar nu tre
buie neglijat faptul că în urma 
acestei formații se clasaseră echipe 
cu... pretenții, cu vechi state de 
serviciu în divizia A.

Ceea ce a plăcut mal mult la 
această formație în ediția trecută 
a campionatului a fost jocul „pe 
înaintare”. Cu 41 de goluri mar
cate, echipa din Valea Jiului s-a 
dovedit cea mal eficace (cam
pioana țării, Rapid, a înscris 39 
de goluri), vivacitatea înaintării 
ridica adesea tribunele in picioa
re. „Cei patru mușchetari" — 
cum au fost numiți atacanțil la 
sfîrșitul anului 1966 — făceau zile 
grele oricărei apărări. De altfel, 
cei ce analizează azi evoluția Jiu
lui, se gindesc la rezultatele pe 
care le-a obținut echipa în primul 
an cînd a revenit în prima divi
zie a țării: 7—0 cu Steagul roșu, 
3—1 cu Petrolul ; 
atunci), după ce scorul era 
în mal puțin de o ' 
oră etc.

(campioană
„ 3-—0

jumătate de

★
Dar s-a terminat 

1966—67 Băieții au 
valoare), au început _ _. 
me. Ion Vasile era deseori lău
dat, Martinoviel a promovat în 
echipa națională, Libardi bătea 
șl el cu insistență la porțile io
tului național, o dată cu -----
succese s-au ivit însă și 
probleme. In pragul 
campionat antrenorul Șt. Coidum 
s-a găsit în mare : ‘ 
Martinovici, proaspăt inginer, șl-a 
adus aminte că e oltean, Casan- 
dra revendica și el unele.,., drep
turi. In cele din urmă, JHuI le-a 
dat dezlegare. Dragoste <iu sila 
nu se face. A plecat apoi și fun
dașul Dan, înaintarea l-a „pier
dut" și pe Libardi care, prin

campionatul 
crescut (ca 

să se afir

aceste 
unele 

actualului

încurcătură.

ore fixe, la contro- 
cardia-

șculatul la 
tul zilnic al frecvenței 
ce și al greutății.

— Cum răspund jucătorii la 
acest mod de a privi fotbalul, 
oarecum inedit pentru

— Fină în prezent, 
plină adeziune. Chiar 
partea. acelor jucători 
trecut, se eschivau de 
intens. Iată, de pildă, marți, 
la crosul cronometrat, Viorel 
Mateianu a realizat cel mai 
bun timp, a doua zi a sosit, 
de asemenea, primul după o

ei 1
cu de
și 

care, în 
la lucru

din

gur în multiplele situații 
pe parcursul celor 90 de 
•nuțe. Convins pe deplin de a- 
cest adevăr, într-o ședință de 
pregătire a unui meci din pri
ma parte a campionatului, 
n-am mai anunțat linia de atac 
pe posturi; am spus doar atît: 
la înaintare joacă X, Y, Z... 
firește, nu este ușor să rupi 
dintr-o dată cu o deprindere 
dăunătoare...

— Sistemul acesta... fără sis
tem solicită tm efort conside
rabil. Or, trebuie să recunoaș-

ivite
mi-

echipa de 
aveți des- 
competițio-

îl accept.

— Vorbiți despre 
tineret. Ce părere 
pre noul sistem 
nai ?

—- în linii mari,
Se dă însă prea mare impor
tanță categoriei B prin aceea 
că li se oferă și echipelor 
clasate pe locul II — în cele 
două serii — posibilitatea de 
a promova în divizia A. 
Vreau să spun că dacă n-ar 
fi fost această obsesie a ba
rajului aș fi promovat cu

DE LA F. R. FOTBAL
Ca urmare a incidentelor 

survenite cu ocazia jocului 
Rapid București — Juventus 
Torino din cadrul Cupei cam
pionilor europeni, Biroul F.R. 
Fotbal a botărît următoarele 
sancțiuni:

1. Jucătorul Năsturescu Con
stantin, de la clubul Rapid 
București a fost suspendat de 
la orice activitate competițio- 
nală pînă la data de 1 aprilie 
1968.

TRIBUNA CITITORILOR

2. Clubului Rapid Bucuțești 
i s-a interzis organizarea de 
jocuri internaționale pînă la 
1 mai 1968.

La sesizarea Federației Ro
mâne de Fotbal, Biroul Con
siliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport s-a adre
sat organelor de resort pentru 
sprijinirea păstrării ordinei pe 
stadioane în timpul desîâșu- 
rării jocurilor.

forța împrejurărilor, a fost retras 
la mijlocul terenului. Dintr-o îna
intare bună, cu poftă de gol, au 
mal rămas doar Ionescu șl Pe
ronescu. Antrenorii n-au stat pe 
gîndurl șl le-au adăugat nume 
fără sonoritate : Naidin (21 de ani) 
de la Minerul Anina, Aehlm (22 
de ani) de la Victoria Tg. Jiu, 
Covaci, de la știința Petroșeni 
(campionatul regional). în spate, 
au întărit rindurile Georgevici șl 
Talpal, veniți din divizia B.

Deci, Jiul a pornit la drum cu 
5 oameni noi, 5 băieți tineri care 
nu se cunoșteau. Omogenitatea e- 
chlpel, firește, a avut de suferit. 
Antrenorii au trebuit să ia mun
ca de Instruire de la capăt, pen
tru a realiza o pregătire unitară, 
pentru ca noii jucători să poată 
îndeplini sarcinile ce le reveneau 
In sistemul de joc al echipei. Era 
necesară o pregătire fizică su
perioară, pentru mișcarea rapidă 
și continuă cu care înaintașii Jiu
lui puneau atitea probleme ad
versarilor. AcMm, Naidin șl 
Covaci, la început, au făcut față 
cu greu. Altfel se juca la „C“ sau 
în regiune, alt volum de muncă 
se depunea la antrenamente. 
Schimbările efectuate in căutarea 
unor soluții au dus și la plimba
rea iul Peronescu (golgeterul e- 
chipei anul trecut — 13 goluri) ba 
pe centru, ba Pe extremă.

Iată explicațiile acestui sezon 
secetos în goluri marcate — doar 
17 față de 25 din perioada cores
punzătoare a anului trecut — a 
bilanțului mai sărac în deplasa
re (2 puncte din 12).

★
Vine returul. Acum, Naidln, A- 

chim, Georgevici, Covaci șl Tal
pal s-au acomodat cu noua lor 
echipă. In această lamă ei fac 
pregătirile în comun. Antrenorii 
Coidum șl Frinculescu speră ca 
în retur tinerii jucători să ajun
gă ;a valoarea lor reală. Antre
norii speră ca acești tineri să 
poată face față sistemului de Joc 
preconizat : „toți in atac, toți în 
apărare", cu o continuă mișcare 
In teren șl o rapidă circulație a 
balonului. Se speră ca Jiul (echi
pa nu va abandona jocul deschis) 
să revină Ir valoarea de anul tre
cut și ca el .-mitate și ca specta
col. In perioa ..a aceasta se vor 
analiza jocurile din turui cam
pionatului și se va insista asupra 
slăbiciunilor manifestate în unele 
meciuri (în special cele cu Pe
trolul șl Rapid).

Pentru viitorul sezon Jiul dis
pune de următorul lot : Zamfir; 
Ion Vasile, Talpai, Georgevici, 
Stoker, Mihai, Pop, Stoichlțoiu, 
Tonca, Libardi, Sandu, Toia, A- 
chlm, Covaci, Ionescu, Naidin, Pe
ronescu șl juniorii Marlnean, Do- 
brescu și Nădășan (toți născuțl în 
1950).

Ce așteaptă antrenorii de la 
acești băieți ? Confirmarea lui 
Naidin și Achim, astfel Incit să 
poată fi propuși pentru iotul de 
tineret, și a lui Georgevici ; re
venirea în formă a lui Ionescu 
(în sezonul trecut el a fost pe 
rind, bolnav, accidentat, suspen
dat), urmarea — de către toți — 
a exemplului lui Peronescu, „cel 
mai bătrin" — 31 de ani, dar ,și 
cel mai sîrguincios jucător, me
reu modest și disciplinat.

Așadar, Jiul anuni maturizarea 
unor jucători. Dar continuă în
tinerirea echipei. în actuala con
junctură, faptul că antrenorii își 
propun să realizeze la .sfîrșitul 
campionatului tot 23 de .puncte, 
ca anul trecut, ni se pare normal. 
Șl desfășurând o muncă de pers
pectivă, Jiul poate urca, în anii 
următori, o nouă treaptă spre 
fotbalul de calitate.

Constantin ALEXE

„în legătură cu sistemul 
rompețițipnal de fotbal pe anul 
18(58—1969 personal am unele 
rețineri privind campionatul e- 
chipelor de rezerve-ținereț. 
Cheltuielile vor fi foarte mari, 
iar rezultatele deștul de mo
deste (experiența unor ediții 
anterioare ale acestei competi
ții ne-a dovedit-p). Ar fi mai 
bine, poate, dacă fiecare echi
pă din divizia A ar lua sub 
patronaj una sau mai multe 
formații din diviziile B și C. 
în aceste formații ar putea fi 
rulați mulți tineri jucători și 
cei mai buni dintre ei ar lua 
apoi drumul diviziei A". (Mihail 
Stan, str. Armoniei 6, blocul 
9, apt. 44 — Tirgoviștp).

★
„Sînt de acord cu înființarea 

echipelor de rezerve — tineret. 
Cred că astfel antrenorii nu vor 
mal umbla atît de mult după 
„păsările călătoare". (P.asil Radu, 
str. Putnel 9 — Craiova).

„Federația de fotbal ar trebui 
eă oblige toate echipele din di
vizia A ca, în ceea ce privește 
echipamentul, să șe fixeze asu
pra unor culori specifice, pe 
care să nu le mai schimbe de 
la un meci la altul". (VlrgU 
Pană — Timișoara).

☆
„Una din cauzele slabelor 

rezultate în fotbal este aceea 
eă avem prea puțini jucători 
care duc o viață sportivă. în 
țările cu fotbal profesionist ju

cătorii șe supun regulilor disci
plinare irnpuse de antrenori, 
căci altfel își periclitează situa
ția. Mulți dintre fotbaliștii noș
tri, însă, nu îi respectă sufi
cient pe antrenorii lor (mai cu 
seamă dacă anumiți conducă
tori de cluburi îi țin în brațe). 
Ei fac ceea ce vor, joacă cum 
vor, căci știu că leafa le mer
ge". (Constantin Antonescu, ștr. 
Surduc 9 — raionul țenin — 
București).

★
„pusțln cu tărie că nici în vi

itor fotbalul npstt'U nu se va 
putea impune în arena interna
țională dacă după fiecare insuc
ces vom remania echipa și îl 
vom schimba pe antrenori... în 
altă ordine de idei, ar trebui 
pa transferările să nu se mai 
facă după poftele jucătorilor sau 
alg cluburilor. Pentru tinerii ce 
se yor legitima de acum înainte 
ca fotbaliști să șe specifice încă 
unul sau două cluburi la care 
vor avea dreptul să se transfere 
în anii următori. De pildă, jucă
torul X se legitimează zilele a- 
ceștea la clubul „Saturn", cu 
drept de transfer pîțiă în 1950 
(gau 1975) numai la Clubul „Ju
piter". Jucătorilor legitimați la 
ora actuală să li se dea cite un 
tichet cu indicarea clubului la 
care se pot transfera și perioadă 
în care au posibilitatea să o 
facă". (Nlcolae Spiridon, șoseaua 
Vergului 85. of. poștal 24 —
București).

„Ca simpatizant al clubului 
Dinamo m-a întristat . slaba e- 
voluție din turul campionatu
lui a echipei de fotbal. Nu-mi

pot explica acest deplin la o 
echipă care are jucători de va
loare recunoscută. Antrenorul 
Traian Ionescu și jucătorii di- 
namoviști ar putea să ne dea 
explicațiile necesare ? De ase
menea, înaiptașul Nagy ne-ar 
putea spune: de ce la F.C. Ar- 
geș era principalul realizator, 
iar la Dinamo Suc. face tușă 7“ 
(ing. Coley Constantin Damian, 
str. Uranus 71 A — Bucu
rești).

★
„S-a vorbit și șe vorbește mult 

despre imparțialitatea arbitrilor. 
Eu cred că arbitrii noștri cu
nosc bine regulamentul de joc, 
dar publicul bin orașele de pro
vincie îi influențează peptru a-î 
aplica în mod părtinitor, i'avpri- 
zînd echipele lpcale“. (Ădam 
Ărdeleanu, Miniș 146. raionpl 
Lipova).

★
„Pentru cunoașterea perma

nentă și operativă a părerilor 
exprimate de spectatori în le
gătură cu pregătirea fotbaliști
lor, propun efectuarea de son
daje după fiecare meci. Pentru 
aceasta trebuie instalate pe sta
dioane cîteva urne, în care 
spectatorii să fie invitați să 
introducă bilețele obișnuite cu 
numele celui mai bun jucător 
al partidei. Rezultatele sonda
jelor să fie publicate după fie
care etapă în ziarul „Sportul". 
(C. Dumitru, str. Comarnic 86, 
raionul 1 Mai — București).

„Șînt de părere ca echipa na
țională de fotbal să fie încre
dințată unul antrenor român, 
competent și neinfluențabll, care 
să aibă drepturi largi de acțiu
ne?. (George Stănolu, blocul „H“. 
apt. 10, comuna Țlcleni).

★
„Să fie aduși doi-trei antre

nori străini din țări cu fotbal 
avansat. Așa au procedat «1 
bulgarii, iar rezultatele obținu
te de ei șe văd“. (Alexandru 
Bumbu, str. N. Bălcescu 2 — 
Lipova; Stan Palanca — Sa- 
lonța).

★
„La rubrica „Tribuna cititori

lor" din săptămina trecută to
varășul Nlcolae Bălțatu din 
București se declara în deza
cord cu tov. Dumitru Jurcan din 
Cluj, care îl calificase pe Sasu 
drept „pasăre călătoare". Eu, 
însă, mă raliez părerii cititoru
lui clujean șț combat așa-zisele 
argumente ale țov. Bălțatu. De 
pildă, nu știu ce posibilități de 
„creștere" ar mai avea Șașu la 
Farul, devreme ce el a tot 
„crescut" la Dinamo Săsar, Di
namo București, U.T.A. și Mine
rul Baia Mare. Nu văd, apoi 
cum Sasu (la virsta sa) mai 
poate contribui în mod eficient 
la ridicarea nivelului fotbalului 
românesc prin trecerea lui de 
la un club destul de puternic și 
cu tradiție din regiunea natală, 
unde își avea și familia, la un 
alt club de care nu-1 leagă de- 
cît, probabil, interesele mate
riale". (Miron Mâneran, ștr. I.C. 
Frimu 55, blocul D, apt. 3 — 
Cîmpulung-Muscel) ; tot în legă
tură cu Sasu, țov. Mihai David 
din Arad, str. Cerne! nr. 3, a- 
mlntește de „fuga" acestuia cu 
ani în urmă de ia o echipă de 
categorie superioară (U.T.A.) la 
o formație de „B“ (Minerul Baia 
Mare), conchizînd că într-adevăr 
el poate fi numit „pasăre călă
toare".

PETRE DRAGOMIR

„CU FOTBALUL PE CONTINENTUL 
SUD-AMERICAN"

Așteptam ca Voinescu 
să-și publice promisele me
morii (in extenso) ale celor 
22 de ani în poartă, ca 
Petschowșchi sau Ozon să 
dea tinerilor o carte despre 
fotbal în genul acelor „ars 
poetica", sau oricare alt 
fotbalist, care a stat ani 
de-a rîndul în centrul aten
ției generale și care, gra
ție Fortunei, a „călcat" me
ridianele și paralele pămîn- 
tului, să scrie ceva despre 
jocul „celest" și eroii săi, 
șau despre sine și ai lui.

Avem 60 de ani de fotbal, 
dar nici unul dintre jucă
torii noștri n-au... găsit ni
mic de scris 1

Primul care pune mina 
pe condei este Dragomir, 
halful Petrolului, autorul 
cărții pe care o avem azi la 
dispoziție, „Cu fotbalul pe 
continentul sud-american".

„Gîndurile de a scrie ceva 
despre sportul care consti
tuie pentru mine o a doua 
viață m-au bătut de mult. 
Așteptam numai prilejul" 
— mărturisește autorul.

Și prilejul, 1-1 oferă auto

rului turneul pe care olim
picii noștri (printre care și 
Dragomir) l-au întreprins 

iarna trecută pe continen
tul sud-american.

Atent observator al locu
rilor vizitate (de la Recife 
la Quito), spirit receptiv,

ochi format într-ale fotba
lului, admirator al valori
lor pe care „SUDUL," — a 
doua patrie a fotbalului — 
le-a dat în ultimii ani, Dra
gomir simte nevoia să co
munice. Și atunci, scrie, 
încheagă o carte în care 
elementele de reportaj sînt 
îmbinate cu reflecții și con
siderații asupra fotbalului 
și jucătorilor din aceste 
locuri, cu pagini de fotbal 
pur (descrierea meciurilor 
pe care ai noștri le-au sus
ținut în America Latină), 
cărți de vizită (ale marilor 
cluburi), micro-interviuri 
(Spencer etc.).

Plasînd în centrul acțiu
nii pe jucătorii români, au
torul întreține permanent 
o atmosferă intimă, fami
liară și realizează în ace
lași timp participarea afec
tivă a cititorului la eveni
mentele relatate.

Fără a fi o carte cu pre
tenții, ,,Cu fotbalul pe con
tinentul sud-american" ră- 
mîne o carte instructivă și, 
în primul rînd, plăcută ; 
autorul ei, înregistrînd un 
primat în materie, deschide 
astfel seria fotbaliștilor- 
scriitori.

Nusa MUSCELEANU
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Lucian Popescu înaintea unuia din primele 
sale meciuri

și-au plecat la „senzația" din Tirgul Moșilor. 
Doi francezi din Marsilia zboară cu motocicle
tele pe pereți, pe „zidul morții", făcînd să în
cremenească de uimire mii de bucureșteni.

Cu miinile sub cap și cu ochii în tavan, „ne
griciosul" plînge. Pentru prima oară mîndria 
i-a fost rănită grav. Și tgtul s-a petrecut atît de 

J repede. Parcă a fost un vis urît. Acum, cînd 
caută să facă puțină ordine în gîndurile sale. 
Lucian înțelege că duelul din ring n-a decurs 
așa cum ar fi vrut, că bondocul acela pe care 
nu dădeai doi bani s-a jucat cu el de-a șoare
cele și pisica.

— E oare mai tare ca mine ?
întrebare chinuitoare care revine mereu, me

reu...
Tîrziu, după miezul nopții, adoarme obsedat

— Am venit.
Teică zîmbește. Știa că se va reîntoarce I
— Și ce vrei ?
— Să mă lași să mă bat iar cu „bondocul" 

acela 1
— Lasă-1 naibii. A plecat. Nu mai știu nimic 

de el.
— Cum, a plecat ? Lucian simte că i se urcă 

tot sîngele în cap. Și, și... unde a plecat ?
— A dispărut. A mîncat într-o seară o bătaie 

soră cu moartea și de atunci nu l-a mai văzut 
nimeni.

Și...și n-o să șe mgi întoarcă ?
— Nu. El nu șe va mai întoarce. Știu precis.
— De ce ?
— Pentru că nu iubește sportul ăsta. Pentru

„Vedem noi cine ride la urmai.,."

„Negriciosul bătut măr, cu nasul umflat, s-a 
întors acasă. Nu e nimeni să-l vadă. Părinții au 
ieșit ft» oraș. lița$ tramvaiul, cu cai, probabil,

de o singură și mare hotărîre: „A doua oară, nu 
se va mai întîmpla una ca asta"... I-arăt eu lui I 
Vedem noi cine ride la urmă !“...

...In curtea familiei Popescu, de pe strada 
Nicolae Filipescu, se string pe înserat cîțiva 
liceeni. Patru pari voinici sînt înfipți în pă- 
mînt și încercuiți cu o frînghie de rufe șterpe
lită de acasă de unul dintre ei. Ringul e gata. 
In loc de mănuși de box, protagoniștii își înfă
șoară miinile în șervete de baie, cineva bate in
tr-o tingire de prăjit cartofii și meciul începe. 
Tatăl „negriciosului", gazetarul Ionel Popescu, 
privește amuzat la joaca băieților...Dar pentru 
Lucian nu-i joacă. El a luat treaba în serios. S-a 
jurat atunci, în noaptea aceea, după meciul cu 
„bondocul", că se va reîntoarce acolo ca să-i 
plătească polița. După două luni de pregătiri pe 
„ringul" din curtea casei, Lucian îl caută din 
nou pe Teică.

că nu l-a iubit niciodată. îl făcea doar așa, ca 
să se afle-n treabă...

„Negriciosul" stringe din fălci, furios. Venise 
aici pentru „marea răzbunare", visase zi și noap
te numai la clipa supremă a răfuielii și, iată, 
„bondocul" a dispărut! Teică citește dezamă
girea pe fața liceanului și surîde, iarăși, înțe
legător. E ceva în acest băiat, care îi stîrnește 
mereu curiozitatea, descifrează în ochii lui un 
licăr viu de ambiție, de neclintită forța... Va ieși 
oare el un campion ? Va avea el tăria să se su
pună pînă la capăt legii aspre a ringului sau va 
renunța la jumătatea drumului ?

Oricum, o încercare merită. Și cu ce trebuie 
început ? în primul rînd să-i scoată din cap 
gîndul absurd al răfuelii cu „bondocul". Și apoi 
să-l învețe boxul, cu migală, cu răbdare, cu 
tenacitate...

„.Deci acesta era marele secret I... Boxul ou e
i . i ija—

ciomăgeală. E o artă. O carte voluminoasă care 
se cere studiată, cu atenție, cu perseverență. Mai 
întîi trebuie să înveți cum să te aperi și apoi 
cum să lovești. Poziția de gardă, deci, are o im
portanță vitală. Ea trebuie să fie impenetrabilă. 
Iar atunci cînd ești in ring trebuie să-ți privești 
tot timpul adversarul în ochi. Să-i ghicești in
tențiile cu o clipă mai devreme. Să gîndești. 
Să-ți calculezi fiecare mișcare. Și-apoi, iată și 
această jucărie năzdrăvană a lui Teică : directul 
de slînga. „Pistonul" neobosit trebuie să se miște 
mereu, mecanic, zăpăcindu-l pe adversar, adu- 
cîndu-l în pragul desperării, măcinîndu-i nervii 
și forțele. „Negriciosului" nu-i vine să creadă. 
Cine ar fi bănuit că există o astfel de armă „se
cretă" și că ea îi e acum încredințată cu atîta 
spontaneitate și dragoste, de Dumitru Teică ?

Dar abia de aici începe greul. Ca să utilizezi 
acest „exploziv pugilistic", trebuie să-l cunoști 
temeinic.

Deci, să uiți de distracții, de hoinăreli, să te 
faci că nu bagi de seamă ochiadele fetelor, să-ți 
închizi serile între pereții de lemn ai sălii și să 
izbești cu furie sacul cu nisip. Să sari coarda 
pînă simți că se-nvîrtește și sala o dată cu ea, 
„să faci" la mănuși cu antrenorul Teică, să curgă 
toate apele de pe tine, să suporți toate cuvintele 
aspre cînd greșești, să ridici haltere, să lovești cu 
furie mingea-pară, șl iar să exersezi de mii 
de ori acest ..direct de stingă", acest blestemat 
„direct" care te obsedează pînă și în somn... Dar 
singur ți-ai ales acest drum, teică ți-a spus răs
picat în seara aceea i

— Legea boxului e aspră, neîndurătoare, cu 
cei care n-o respectă. Dacă nu ești pregătit cum 
trebuie nu mai sui treptele ringului. Acolo, au 
te mai ajută nimeni. Tu singur trebuie să te 
descurci Ai trișat la antrenamente, înseamnă 
că te-ai păcălit pe tine I...

... Și atunci „negriciosul" lovește sacul cu mai 
multă hotărîre, cu tot mai multă înverșunare. 
Știe acum că secretul marii biruinți se află în 
mîinile sale I

George MIHALACHE
VUT0RUL CAPITOL i Nu la primul meci ai 

emețil... ci mai tîrziu 1...
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EDIȚIA JUBILIARĂ
A OLIMPIADEI ALBE

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ DIN DtSSEIDORE

Delegația R. F. a Germaniei 
cuprinde 54 de sportivi și...

46 de însoțitori!

Lotul R. F. a Germaniei care 
«e va deplasa la cea de-a X-a 
Olimpiadă de iarnă nu cuprin
de, ca la alte ediții, prea mulți 
favoriți la locurile fruntașe. De 
fapt, doar 25 dintre membrii 
delegației au valoare recunos
cută. Adăugind la această cifră 
și jucătorii echipei de hochei și 
cîțiva biatloniști — • care la 
drept vorbind nu au nici o va
loare internațională — numărul 
total al sportivilor țării noastre 
la Grenoble ajunge la 54. Dar, 
conform principiului lui Pierre 
de Coubertin, care spunea că 
participarea la Olimpiadă este 
mai importantă decît victoria, 
forurile sportive din țara noas
tră au decis să trimită repre
zentanți la toate probele prevă
zute în program. Un lucru este, 
însă, de neînțeles : numărul an
trenorilor, al însoțitorilor și 
conducătorilor lotului este a- 
proape identic cu cel al sporti
vilor (46) Presa a comentat a- 
cest fapt destul de curios meu- 
ționînd că pentru R. F. a Ger
maniei Olimpiada constituie de 
fapt o întrecere a... însoțito
rilor

CE AU FĂCUT PÎNĂ 
ACUM SCHIORII DE

LA PROBELE NORDICE?
Din lipsa zăpezii, la sfîrși- 

tul anului trecut schiorii noș
tri de la probele nordice s-au 
antrenat la St. Moritz, în El
veția. Ei au beneficiat acolo de 
condiții foarte bune de pregă
tire și de o zăpadă ideală. Să
ritorii de pe trambulină au luat 
startul la concursul celor 4 
trambuline. Dar, din păcate, a- 
ceastă mare întrecere a fost, 
din punctul nostru de vedere, 
o mare deziluzie. Ziarele con
semnau cu ironie că săritorii 
vest-germani au fost „regii de
tronați" ai concursurilor. Do
vedind lipsă de siguranță la 
aterizări. în cele mai multe 
cazuri ei au căzut sau abando
nat. în urma criticilor vehe
mente adresate antrenorului E- 
wald Roscher — care nu și-a 
pregătit în cele mai bune con
diții elevii în vederea întrece
rilor de Ia Oberstdorf, Gar- 
misch-Partenkirchen, Innsbruck 
și Bischofshofen — Comitetul 
Olimpic al R.F.G. a hotărît să 
nu trimită nici un săritor la 
Grenoble Se pare, însă, că 
măsura este provizorie și că, 
totuși, un număr de 7 săritori 
vest-germani vor lua startul 
pe trambulinele de la Autrans 
și St. Nizier.

La combinata nordică, schio
rul cel mai valoros este Franz 
Keller, în vîrstă de 23 de ani. 
de profesiune zidar. Keller a 
cucerit la campionatele mon
diale de la Oslo din 1966 me
dalia de argint și de atunci este 
neînvins în concursurile inter
naționale la care a participat. 
Printre victoriile de prestigiu 
repurtate anul trecut se nu
mără cea de la Holmenkollen. 
Prin forma sa, Keller este unul 
dintre puținii noștri sportivi 
care aspiră la o medalie olim
pică

O caracterizare identică poate 
fi făcută și pentru fondistul 
Walter Demel, în vîrstă de 32 
de ani, clasat pe locul III în 
proba de 30 km la C.M. din

(1966 și pe locul X la 15 km la 
J.O. din 1964. Din păcate, în 
acest an atît Keller cit și De
mel nu au luat startul în nici 
o competiție internațională, pre
gătirea lor limitîndu-se la an
trenamentele efectuate la St. 
Moritz.

DOAR DOI CONCURENȚI 
DE VALOARE 
LA „ALPINE"

în trecutul nu prea îndepăr
tat, schiorii alpini din R.F.G. 
s-au evidențiat în numeroase 
concursuri internaționale. A- 
cum, însă, situația nu este prea 
roză. Doar doi schiori fac parte 
din elita schiului alpin mondial. 
Este vorba de colosul Franz 
Vogler (1,92 m, 90 kg), un ex
celent coborîtor, și „roșcata" 
Burgl Fairbinger, originară din 
Berchtesgaden. Printre rezul
tatele deosebite obținute de 
Fairbinger se numără locul IV 
la coborîre și slalom special la 
C.M. din 1966. Franz Vogler 
s-a impus anul trecut printr-un 
rezultat excepțional realizat la 
Kitzbuehel, unde s-a clasat pe 
locul al II-lea la coborîre, 'după 
Jean-Claude Killy, dar a dez
iluzionat pur și simplu în cele
lalte întreceri de la Lauberhorn 
(locul 32). Recent a fost ne
voit să abandoneze în competi
ția de la Kitzbuehel.

LOCURILE H-Hl 
LA PATINAJ ARTISTIC 

PERECHI ?
Proba de perechi din cadrul 

întrecerilor de patinaj artistic 
a constituit întotdeauna un atu 
al sportivilor vest-germani. Și 
în acest an, R F.G prezintă 
două cupluri deosebit de va
loroase : Glockshuber — Danne 
și Hauss — Haefner. Recent, 
Glockshuber — Danne au cîș- 
tigat titlul de campioni națio
nali, după o întrecere foarte 
echilibrată cu perechea rivală 
Hauss — Haefner. Specialiștii 
consideră că titlul olimpic nu 
poate scăpa perechii sovietice 
Belousova — Protopopov și că, 
probabil, locurile II—111 vor 
fi ocupate de cele două pe
rechi vest-germane.

O SPERANȚĂ LA PATINAJ 
VITEZĂ Șl ÎN REST MAI 

NIMIC
La patinaj viteză, cel mai 

valoros concurent al R.F.G. este 
Erhard Keller, care în decem
brie a egalat recordul mondial 
la 560 m (39,5 !). în ce privește 
pe participanții la probele de 
săniuțe, speranțele sînt mini
me. La aceste probe disputa 
va fi deosebit de dîrză, repre
zentanții Austriei, R.D.G. și Po
loniei fiind principalii candi
dați la medaJii.

Suma afectată pentru depla
sarea biatloniștilor putea fi e- 
conomisită, deoarece în această 
disciplină sportivă nu se în
trevede nici o șansă pentru o- 
ciiparea vreunui loc printre 
primii șase. în fine, ultima de
legație, și la propriu și la fi
gurat, este cea de hochei. După 
cum se știe, la 4 februarie, e- 
chipa R.F.G. va întîlni în meci 
de baraj — pentru calificarea 
în grupa A — selecționata 
României. Nu se știe cate va 
fi rezultatul acestui baraj. Un 
lucru este însă sigur : echipa 
calificată va avea o misiune 
deosebit de dificilă în prima 
grupă a turneului olimpic.

Arthur UNSER
redactor la S.I D. Diisseldorf

UNIVERSIADA DE

BREVIAR
Organizatorii Olimpiadei al

be întimpină dificultăți cu a- 
menajarea pîrtiei de bob de la 
Alpe d’Huez. Din cauza timpu
lui nefavorabil și a cantității 
mari de zăpadă, operația de de
gajare și nivelare a pîrtiei se 
află în întîrziere. Se speră,, to
tuși, ca pirtia să fie deschisă 
eoborîrilor de antrenament pînă 
la i februarie. în orice caz. 
participanții la întrecerile de 
bob vor avea la dispoziție un 
timp foarte scurt de acomodare 
cu pîrtia olimpică de la Alpe 
d’Huez.

★
în prezența a peste 2 000 de 

spectatori, la Berlin s-a desfă
șurat întîlnirea revanșă dintre 
reprezentativa de hochei pe 
gheață a R D. Germane și se
lecționata secundă a Cehoslova
ciei. Meciul s-a încheiat la ega
litate : 5—5 (2—3, 3—0, 0—2). în 
primul joc, disputat la Weiss- 
wasser, echipa R. D. Germane 
cîștigase cu scorul de 3—2.

★
Selecționata olimpică de ho

chei pe gheață a Japoniei (în 
drum spre Grenoble) a susținut 
un meci de verificare la Oslo 
cu formația norvegiană Vale- 
rengen. Meciul s-a terminat cu 
scorul de 4—2 (1—0, 2—0, 1—2) 
în favoarea jucătorilor norve
gieni.

Perechea de patinatori vest-germani, Margot Glock shnber — Wolfgang Danne aspiră la un loc pe 
podium și în apropiatele întreceri olimpice de la Grenoble Foto : I.N.-Bild

ÎNTRE PATRU OCHI,
CO UN ARBITRU DE FOTBAL

Sub semnătura lui Michael 
Parkinson, ziarul englez „THE 
TIMES" publică următorul ar
ticol.

Unul din ritualurile sportive 
cele mai interesante la care 
noi, ziariștii, nu putem parti
cipa niciodată, este discuția 
intimă între arbitru și fotba
list, înaintea gestului autori
tar și dramatic, care indică 
jucătorului direcția cabinei. Ce 
și-or fi spunînd oare unul al
tuia în acest moment de ten
siune ? Ar fi naiv 
că discuția e cea 
mează :

Arbitrul : Numele 
Jucătorul : Frank,
A. : Ați cam depășit... hm... 

mă înțelegeți...
J: : M-am pierdut cu 

domnule. •
A. : Nu prea aveți scuze 

pentru faptul că l-ați mușcat 
de brațul sting pe adversarul 
dv.

J. : Nu, domnule.
A. : Mă tem că va trebui să 

vă elimin de pe teren.
J. : înțeleg situația, dom

nule. Vă mulțumesc. La reve
dere.

A. : Eu vă mulțumesc, căci 
ați arătat multă înțelegere.

J. : Vă mulțumesc, domnule, 
vă mulțumesc.

Pînă de curînd trebuia să 
lucrăm doar cu imaginația în 
asemenea situații. De aceea, 
mi_am propus să arunc lu
mină asupra ignoranței gene
rale în acest domeniu, prin- 
tr-o relatare autentică. Din 
anumite motive, am evitat să 
dau numele jucătorilor, al e- 
chipelor și ai arbitrului. Ceea 
ce urmează este un .extras ab
solut autentic . din . raportul 
unui arbitru în legătură cu un 
meci disputat în nordul An
gliei, raport predat comisiei 
locale de disciplină.

„în minutul 72 m-am apro
piat de jucătorul Blogg, pen
tru a-1 avertiza în legătură cu 
un fault comis asupra unui 
adversar fără minge ca și 
pentru. faptul de a fi protestat 
la una din deciziile mele an
terioare. în momentul în care

să credem 
care
?

domnule.

firea,

m-am apropiat, Blogg m-a 
apucat de braț, răsucindu-mă, 
împingîndu-mă și spunîndu-mi: 
„Piei din calea mea". Nu am 
avut altă alternativă decît să 
opresc jocul. i_am ' cerut nu
mele, iar el mi-a răspuns : 
„Să piei imediat”. I-am cerut 
din nou numele, la care jucă
torul a replicat : „Pentru ce ? 
Să dispari". I-am spus că-1 
elimin de pe teren atît pentru 
comportare reprobabilă față 
de arbitru, cît și pentru refu
zul de a-și spune numele. 
Atunci s-a ' răstit la mine : 
„Mă cheamă John Blogg și 
refuz să părăsesc terenul" ! 
I-am dat din nou dispoziție să 
iasă de pe teren, dar el deveni 
violent, trebuind să fie reținut 
de cîțiva jucători. Continua să 
strige : „Am să-1 ucid ! lăsa-

RĂSFOIND 

ți-mă, dați-mi drumul !“ Pînă 
la urmă, însă, a fost scos de 
pe teren,.

Așa stînd lucrurile, am dis
cutat cu secretarul echipei lui 
Blogg atît despre atitudinea și 
limbajul galeriei cît și despre 
faptul că el este răspunzător 
de ceea ce se petrece în tri
bune. în momentul acela 
apăru pe teren secretarul e_ 
chipei 'adverse. S-a îndreptat 
spre mine și mi-a spus ; ..Ești 
o catastrofă, nu arbitru. Tre
buia să-ți fi dat una peste 
mutră"

I-am ordonat să părăsească 
terenul, ceea ce a și făcut. 
I-am avertizat pe amîndoi se
cretarii că dacă echipele și 
galeriile lor nu se vor liniști, 
voi opri definitiv partida. Și 
jocul a reînceput. Aproape de 
sfîrșitul meciului l-am văzut 
pe jucătorul Blogg stînd pe 
linia de tușă. El striga : „Hai, 
cavalerule, termină cu fluiera
tul și ieși o dată". în momen-

s-a încheiat partida el 
pe teren și s-a în
spre mine. Era vio- 
dacă nu ar fi fost 

I___  _  alți jucători, m-ar fi
maltratat. îl auzeam cum stri
ga mereu: „Te voi ucide". Am 
părăsit terenul, intrînd în ca
bină, unde începusem să - * 
schimb. Deodată, 
Blogg se năpusti 
urmat de mai mulți jucători 
și de amîndoi secretarii. în
cercă să mă lovească și stri
gă : „Banditule, am să te 
omor”. Ceilalți jucători l-au 
scos cu forța, în timp ce el 
continua să strige : „Te prind 
eu afară. Am să te aștept".

Am vorbit cu secretarul e- 
chipei sale, avertizîndu-1 că 
voi trimite un raport detaliat 
federației. El mi-a spus urmă
toarele : „E un țicnit. I-am 
spus că o să fie suspendat, 
știu, fiindcă am fost și eu 
suspendat pe chestia că am 
bătut un arbitru".

Părăsind stadionul, l-am vă
zut pe Blogg învîrtindu-se în 
jurul automobilului meu, dar 
mi-am continuat drumul spre 
mașină. El s-a postat în fața 
mea strigînd : „Iată-te ! Vino 
încoace". L-am ignorat și am 
deschis ușa mașinii. M-a apu
cat de braț, spunîndu-mi : 
„Acum, vreau eu să cunosc 
numele tău". I-am răspuns că 
are și așa destule necazuri și 
cei mai bun lucru pe care 
poate să-1 facă e să meargă 
acasă. El a ripostat : „O să-mi 
pici tu mie în mînă. știu că 
am să fiu suspendat, dar 
mă ții minte".

L-am avertizat 
porta conținutul 
cuții și federației 
el mi-a răspuns : 
nu uiți”.

LA INNSBRUCK

'--■atinatorul Aleksandr Șekulaev,

INNSBRUCK 23 (Agerpres). — 
Turneul de hochei pe gheață din 
cadrul Universiadei de la Inn
sbruck a programat alte două 
partide : U.R.S.S—Suedia 14—2; 
Cehoslovacia—Finlanda 6—1.

în concursul de patinaj vite
ză, vest - germanul Erhard 
Keller, corecordman mondial la 
500 m (39,5), a cîștigat această 
probă cu timpul de 40,2.

Proba de perechi la patinaj

(U.R.S.S.) Învingător la 3006 m

Telefoto U.P.I. — AGERPRES
artistic a revenit cuplului ceho
slovac Bohumka Shramkova — 
Jan Shramek, urmați de Tatia
na Skaramova — Anatoli Evdo- 
chimov (U.R.S.S.) și Ludmila 
Suslina — Alexandr Tihomirov 
(U.R.S.S.). In proba de dansuri 
pe primul loc s-a situat pere
chea Heide Metzger — Herbert 
Rothkappl (Austria), dar nu a 
fost atribuit titlul mondial uni
versitar deoarece nu au partici
pat decît două cupluri.

Tiparul: I. R formația*, sin Brezoianu 23—25.

tul cînd 
a intrat 
dreptat 
lent și, 
ținut de

mă 
jucătorul 
înăuntru,

o să
că voi 
acestei 
locale, 
„Numai să

ra- 
dis- 
dar

S nt convins că, 
rapori ca acesta, vom fi 
pregătiți pentru a face 
incidentelor anului 1968. Vom 
fi plini de încredere, 
țin nu ne vom simți 
ignoranți în ceea ce 
un „tete-ă-tete" între 
bitru și un fotbalist.

citind un 
mai 
față

Cel pu- 
atît de 

privește 
un ar-

E. Danzer conduce după prima zi 
a europenelor de patinaj artistic

STOCKHOLM, 23. — Pe pa
tinoarul „Rocklunda“ din Văs- 
teras (Suedia) au început marți 
dimineața întrecerile din ca
drul celei de a 59-a ediții a 
campionatelor europene de pa
tinaj artistic. Primii au ieșit 
pe gheață concurenții probei

vasteras pe micul ecran
Miercuri 24 ianuarie, ora 

21.45 — figuri libere perechi.
Joi 25 ianuarie, ora 22.30 — 

figuri libere bărbați.
Vineri 26 ianuarie, ora 21.30

— proba de dansuri.
Duminică 28 ianuarie, ora 17

— demonstrația de închidere a 
campionatelor europene.

individuale masculine. După 
primele 3 figuri obligatorii, con
duce Emmerich Danzer (Aus
tria) cu 514,8 puncte, urmat de

Ralph Boston
protestează...

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— Un grup de 12 atleți ameri
cani, în frunte cu sportivul de 
culoare Ralph Boston, a semnat 
un protest împotriva hotărîrii 
organizației sportive americane 
„Amateur Athletic Union" 
(A.A.U.) de a descalifica pe 
membrii lotului olimpic, în ca
zul că vor participa la con
cursuri fără o aprobare prea
labilă.

Alături de Boston, au semnat 
protestul și alți sportivi cu- 

| noscuți ca Jim Ryun, recordman 
mondial în proba de o milă, 

I Jim Grelle, Tommie Smith, Ed 
Caruthers și Jerry Lindgren.

ASOCIAT» TURISTICE
DIN ITALIA

Cea jtnal importantă asocia
ție carffl îl grupează pe ama
torii de turism din Italia este 
Touring Club Italiano (T.C.I.), 
Întemeiată la Milano în anul 
1894 și reunind, în prezent, 
peste 500000 de membri.

Meritul principal al T.C.I. 
constă în faptul că a dotat 
Italia cu o bogată literatură și 
cartografie turistică (apreciată 
și în străinătate). Aceste tipă
rituri șiret puse la dispoziția 
membrilor gratuit sau cu o 
contribuție modestă, reprezen- 
tînd cel mai binevenit echi
valent al cotizației. Lucrările 
editate de T.C.I. sînt periodi
ce, ghiduri, hărți, monografii, 
ilustrate, prin care se face, in
tr-un stil accesibil, prezentarea 
analitică a Italiei sub toate 
aspectele, special pentru uzul 
turiștilor. în mod deosebit tre
buie semnalate lucrările: 
Marele ghid al Italiei, în 23 
volume; Ghidul scurt al Ita
liei, în 3 volume ; Ghidul Ita
liei pentru străini. La aceste 
ghiduri clasice se adaugă al
tele, adaptate pentru turismul 
motorizat si ciclism ca Ghidul 
rapid, în trei volume, adresat 
turistului care vrea să vadă 
multe lucruri în timp puțin ; 
colecția Ghidul Europei ; în
dreptarul turistului (care pu
blică anual și lista hotelurilor 
afiliate, a restaurantelor, a ga
rajelor șl atelierelor mecanice 
pe care T.C.I. le recomandă 
membrilor săi). Alte publicații 
de mare interes sînt: Italia în 
automobil; ghidul Din cabană 
în cabană și ghidul Munții Ita
liei publicate în colaborare cu 
Clubul Alpin Italian. Acesta 
din urmă este o colecție mo
numentală care va cuprinde, în 
47 volume, descrierea tehnico- 
alpină a Alpilor și a Ape- 
ninilor.

T.C.I. difuzează de aseme
nea membrilor săi publicații 
periodice ca „Drumuri în Ita
lia și în lume", buletinul de 
informații Touring, organ ofi
cial al asociației, și Marco 
Polo, organul turismului școlar 
din cadrul T.C.I.

în domeniul turismului ac
tiv T.C.I. organizează excursii 
interne, rezervate membrilor 
săi, în diverse regiuni ale 
Italiei, vacanțe individuale și 
colective, tabere, croaziere etc. 
Acțiunile întreprinse de T.C.I. 
vizează aproape întotdeauna 
regiunile mai puțin cunoscute 
de turiști sau urmăresc să 
încurajeze răspindirea forme
lor noi de turism.

în cadrul T.C.I. au apărut 
organisme ca Turismul școlar, 
care se preocupă de promo
varea turismului pentru tineret 
și Casa de călătorii și vacanțe 
(C.V.V.) care face propagandă 
pentru realizarea de economii 
destinate excursiilor. C.V.V.

șl-a asigurat în scurt timp o 
colaborare directă cu peste o 
mie de hoteluri din toată Ita
lia, cu care a încheiat con
venții speciale pentru cazarea 
membrilor T.C.I. înscriși la 
C.V.V. Lista acestor hoteluri 
este cuprinsă într-o publicație 
anuală a T.C.I., Turismul pen
tru toți. Toate serviciile so
ciale sînt explicate în broșura 
Serviciile sociale ale T.C.I. 
(Rabaturi, Reduceri, înlesniri 
acordate membrilor) care este 
trimisă gratuit tuturor mem
brilor.

Deosesbit de apreciat este 
serviciul de informații pe caie 
T.C.I. îl oferă membrilor săi. 
La cererea acestora, T.C.I. în
tocmește programe de călăto
rie, de vizitare a diferitelor 
regiuni, zone șl localități de 
interes turistic; de asemenea 
oferă membrilor broșuri de do
cumentare pentru străinătate, 
ca Hoinărind prin Europa (o 
serie de 33 planuri de itine
rare cu caracter foarte prac
tic).

T.C.I. desfășoară acțiuni spe
ciale pentru îmbunătățirea dru
murilor și a legislației rutiere, 
în problemele forestiere și de 
munte, pentru protecția peisa
jului și a monumentelor, pen
tru respectarea ordinei în 
parcurile naționale. T.C.I. s-a 
ocupat permanent de problema 
hotelieră, prin constituirea u- 
nei Comisii pentru moderniza
rea hotelurilor, prin publica
rea unei reviste tehnice, prin 
editarea unui Manual pentru 
industria hotelieră, publicat în 
6 ediții, prin Ghidul gastrono
mic, care oferă caracteristicile 
specialităților culinare și ale 
vinurilor din toate regiunile 
Italiei. Abordînd latura prac
tică. T.C.I. a înființat în 1921 
la Milano, în colaborare cu 
asociația hotelurilor din Lom
bardia, o școală pentru perso
nal hotelier și a creat în 1926 
un hotel-model.

în Italia activează alte nu
meroase asociații turistice, cu 
diferite profile, dintre care tre
buie să menționăm Clubul Al
pin Italian (C.A.I.), fondat în 
1863 și avînd ca scop răspân
direa alpinismului și turismu
lui de munte. C.A.I. numără 
cea. 85 000 membri. Dintre ac
tivitățile sale principale sînt 
de amintit: construirea și ges
tionarea a cca. 450 refugii și 
cabane; organizarea de as
censiuni, escalade etc.; înfi
ințarea de observatoare meteo
rologice ; construirea și între
ținerea potecilor de munte și 
a marcajelor; publicarea unei 
reviste lunare; organizarea 
ghizilor de munte și a școli
lor de alpinism.

Ing. Alexandru BORZA

Aspect de iarna din Alpii italieni

^te!ex■ ■radfo'teleforf^
Wolfgang Schwartz (Austria) — 
512,7 p, Patrick Pera (Franța)— 
493,3 p, Ondrej Nepela (Ce
hoslovacia) — 493,8 p, Serghei 
Cetveruhin (U.R.S.S.) — 462,7 p.

După-amiază a avut loc des
chiderea festivă a campionate
lor, după care au început în
trecerile în probele de perechi 
și dansuri.

întrunit la Paris sub președinția 
Iul Jean Borotra, Comitetul in
ternațional pentru atribuirea pre
miului fair-play „Pierre de Cou
bertin" a hotărît să acorde tradi
ționalul trofeu pe anul 1967, ju
cătorului de tenis 
Gulyas.

maghiar Istvan

desfășurat me- 
echipele Wisla 

Leipzig,

La Cracovia s-a 
ciui retur dintre 
Cracovia și Vorwărts _ 
contind pentru „Cupa cupelor" la 
baschet masculin. Victoria a reve
nit oaspeților cu scorul de 72—68 
(31—27). Partida a fost condusă

C.I.O. VREA SĂ SALVEZE TENISUL AMATOR!
Federația suedeză de tenis a 

trimis o telegramă Federației 
internaționale, cerînd convoca
rea unei reuniuni extraordinare 
înainte de 22 aprilie, pentru a 
se discuta problema amatoris
mului și profesionismului. După 
cum se știe, Federația interna
țională intenționează să suspen
de de la această dată Federa
ția engleză care desființează 
orice deosebiri între jucătorii de 
tenis amatori și profesioniști.

între timp, Comitetul inter
național olimpic s-a declarat de 
acord cu poziția Federației In
ternaționale de a condamna ho- 
tărîrea unilaterală a forului bri
tanic. Președintele C.I.O., A. 
Brundage, a declarat că forul 
suprem olimpic va lua în dis
cuție includerea tenisului în 
programul Jocurilor Olimpice, 
dacă Federația internațională va 
rezolva în mod favorabil men
ținerea amatorismului.

Raliul Monte Carlo în faza decisivă
MONTE CARLO 23 (Ager- 

pres). — După ce au parcurs 
circa 3 000 km, participanții la 
cea de-a 37-a ediție a tradițio
nalului raliu automobilistic 
„Monte Carlo" au sosit pe țăr
mul Mediteranei. Din cele peste 
200 de echipaje care au luat 
startul din opt orașe europene 
au terminat prima etapă a com
petiției 153 de echipaje.

In continuare, cele 153 de 
echipaje vor lua startul în par
cursul comun Monte Carlo — 
Vals les Bains — Monaco (1 492 
km), după care primele 60 echi
paje clasate (cu cele mai puține 
puncte de penalizare) vor par
ticipa în noaptea de 25 spre 
26 ianuarie, în proba compli
mentară Monaco — Monaco, în 
munți.

de cuplul de arbitri Glîeorghe 
Roșu (România) și Roszvar (Ce
hoslovacia). învingători și în pri
mul Joc, baschetbaliștii din R.D. 
Germană s-au calificat pentru 
turul următor.

B
In campionatele internaționale 

de tenis aie Australiei care se 
dispută la Melbourne, spaniolul 
Manuel Orantes a debutat eu o 
victorie dispunînd cu 6—4, 6—0, 
6—2 de australianul L. Wather- 
hoog, iar C. Stubs (Australia) a 
dispus cu 8—6, 2—6, 6—4, 4—6, 6—2 
de compatriotul său Giltinan. La 
feminin, Billie Jean King (S.U.A.) 
a întrecut-o cu 6—0. 6—2 pe H. 
Amos (Australia).

■
In cadrul unul concurs de atle

tism pe teren acoperit care a 
avut loc la Moscova. Ghenadi 
Bliznețov a cîștigat proba de să
ritură cu prăjina trecînd ștacheta 
la 5.00 m. Cursele feminine de 
80 mg și 100 m au fost cîștigate 
de Lidia Alfeeva ' eu 11,0 și res
pectiv Galina Mitrohlna — 11,8. 
Nadejda Seropaghlna a fost cro
nometrată pe 400 m cu 57,2, iar 
Oleg Raiko a terminat învingător 
în cursa de 1 500 m — 3:54.3.

H
Boxerul profesionist mexican 

Marcial Jimenez a decedat în 
urma unei hemoragii cerebrale, 
care a survenit în urma knock- 
down-ului suferit într-un meci 
disputat la Ciudad de Mexico. Ji
menez, în vîrstă de numai 20 de 
ani, era căsătorit și tată a doi 
copil. El trecuse lâ profesionism 
la vîrstă de 17 ani.■

Orașele Montreal și Winnipeg 
au fost desemnate să găzduiască 
în 1970 campionatele mondiale de 
hochei pe gheață. Pe de altă 
parte, Asociația canadiană de ho
chei subscrie la propunerea de 
a se crea un campionat intercon
tinental la care să ia parte selec
ționatele U.R.S.S., Suediei, S.U.A., 
Cehoslovaciei și Canadei.

B
Un grup de atleți sovietici va 

lua parte (la 10 februarie) la con
cursul de sală organizat de ziarul 
,.Los Angeles Times”. Vor face 
deplasarea în S.U.A.: semifondls- 
tul Oleg Raiko, săritorul în înăl
țime Valentin Gavrilov, aruncă
torul de greutate Eduard Gușcln 
șl alții.
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