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LA A 50-A ANIVERSARE 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul celei de-a 50-a 

aniversări a zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului ■ de Stat al Repu
blicii Socialiste România, vineri 
dimineață au venit la sediul 
C.C. al P.C.R., pentru a pre
zenta felicitări, delegații alcă
tuite din activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organi
zații obștești, ai unor mari u- 
nități industriale și instituții 
de cultură din Capitală.

Au fost de față tovarășii : 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Birlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, 
membrii și membrii supleanți 
ai Comitetului Executiv și se
cretarii C.C. al P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu

i-au fost prezentate felicitări 
de delegații ale : Comitetului o- 
rășenesc București al P.C.R., 
Comitetului regional București 
al» P.C.R., aparatului C.C. al 
P.C.R., Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, Uzinelor „23 August", C.C. 
al U.T.C. și Uniunii Asocia
țiilor Studenților din Româ
nia, Uzinelor „Grivița Roșie", 
Academiei Republicii Socialiste 
România, Fabricii de confecții 
și tricotaje București, Universi
tății București, Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Uniunii Scriito
rilor, Uzinelor „Danubiana", U- 
niunii Compozitorilor, Filaturii 
„Dacia", Uniunii Artiștilor 
Plastici, Uzinelor „Electroni
ca", Consiliului Național al 
Femeilor, Ministerului Forțelor 
Armate, Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, 
Ministerului Afacerilor Inter

ne, Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești, Uni
unii Ziariștilor, Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Con
sum, Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit cu căldură pentru 
felicitările adresate cu acest 
prilej.

într-o atmosferă deosebit de 
caldă, tovărășească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
s-au întreținut cu cei prezenți.

★
Aseară, în saloanele Consi

liului de Miniștri, a avut loc o 
masă tovărășească, oferită de 
Comitetul Central ai Partidului 
Comunist Român, eu prilejul 
celei de a 50-a aniversări a zilei 
de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,

(Agerpres)

fiind una din celeSala clubului Steaua nu cunoaște odihnă in aceste zile de iarnă 
mai active prezențe in viața competițională a Bucureștiului sportiv.

Fotoreporterul A. TRANDAFIRESCU a surprins această imagine de ansamblu din 
timpul unui concurs de scrimă.

EUROPENELE" DE PATINAJ ARTISTIC
Evoluînd ireproșa

bil în programul de 
„libere" ieri seară la 
Văsteras perechea 
engleză Diana Tow- 
ler—Bernard Ford a 
repurtat a treia vic
torie consecutivă în 
proba de dans a 
campionatelor euro

pene, de patinaj ar
tistic. Au urmat 
compatrioții lor Yvon
ne Suddick—Malcolm 
Cannon și Janet Saw
bridge—-John La'ne, 
cuplurile sovietice 
Irina Griscova—Vik
tor Rîskin și Lud
mila Pakhomova — 
Aleksandr Gorsakov, 
precum și Angelica 
și Erich Buck 
(R.F.G.).

Ultima probă a 
campionatelor euro

pene de patinaj ar
tistic, cea de sim

plu femei, se află la 
jumătatea , drumului. 

După desfășurarea pro
gramului de figuri 
obligatorii — joi și 
vineri — clasamentul

prezintă unele surpri
ze. Dintre ele, cea 
mai importantă o con
stituie locul trei (mo
dest pentru cartea sa 
de vizită) ocupat de 
campioana europea
nă de la Ljubljana, 
Gabrielle Seyfert, 
care este, totodată, 
și medaliată cu ar
gint la „mondialele" 
de la Viena, de anul 
trecut.

Un progres remar
cabil înregistrează 
Hanna Mașkova (lo
cul II la „europene" 
și medalie de bronz 
la „mondiale"). Ea 
conduce ferm, putînd 
fi considerată vir
tuală campioană a 

Europei pe 1968. De 
asemenea, Beatrice 
Schuba (locul V la 
Ljubljana) a făcut, 
la rîndu-i, un salt 
spectaculos depășin
d-o destul de con
fortabil pe Seyfert. 

Reprezentanta țării 
noastre, Elena Moiș,

se situează pe pe
nultimul loc (din 25 
de concurente). Ea a 
depășit, deocamdată 
doar o sportivă iugo
slavă, dar păstrea

ză șansele unei îm
bunătățiri a situa
ției, în urma evolu
ției la „libere" — 
unde se prezintă, de 
obicei mai bine

Iată cum arată- plu
tonul fruntașelor după 
„impuse" : 1. Hanna
Mașkova (Cehoslova
cia) 1171,9 p, 2. Bea
trice Schuba (Austria) 
1155,2 p. 3. Gabrielle 
Seyfert (R.D.G.) 1128,9 
P, 4. Sally Anne Sta
pleford (Anglia) 1105.8 
P, 5 Zsuzsa Almassy 
(Ungaria) 1103,7 p, 
6. Monika Feldmann 
(R.F.G.) 1 074,9 p, 7.
Patricia Dodd (Anglia) 
1 067,3 puncte.

întrecerile se înche
ie astă-seară. cînd sînt 
programate figurile li
bere ale probei indi
viduale feminine.

In turneul internațio
nal masculin de baschet 
de la Ldrach (R.F.G.), 
aseară : ROMÂNIA — 
ELVEȚIA 96—68 (47—40).

Se patinează 
la Dinamo

De ieri, a început să func
ționeze patinoarul natural din 
Parcul sportiv Dinamo. între 
orele 9—13 și 16—20, iubitorii 
patinajului găsesc aici gheață 
tare și... muzică bună. Baza 
dispune de o instalație de ilu
minat pentru nocturnă.

ÎN VALEA CAMPIONILOR...
Furat de-impresia pregnantă a interesu

lui pentru schi manifestat de localnici în 
depresiunile Giurgeului și Ciucului (im
presie care solicita mai mult reportajul), 
cred că n-am pus accentul suficient pe 
unele aspecte mai concrete ale întrecerilor 
ce au avut Ioc de curînd La Valea Strîm- 
bă, lîngă Gheorghieni.

Datorită lor, putem întrezări — în func
ție de realizarea unor deziderate — largi 
perspective activității acestei discipline 
atît de utile, chiar și la Valea Strîmbă, 
așezare considerată (de către unii) perife
rică în aria sportului nostru.

în primul rînd, trei constatări de bază. 
Există aici : 1. condiții naturale deosebit 
de avantajoase pentru o bogată activitate 
sportivă hibernală (permanență a zăpezii 
din noiembrie și pînă la începutul lui 
aprilie, temperatură constant scăzuta, lin
sa unor curenți puternici) ; 2. un tineret 
entuziast — am putea spune chiar avid 
de schi —, perseverent, cu însușiri evi
dente pentru probele de schi și sărituri 
(rezistență, suplețe, curaj, dîrzenie și un 
pronunțat spirit competițional) ; 3. tradiție 
autentică in materie ; cultivată cu mîndrie, 
mai mult, cu orgoliu, înțeles însă la mo
dul pozitiv (valorosul nostru biatlonist 
Gh. Vilmoș și multipla campioană Ilona 
Micloș, de pildă, sint din Valea Strîmbă 
și, respectiv, Joseni, un sat de prin ace
leași părți). Mai adăugăm marele interes 
manifestat de săteni, aportul lor moral și 
material generoasa dăruire a unor oameni, 
mai tineri sau mal virstnici, care se ocupă 
de propășirea schiului de la poalele la fel 
de generosului masiv Hășmaș, „părinte" al 
Mureșului, Oltului și Bicazului ardelenesc.

Așa se explică sutele de concurenți pre
zenți la orice concurs popular, cei 2 000 de 
spectatori sosiți pe schiuri sau în cîrd de 
sânii și mașini la „Concursul celor 3 tram
buline", amintindu-ne de valea Răcădăului 
în ziua unui motocros cu miză mare. Așa 
se explică 
din tată în 
plificată la 
spectivă de
Ștefan, Alexandru și mezinul Iosif). Așa 
se explică prezența printre fruntașii schiu-

ștafeta schiului care se predă 
fiu, din copil în copil, exem- 
„modul" performanță în per- 
cei patru Ghiulai (Adalbert,

(Continuare in pag. a 2-a)

Neagoe MARDAN

Hocheistul Anton Biro

indisponibil
de
In

In cadrul unui meci 
antrenament, disputat 
turneul pe care selecțio
nata noastră de hochei îl 
întreprinde în prezent în 
R.F. a Germaniei, jucăto
rul Anton Biro, unul din
tre cei mal în formă ho- 
chelști în acest sezon, a 
suferit un accident (frac
tură de tibie), ceea ce îl 
pune în imposibilitatea de 
a mal face parte din lotul 
oLmpie. tn această situa
ție, s-a hotărît ca în locul 
lui Biro, la Grenoble să 
fie trimis tînărul Aurel 
Mols

I

I
I
I

I

de biatlon 
făcut uceni-

Și campionul nostru 
Gheorghe Vilmoș Și-a 
cia de schior pe aceste meleaguri...

Un arbitru român ALEXANDRU POPESCU - I
la Budapesta NOUL ANTRENOR

Partida masculină de 
volei din cadrul oplimi- 
lor „C.C.E." dintre cam
pioanele Ungariei și R.F. 
a Germaniei, care va 
vea loc duminică

AL ECHIPEI NAȚIONALE
DE POLO

I
a-
la

Budppesta, va fi condusă 
de arbitrul român VA- 
SILE MORARU din Cluj.

iiiînniitiiniuiiiiiiiiiiiHiiiiiiininiiiiiiiiiiib
Ieri, sala Floreasca a găzduit 

patru întllnlri Internaționale ami
cale de tenis de masă. Rezultate : 
fete : România (tineret) — iugo
slavia 3—2 ; băieți : Iugoslavia — 
România 5—0 ; România — R.P.D. 
Coreeană 5—1 la femei șl R.P.D. 
Coreeană — România 5—1, la 

bărbați.

tllitllllilillllllillliuilllinmilllllilllllilllllllll

Noi săli de sport
@ De cîteva zile, studenții 

facultății de educație fizică a 
Universității din iași au la 
dispoziție o frumoasă sală de 
sport. Construită pe structura de 
rezistență a unei clădiri vechi, 
sala de dimensiuni 34x10x5,20 
m — permite practicarea di
feritelor sporturi ca: baschet, 
handbal, volei, gimnastică, 
scrimă etc.

D. DIACONESCU 
coresp, principal

© La Bocșa (regiunea Ba
nat) a fost terminată recent 
construcția unei noi săli de 
sport. La realizarea acestei a- 
menajări sportive, asociația 
Metalul, de pe lîngă Uzina de 
construcții metalice și mașini 
agricole, a primit un ajutor 
substanțial din partea 
C.N.E.F.S.

P. PETRIȘOR-coresp.

a
func-

In urma ședinței 
roului F.R. Natație, care 
a avut loc ieri dupâ-a- 
miază, Carol Corcec 
fost desărcinat din
ția de antrenor al echi
pei naționale de polo, 
iar în locul său a fost 
numit maestrul sportului 
ALEXANDRU POPES
CU.

Campionatele

școlare de volei 

și baschet

Mîine, campionatele școlare de 
volei și baschet (faza pe oraș) pro
gramează o nouă etapă care se va 
desfășura începînd de la orele ; 
8.30 :

BASCHET, liceele de băieți și . 
fete : in sălile Spiru Haret și I. L. ! 
Caragiale ; școli generale, fete : i 
în sala Liceului nr. 24 ; băieți : în | 
sala Liceului N. Bâlcescu.

VOLEI, licee, fele• In sala 
Gheorghe Șincal, băieți : tn sala 
Dimitrie Cantemir ; școli genera
le, fete : în sala Gh. Lazăr ; băieți: 
în sala M. Basarab ; școli tehnice: 
baschet la Șc. T. Construcții, vo
ie! la Șc. T. Financiară șl Șc. T. 
Muntenia.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE TENIS DE MASA ALE ROMÂNIEI ÎNCEP MÎINE

RADU NEGULESCU

JscBtsrii români prin prisma pronosticurilor

Iată-ne, din nou, în preajma 
unei competiții de anvergură 
la tenis de masă, pe care o 
găzduiește Capitala. Merită a 
fi subliniat faptul că reactua
lizarea campionatelor interna
ționale ale României este ono
rată de o participare valo-

roasă, consemnată pe lista de 
întreceri prin prezența unor 
sportivi din unsprezece țări 
din Europa și Asia.

Am prezentat în cîteva nu
mere din ziar palmaresul ln- 
vitaților la „internaționale". Nu 
vom mai face acest lucru și 
cu membrii reprezentativelor 
noastre. Aceasta, pentru că ei 
sînt suficient de cunoscuți de 
publicul bucureștean, în fața 
căruia au evoluat de atîtea 
ori. Vom face, în schimb, une
le aprecieri despre șansele lor 
în această importantă confrun
tare sportivă, solicitînd în a- 
cest scop și părerea maestrei 
emerite a sportului Ella Con- 
stantinescu, antrenor federal.

— Sînt bucuroasă, a ținut 
să precizeze Ella, că avem din 
nou ocazia să asistăm aci, in 
București, Ia un concurs de o 
asemenea amploare. Cred că 
și publicul era dornic de un 
spectacol atrăgător, oferit de 
reunirea în Capitală a unor 
„palete" excelent cotate în a- 
rena internațională. Mulți din

tre jucătorii noștri mai tineri 
vor avea astîel prilejul să-și 
măsoare forțele în fața unor 
sportivi rutinați, să-și îmbogă
țească cunoștințele, experiența. 
Să sperăm că „internaționa
lele" din București nu-și vor 
mai întrerupe firul, fiind pro
gramate cu strictă periodici
tate, menținîndu-și titlul de cei 
mai puternic turneu din Eu
ropa.

— Și noi nădăjduim același 
lucru. în plus, am dori ca a- 
cest eveniment sportiv să con
stituie un reviriment în teni
sul de masă din România. Dar, 
să revenim la concret. Ce re
zultate întrevedeți pentru cele 
patru zile de întreceri, care 
sînt posibilitățile și pretențiile 
noastre în „duelurile" de la 
Floreasca ?

— Deși, în ultima vreme, 
rezultatele obținute de fete nu 
au fost prea încurajatoare, to
tuși, îmi exprim încrederea in 
reușita lor fie și parțială. Să 
mă explic. în mod firesc, tre
buie să cîștigăm seria (cu Ce

hoslovacia și Bulgaria). Apoi, 
printr-o bună mobilizare a for
țelor, cred că putem depăși 
formația R.F. a Germaniei sau 
cea a Ungariei din grupa a 
II-a. Consider că prezența 
noastră în finală, alături de

ELEONORA M.1HALCA

Anglia, R.P.D. Coreeană sau 
R.D. Germană nu este imposi
bilă. Aștept însă de la toate 
sportivele noastre, dar, mai cu 
seamă, de Ia Maria Alexandru, 
un efort mai susținut.

— Se pare că Ia băieți, va
loarea și omogenitalea echi
pei R.P.D. Coreene nu lasă nici 
un dubiu asupra cîștigătorilor. 
Unde se pot însă situa ro
mânii ?

— Băieții noștri se află în
tr-o îormă bună, poate cea 
mai bună a sezonului. De a- 
ceea, îi văd tn semifinală cu 
puternica echipă a Iugoslaviei, 
unde, pentru obținerea victo
riei, — fiecare meci trebuie 
abordat cu toată holărîrea dar 
și cu multă luciditate tactică.

— Dar pe tabelele celor cinci 
probe individuale, care ar pu
tea fi situația ?

— E mai complicat de 
dat vreun pronostic. La 
simplu fete, de pildă 
Grinberg, Wright. Ale
xandru sau Geissler, poate 
chiar șl o jucătoare din 
R.P D. Coreeană sînt fndrep-

(Continuare în pag. a 4 a)

UN PREMIU I 
I 

NAȚIONAL I
I

PENTRU SPORT (
lacăra olimpică aprinsă din 
soare, izvorînd din însăși po
vestea veacurilor, luminează pri
mele zile ale noului an, purtînd 
cu ea ideea vieții atotbiruitoare, 
în fața căreia însuși (emulul zeu 

Marte își oprea singeroasa-i spadă. !n- 
fruntînd mileniile, cu mereu renăscută ti
nerele, întrecerile olimpice își așteaptă 
startul atîfor emoții, atîtor glorioase vic
torii și respectate înfrîngeri.

Poate de aceea, mai mult ca oricînd, 
nevăzute unde și palpabile fire, transmit 
din și înspre toate colțurile lumii, rezul
tatele nenumăratelor statistici și anchete, 
epilog al performanțelor de ieri, prolog 
al celor de mîine.

E un fapt intrai în obișnuință. Sub dife
rite forme se încearcă a se da un răspuns 
legitimei întrebări : care au fost cei mai 
buni sportivi ai anului ?

Se compară, aparent ilogic, performan
tele obținute în apa bazinelor de înot, 
cu cele înscrise în înălțimile văzduhului, 
sau pe terestrele piste ale stadioanelor. 
Se acordă și se adiționează puncte, se 
întocmesc clasamente...

Paginile de ziar iau locul tabelelor de I 
rezultate pentru a dărui meritata răsplată I 
celor mai buni dintre cei buni. învingă
torilor nu li se’mai oferă cel mai înaii 
loc pe podiumul victoriilor, ci caldul orna; 
giu al metaforelor înscrise de litere reci 
de tipar. Pentru că au învins în lupta 
cu timpul,' cu spațiul ; pentru că i-au în
vins pe toți ceilalți ; pentru că s-ou Învins 
pe ei înșiși. Și mai ales, pentru că au 
afirmat, o dată în plus, supremația omului 
în duelul cu „limitele" exprimate în se
cunde, centimetri sau kilograme.

Pornind de la aceste elemente, am dori 
ca ecoul aplauzelor de pe stadioane să 
se concretizeze și la noi., ca în atîtea alte 
țări, într-un anual și oficial clasament al 
celor mai buni sportivi autohtoni. Anche
tele diferitelor publicații au deschis dru
mul... Rămîne ca el să fie încununat cu 
decernarea unui PREMIU NATIONAL PEN
TRU SPORT, care să răsplătească In fie
care an, pe cel mai bun sportiv ol tării.

O dată cu instituirea acestui 
care 
mișcarea sportivă românească, ci 
revenire ia tradiție, speranța ne 
și spre alte împliniri viitoare.

Să nu uităm, mai ales în acest an 
olimpic, că performanțele vremurilor apu
se nu constituiau fapte singular sportive. 
Simonide, Pindar și Euripide au închinat 
ode învingătorilor... Discobolul lui Myron, 
Doriforul și Diadumenul lui Policlel, ea și 
statuile de atleți ale lui Praxilele, reînvie 
și astăzi imaginea sportivilor antichității.

Și, amintindu-ne de toate acestea, ne 
întrebăm dacă ar fi imposibilă acordarea 
în paralel cu Premiul național pentru sport 
și a unor premii pentru literatură spor
tivă, pentru operele de artă inspirate din 
sport. Sîntem convinși că nu I

cel mai înaii

n-ar reprezenta o noutate
premiu, 
pentru 

doar a 
poartă

Dorin ȘTEFLEA I

MICROINTERVIU
CU /OLANDA BALAȘ

Fotoreporterul ne-a adus de
unăzi fotografia de mai sus, 
făcută la un antrenament al 
IOLANDEI BALAȘ-SOTER. I- 
mediat am și căutat-o pe re
cordmana mondială.

— Cum merge cu pregătirea 
Toii ?

— Nu este vorba, propriu- 
zis, de o pregătire ca in urmă 
cu doi-trei ani. Acum fac an
trenamente mai mult de agre
ment, pentru menținere și pen
tru a fi in continuare alături 
de vechii mei prieteni. Tendo- 
nul bolnav nu-mi permite efor
turile de altădată. Zilele tre
cute am încercat citeva accele-

rări cu UI intensitate ți m-a 
durut piciorul. Bineînțeles, nu 
vreau să renunț la atletism, 
sportul care mi-a dăruit atîtea 
satisfacții, și dacă sănătatea 
îmi va permite voi încerca să 
mai sar. Cum, cînd și cit, nu 
pot ști, pentru că răspunsurile 
la aceste întrebări nu depind 
numai de voința mea.

— Al un gînd și pentru Me
xic ?

— Chiar atît de departe nu 
mă gîndesc, mai ales că o par
ticipare olimpică nu se poate 
realiza, totuși, peste noapte I...

R.
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Adevărata glorie POPAS LA LICEUL „MIHAI VITEAZU" DIN BUCUREȘTI

O informație laconică ne aduce la cunoș
tință că z.ilele acestea a fost desemnat cam
pionul sportivității pe anul trecut. Examinînd' 
cu minuțiozitate propunerile făcute, juriul in
ternațional s-a opriț asupra tenismanului ma
ghiar Gulyas Istvan, care devine astfel „Mr. 
Fair-Play 1967". Treapta secundă a podiu
mului ipotetic, este ocupată de unul dintre 
vrăjitorii mingiei de celuloid, suedezul Kjell 
Johannson, fost campion european Ja tenis 
de masă.

Așadar, în primele două locuri, doi ași ai 
unor discipline în care nervii joacă un rol 
covîrșitor. Cu atît mai interesante pentru noi, 
prin această prismă, argumentele juriului în 
acordarea respectivelor distincții.' Gulyas, cu
noscut îndeobște drept uh sportiv de . corec
titudine exemplară, disputa o partidă-cheie la 
Rolland Garros, în compania cehoslovacului 
Kukal. In situația de 2—2.1a seturi și 5—5 în 
manșa decisivă, Kukal acuză un cîrcel la pi
cior ; conform regulamentului, adversarul pu
tea aștepta mcțximum 10 minute, după care 
jocul urma să Tie reluat, indiferent de starea 
fizică a unuia dintre competitori. în caz de 
indisponibilitate prelungită, se consemnează 
abandonul celui accidentat. Fără umbră de 
ezitare, Gulyas a sărit în’ajutorul lui Kukal, 
cerînd totodată arbitrului să permită între
ruperea partidei atîta timp cît va fi necesar 
pentru deplina restabilire a partenerului său. 
După vreo jumătate de oră Kukal și-a reve-

nit, meciul a fost reluat și, în .cele din urmă, 
victoria a surîs concurentului cehoslovac, cu 
8—6 I

Gestul celuilalt laureat, Kjell Johannson, 
nu este mai puțin pilduitor. Condus cu 2—0 
la seturi de jucătorul sovietic Gomoskov, 
într-o 
dial, 
omul 
bitrul 
calm, , , _ _______ _
jocului, arătînd că mingea a lovit partea 
exterioară a mesei — deci, punct pentru ad
versar I Gomoskov cîștigă schimbul următor 
și, odată cu acesta, setul și meciul...

Comentariile, evident •— sînt de prisos. 
M-am întrebat doar, citind detaliile pe care 
vi le împărtășesc, cîți dintre sportivii noștri 
fruntași ar fi putut concura vreodată cu 
șanse temeinice, în această competiție a lo
ialității ? Memoria m-a împins în urmă cu 
doisprezece ani, Ia Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, cînd Mircea Dobrescu, învins 
(a cita oară ? I) de optica juriului, a înmînat 
lui Terrence Spinks buchetul pe care unul 
dintre spectatori i-l dăruise, după gongul fi
nal, considerîndu-l cîștîgător indiscutabil al 
centurii olimpice Ia categoria muscă...

Așteptăm cu încredere eventuale „recidive" 
în acest sens, din partea reprezentanților 
noștri,

ruri de |ucatorul sovietic Gom 
întîlnire din cadrul campionatului mon- 
Johannson trimite un rever pe care 
de vizavi nu-l poate respinge, și ar- 
anunță 21—20 pentru suedez. Foarte 
acesta se îndreaptă spre conducătorul

Dan DEȘLIU

TRADIȚIILE
CU SIMȚ

GOSPODĂRESC

Un liceu cu 1 160 elevi și cu 
85 de cadre didactice, dintre 
care 8 profesori la catedra de 
educație fizică, presupune și o 
bază materială sportivă adec
vată. Intr-adevăr, Liceul „Mi
hai Viteazu" posedă două săli 
de gimnastică însumînd o su
prafață de 202 m.p., terenuri 
de baschet, de volei, de hand
bal, o pistă de alergări (de 60 m 
lungime) și două gropi pentru 
săriturile in înălțime și în lun
gime.

„Să nu vă închipuiți că aceste 
terenuri le-am primit de-a ga
ta", ne spune profesorul Ion 
Udriștoiu, directorul adjunct tfl 
liceului. „Cadrele didactice de 
la catedra de educație fizică, 
împreună cu elevii, sînt făuri
torii acestor amenajări 
tive".

Și astăzi, la întîlnirile 
promoții de absolvenți, 
elevi se interesează cu
rească și duioasă curiozitate de 
amenajările sportive la a căror 
realizare au contribuit.

„Astfel s-a ajuns ca, fără să 
aștepte totul de la autoritatea 
tutelară și fără cheltuieli mari, 
Liceul „Mihai Viteazu" să aibă 
o bază sportivă de invidiat. 
De asemenea, echipamentul și 
inventarul sportiv fiind păs
trate cu grijă și îmbogățite an 
de. an, ating acum o valoare 
de aproape 200 000 lei. Această 
sumă, adăugată valorii celor 
două săli de gimnastică și ame
najărilor sportive, totalizează 
1 000 000 de lei, consemnați la 
rubrica: inventar și instalații 
sportive" — a încheiat profe
sorul Udriștoiu.

spor-

unor 
foștii 
o fi-

SÎNT PURTATE MAI DEPARTE
Cînd și-a serbat centenarul, acum trei ani,Liceul „Mihai Vi- 

teazu" din București a organizat și o expoziție documentară; 
un hronic ilustrat în care se succedau secvențe din viața de 
un secol a acestui așezămînt.

,,La redarea procesului de învățămînt am ținut mult să apară 
în expoziție și activitatea sportivă a liceului. Trebuie să știți 
că sportul are în liceul nostru o veche tradiție, care stă la 
baza muncii și a rezultatelor noastre de azi în acest sector" — 
ne spunea, atunci, profesorul Mihai Costea. directorul liceului, 
exprimînd mentalitatea unui întreg colectiv.

In 1967, Liceul „Mihai Vitea
zu" a cucerit din nou campio
natul școlar la atletism (fete 
și băieți), la handbal (fete și 
băieți), la volei (fete și băieți) 
și la baschet (băieți).

Sărbătorirea centenarului a 
prilejuit punerea în joc a unei 
cupe transmisibile pe 100 de 
ani, disputată pînă la al doilea 
centenar : ea se atribuie, anual, 
clasei cu cele mai bune re
zultate în activitatea sportivă. 
La a suta ei ediție, cupa de
vine proprietatea definitivă a 
clasei care a deținut-o un nu
măr mai mare de ani. Deci, 
cîștigătorul definitiv, numai în 
anul 2065 !...

Cînd vorbim de sport, Plo
iești înseamnă de regulă, Petro
lul, mai precis spus echipa de fot
bal Petrolul. Se uită prea ușor 
că tot de la Petrolul este și 
campioana țării la gimnastică, 
Elena Ceampelea. Dar în regiu
nea Ploiești gimnastică se face 
și la Buzău, la liceul cu pro
gram de educație fizică. Una 
din cele mai talentate eleve- 
gimnaste este Viorica Țîru, 
pe care o vedeți în fotografia 
noastră lucrînd la calul de să
rituri sub conducerea profeso
rului Traian Săvulescu.

Foto : Ion Popescu—Ploiești

ELEVI Șl PROFESORI

PE STADION

„Pepinieră constantă pentru 
loturile naționale, ne spune 
profesorul Mihai Petrescu, unul 
dintre animatorii vieții sportive 
a liceului, școala noastră a dat 
sportului elemente ce și-au

juniori sau activînd în echipele 
de club ce participă in cam
pionate -ale diviziei A sau B, la 
handbal, la volei sau la baschet. 
De asemenea, merită să fie cu
noscut faptul că, dintre absol
venții ultimelor promoții, Ho- 
ria Mălușel, Rodica Georgescu, 
Florin Gubernu și Grigore Ni
ță au devenit, la rîndu-le, pro
fesori de educație fizică".

Astăzi, catedra de educație 
fizică a Liceului „Mihai Vitea
za" reunește 8 profesori. în 
afara sarcinilor de catedră, fie
care răspunde de un sector din 
activitatea sportivă a liceului. 
Valentin Păunescu (sporturi de 
masă), Mihai Petrescu (handbal 
și baschet), Aurora Podlaha 
(gimnastică), Maria Milencovici 
(baschet fete), Nicolae Humă 
(volei fete), Norbert Waldin- 
ger (volei băieți), Marin Ber- 
becaru (atletism).

„In activitatea noastră desfă
șurăm o rodnică colaborare cu 
Școala sportivă nr. 2 — ne 
spune, în continuare profesorul 
Mihai Petrescu, 
care ajung 
mai ridicat 
pele Școlii 
ticipînd la
racter republican".

IERI Șl AZI

De pe băncile 
hai Viteazu" au

Hubert, 
Papană, 
noastre

și oină,

„0 ÎNTRECERE UTILĂ PENTRU TINERII
GIMNAST! CARE LUCREAZĂ IN PERSPECTIVA

VIITOAREI OLIMPIADE»
La începutul acestui an, 

gimnaștii Școlii sportive nr. 2 
din București și cei ai Clubu
lui Gut Heil Itzehoe din Repu
blica Federală a Germaniei 
s-au întîlnit pentru prima oară. 
Organizată cu participarea ce
lor mai valoroase elemente din 
secțiile de gimnastică, respecti
va întrecere a coincis cu o 
reușită deplină. Cu toate că n-a 
fost vorba decît de un concurs 
amical, micii sportivi s-au stră
duit totuși să-și pună în va
loare tot talentul, toate cunoș
tințele lor. Fe această temă, 
după concurs oaspeții au ținut 
să ne împărtășească cîteva im
presii.

Primul , solicitat a fost antre
norul echipei de băieți, prof. 
GEORG BISCHOF.

„Am salutat din inimă ini
țiativa organizării acestei întîl- 
niri, reușită sub toate aspec
tele : - și ca atmosferă de con
cura și ca valoare a partici- 
panților.. Am venit la dv. să 
învățăm. în primul rînd. Con
tactul larg și continuu cu ti
neri sportivi dintr-o serie de 
țări ne va ajuta să tragem 
concluzii cu privire la ceea ce 
avem de făcut pentru J.O, din 
1972, ediție ce va fi găzduită 
de orașul Mttnchen, Din acest 
punct de vedere, întrecerea cu 
glmnaștii unei școli sportive 
din România, aș sublinia, ai 
unei școli fruntașe, ne-a prile
juit observații utile. Gazdele 
au lucrat cu elemente mai di
ficile la sol, unde au și domi
nat proba (n.n. primii clasați : 
Opreseu, Bunescu, P. Diehl). 
De asemenea, foarte strînsâ a 
fost întrecerea la inele. Noi 
ne-am afirmat ceva mai mult 
în probele de sărituri, paralele

și bară. Cred că permanentiza
rea unor contacte între gim- 
naștii celor două cluburi șco
lare se poate să aducă un salt 
valoric în ambele sensuri. Noi 
vom pleda pentru asemenea 
contacte".

Și părerea prof. HORST 
GtîIIR, antrenorul echipei fe
minine : „Fetele noastre au 
avut un mare cîștig din între
cerea cu . colegele ' lor din 
București, Ana Dragosin, Olga 
Gheorghe. Luminița Cizer, ca 
și celelalte sportive din echipa 
Școlii sportive nr. 2, au folo
sit elemente la nivelul marilor 
competiții europene pentru ti
neret. Sînt sigur că pentru 1972, 
la Olimpiadă, aceste sportive 
pot viza un loc în echipa 
României. Fetele noastre, mult. 
mai mici ca vîrstă și, deci, cu 
un bagaj mai redus de cunoș
tințe și 
mărit, 
lor, cu 
intr-un

Iată și punctul de vedere al 
unor arbitri care au . însoțit 
echipa oaspe :

Prof. EDDA FLtlHE: „Pen
tru că toate discuțiile trebuie 
orientate în direcția Olimpia
dei, a celei care va urma le
xicului, aș putea să anticipez 
că, cu elemente ca Cizer, 
Gheorghe și Dragoșin și, desi
gur, cu multe altele pe care le 
aveți, dv. vă puteți prezenta 
in mod remarcabil la marea 
întrecere".

se orienteze în spe- 
imbunătățirea forței, 
interes returul între- 
urmează să aibă loc

expresivitate, după cum tine
rii gimnaști ai școlii gazdă ur
mează să 
cial către
Aștept cu 
cerii, care
la noi. Sper să fim aceleași 
gazde atente și să facem plă
cută șederea sportivilor bucu- 
reșteni la Itzehoe".

Liceului „IWi- 
venit în via

ța sportivă a țării mulți pasio
nați care și-au legat numele 
de performanțe și înfăptuiri 
vrednice de interesul noilor ge
nerații. Vom aminti de Nae 
Mărăscu, promotor al rugbyului 
și al atletismului românesc, de 
Mircea Sfetescu, un remarcabil 
polisportiv, de Dumitru 
care, împreună cu Al. 
au adus în 1933 țării 
titlul mondial la bob.

Campioane de fotbal
de baschet și de atletism, în acele 
faimoase întreceri desfășurate 
pe terenul de la „Federație" 
unde se află acum Stadionul 
Tineretului, echipele liceului au 
format zeci și zeci de sportivi. 
La perpetuarea acestei tradiții 
au contribuit, în anii apropia ți 
nouă, profesori ca Nicolae Du- 
țescu, Dinu Grănescu (azi lec
tor la catedra de educație fizică 
a Institutului de Construcții 
din București), și profesorul 
Dinicuț. Fără să ne adîncim 
prea mult în trecut, trebuie să 
consemnăm că, timp de mai 
mulți ani, Liceul „Mihai Vitea
zu" a păstrat titlul de cam
pioană pe țară la gimnastică. 
Bine selecționați, minuțios pre
gătiți, elevii liceului au dobîn- 
dit rezultate meritorii în ulti
mii ani ; ne rezumăm să le 
consemnăm numai pe cele ob
ținute în competițiile pe țară : 

la handbal 
locul II la 
locul V la 
II la band

it. st.)

— 1962 : locul II 
(băieți) ; 1963 — 
handbal (fete) și 
fotbal ; 1964 : locul
bal (băieți și fete) ; 1965 : locul 
I la volei (fete) și locul II la 
handbal (băieți și fete) ; 1966 : 
locul I la handbal (băieți) și 
locul II la volei (fete).

de experiență le-au ur
âțenie, pe adversarei» 
gindul de a le ajunge 
viitor apropiat".

Prof. ERWIN LINKE: „A 
fost o întrecere interesantă 
pentru ambele echipe. Băieții 
noștri au. învățat din concursul 
de la București că vor trebui 
să pună accentul mai mult pe

Tabacul, planta adusă de 
spanioli în 1496 din insula 
Tobago din Antilele Mici, 
avea să răspindeasca cu 
repeziciune distrug&toarea 
sa substanță toxică — ni
cotină — în toată Europa. 
Rînd pe rînd, interzis și 
oficializat, a ajuns în zi
lele noastre să fie folosii 
de milioane de oameni. .

Fumatul reprezintă azi 
una din cele mai curente 
deprinderi. Alealoldui șâu 
— nicotină — este o sub
stanță toxică, cu acțiune 
paralizantă asupra nervi
lor. Dar, prin producerea 
în timp a obișnuinței or 
ganlsmului cu această o- 
travă, efectele ei sînt mult 
diminuate, căci altfel, fu-

Directorul liceului, prof. M. Cos
tea, desehizînd ciclul competiției 
dotată cu o cupă challenge pe 

100 de ani

aflat consacrarea în handbal, 
ca internaționalul Cristian 
Cațu, ca Petruța Băicoianu, Ro- 
dica Marschi, Aurica Butan, 
Anca Gheorghe și Grigore Niță. 
Alții activează acum în prima 
divizie a campionatului de fot
bal, ca Strîmbeanu (Universi
tatea Craiova), V. Ionescu (Jiul 
Petroșeni). Acestora li se adau
gă Carmen Bărbulescu (volei), 
internaționalii Novacek și Mă
tușei (baschet) și atletul Ligor.

Dintre actualii elevi sînt de 
relevat Venera Zaharescu, Ma- 
ria Niță, Constantin Banciu, se
lecționați în loturi naționale de

Oră de sport cu clasele a X-a G și J
Foto: Aurel Neagu

„INOFENSIVUL PRIETEN“ STRĂVEZIU

T U T U N U L
marea unul pachet de 20 de 
țigări ar introduce în or
ganism 60—100 mg. nico
tină, echivalente cu o 
doză mortală pentru un 
nefumător. Dacă la oame
nii cu specific obișnuit de 
muncă (funcționari, mese
riași, intelectuali) această 
intoxicație cronică prezin. 
tă aspecte grave, la spor
tivi ea se traduce printr-o 
incapacitate totală. Este, 
deci, caztll să tragem vălul 
și de pe fața acestui „pri
eten",

calmant 
SAU 

EXCITANT 1
Mulți fumători autojus- 

tifică țigara ca nevoie de 
a se calma. Produce, oare, 
fumatul o liniștire a orga
nismului ? Pentru a răs
punde la această întrebare, 
să amintim doar că după

fumarea unei țigări, frec
vența bătăilor inimii creș
te pe o perioadă de 10—15 
minute, ca și tensiunea 
arterială. Nicotină, parali- 
zînd o serie de nervi vașo- 
motori, se diminuează can
titatea de singe care ali
mentează creierul, muș
chiul inimii etc. UNDE 
ESTE, ATUNCI, EFECTUL 
CALMANT ?

In fond, este vorba des
pre un viciu, o deprindere 
bazată pe un reflex opti- 
co-gustativ. Fumătorul sa- 
vurează în egală măsură 
gustul tutunului șl ritualul 
fumatului (țigări moi, bri
chetă, port-țigaret etc). Și 
în loc să-și potolească ner
vii, făcînd o plimbate pe 
jos sau printr-o serie de 
mișcări respiratorii, el in
halează nicotină. Pentru 
sportivi, la care nevoile de 
oxigen sînt mult crescute 
în timpul efortului, fuma
rea unei țigări înaintea 
unui joc sau a unui con

curs este de-a dreptul ca
tastrofală. Nicotină, in loc 
să scadă emoția scade con
siderabil capacitatea de a- 
daptare la efort. Situația 
este similară și la sfîrșitul 
unui antrenament sau con
curs. Un organism vlăguit, 
„înfometat" de oxigen, are 
cel mai puțin nevoie de 
fum.

FUMUL 
AMĂGIRILOR

Neavînd, deci, pretinsul 
Său efect calmant, tutunul 
produce în schimb o scă
dere însemnată a rezerve
lor da vitamină C, atît de 
necesare în efortul spor
tiv ; secreția rinichilor este 
diminuată, vasele care 
hrănesc mușchiul inimii 
își micșorează volumul — 
iată cîteva din tulburările 
pe care le produce fuma
tul.

De ce fumează, totuși, 
unii sportivi 7 Cum ajung

Elevii noștri 
la un nivel tehnic 
sînt incluși în. echi- 
sportive nr. 2, par- 
competițille cu ca

TURISMUL,

UN PRIETEN

MULT PREȚUIT

„Nu numai elevii și profe
sorii catedrei de educați» fizică 
iau parte la viața sportivă a li-

ceului nostru, ne spune, de 
astă dată, prof. Mihai Costea, 
directorul liceului, ci și cadre 
didactice de la alte catedre. 
Aici se cuvine să relev numele 
profesorilor Pantelimon Spires- 
cu (franceză), Ion Ilie (mate
matică), Constantin Marinescu 
(română) și Emil Stoica (științe 
naturale), participanți activi la 
multe din manifestările spor
tive ?i turistice ale liceului".

Viața turistică a școlii cu
noaște un ritm foarte susținut. 
Iarna, elevi din aproape fie
care clasă participă la taberele 
școlare din stațiunile de munte, 
în afară de aceasta, în vacanța 
de primăvară, cît și în cea 
mare, fiecare clasă participă 
la excursiile care ating multe 
din -regiunile țării.

Liceul are o veche tradiție 
în organizarea excursiilor, încă 
de pe vremea directorului Ioan 
Roman, o figură ilustră a învă- 
țămîntului românesc. Acesta a 
dotat liceul cu cel dinții auto
car școlar. Vopsit In culoarea 
șepcilor ți a petllțelor unifor
mei școlii, autocarul a îm
plinit visurile elevilor de la 
acest liceu în perioada dintre 
cele două războaie mondiale, 
purtîndu-i în excursii care au 
constituit pentru ei mari reve
lații.

Abum participă circa T0 la 
sută din efectivul de elevi ai 
liceului la excursiile organizate 
în așa fel, încît în decura da 
patru ani, au acoperit întreg te
ritoriul țării, totalizînd pesto 
30 000 km. Vara se organizează 
și tabere pentru elevii liceu
lui, care au astfel posibilitatea 
să cunoască binefacerile vieții 
în mijlocul naturii.

Popasul la Liceul „Mihai Vi
teazul ne-a prilejuit o plăcută 
constatare : aici dictonul „mens 
sana in corpora tano“ repre
zintă o călăuză, un crez...

V. FIROIU

IN VALEA CAMPIONILOR
(Urmart din pag. I)

lui școlar din țara noastră și 
a elevilor din Valea Strîmbă, 
care lși meșteresc, în general 
singuri, „alunecătoarele" și nu 
pregetă să lucreze din proprie 
inițiativă pentru amenajarea 
pîrtiilor. După cum se cunoaș
te, la Valea Strîmbă s-a re- 
amenajat, doar în trei luni și 
cu un fond redus, dar cu un sub
stanțial sprijin al localnicilor, 
o trambulină pentru sărituri de 
aproape 90 metri. Ea este stră
juită de una mai mică de 45—■ 
50 m, destinată „ucenicilor zbu
rători". Dar ucenicii, chiar și 
cei de 12—13 ani, izbutesc acum 
să aterizeze la aproape 35 m I

Acestea sînt condițiile natu
rale, „materia primă" care tre
buie valorificată cu mai multă 
solicitudine, mai metodic, știin
țific. Am stat de vorbă, prin
tre alții, cu Alexandru Chercio 
(„Soni-baci"), fost 
yechi animator 
de iarnă, cu Șt. 
structor neobosit, 
Anton Elecheș,
sportivă Gheorghieni, unde ci
zelează cu migală talentele lo
cale, cu inimosul activist Carol 
Bela, președintele Consiliului 
raional E.F.S. Toți și-au expri
mat hotărîrea de a-și continua 
la fel de laborios
dar au înfățișat și o seria de 
doleanțe pe care le înregistrăm 
lapidar :

— sprijin material mai sub
stanțial pentru încurajarea 
schiului din această comună și 
din cele învecinate ;

— ajutor de strictă speciali
tate pentru terminarea trambu
linei 
(sînt 
pista

fondist și 
al sporturilor 
Benedec, In- 
cu profesorul 
de la Școala

activitatea,

mari și perfecționarea ei 
necesare modificări la 
de lansare);
construirea unei trambuli

ne de plastic ;
— atenție sporită din partea 

federației de specialitate (con
cretizată printr-un contact mai 
strîns și prin organizarea unor 
concursuri de amploare, cu ca
racter republican);

el la această deprindere ? 
începutul se face, de obi 
cei, în împrejurări de con
veniență socială. Copii, 
lipsiți de îndrumarea pă
rinților, sau a antrenorilor, 
fiind atrași de alții care 
încearcă să „probeze" ma
turitatea prin acest ademe
nitor fum al amăgirilor. 
Ca și alte forme de activi
tate colectivă pentru tine
ret, sportul poate răspin- 
di această toxicomanie, 
dar numai atunci cînd an
trenorii nu iau măsuri e* 
nergice, Din păcate însă, 
foarte mulți dintre el sînt 
Victimele viciului și nu au 
platforma morală de a-1 
combate. Explicarea cu 
stăruință a urmărilor gra
ve ce le produce fumatul, 
îl. cadrul școlilor sau al 
lecțiilor de antrenament, 
constituie un mijloc efica
ce pentru a-1 preveni și a-i 
determina pe mulți să-l 
abandoneze.

INTOXICAȚII 
IN 

COLECTIV
Un alt aspect negativ al 

fumatului este acela că da

««■

— crearea unui centru cen
tru slalomiști sau coborîfori, 
indispensabil și dezvoltării 
măiestriei săritorilor;

— realizarea unei baze puter
nice pentru toate categoriile de 
schiori, Intr-un loc adecvat, si
tuat la 4 km de Gheorghieni, 
pe șoseaua spre Lacul Roșu. 
Aci urmează să fie transportată 
(dintr-o comună apropiată) o 
vastă cabană, care ar putea de
veni și hotel turistic (realiza
rea depinde însă de bunăvoința 
Sfatului popular regional).

Pînă acum, de pe aceste me
leaguri au sărit doi... iepuri 
grași, doi campioni reputați. Cu 
mai mult interes manifestat 
de forurile în drept, întf-un 
viitor nu prea îndepărtat, ne-am 
putea bucura de o recoltă mai 
bogată de „iepuri1* și n-ar ti 
rău...

Rezultate din „Concursul ce
lor 3 trambuline": juniori — 
1. M. Fodor (Voința Odorhei) 
207 p (38+40,5 m), 2. C. Bene
dec (Avîntul V. Strîmbă) 200,6 
p (40+40); seniori — 1. I. Co
vaci (Voința Odorhei) 213 p 
(45+47), 2. S. Pal (V. Odorhei) 
185,5 p (42+42), 3. S. 
(Avîntul V. Strîmbă) 
Ciștigătorii concursului
de schi fond — băieți 11—12 
ani : Z. Farcaș (Gheorghieni); 
13—14 ani: I. Bernad (V. Strîm
bă) ; 15—17 ani : E.
(Gheorghieni); fete :
Naghi (V. Strîmbă), Laczko 
Hajnal (Remetea), Ida Benedec 
(Gheorghieni).

Balint
174,8 p.

școlar

Mathe
Maria

torită marii proprietăți da 
difuzibilitate a fumului 
de tutun, efectele toxice 
se răsfrîng șl asupra celor 
din jur, a nefumătoriior.

Șederea timp de mai 
multe ore într-o încăpere 
iieaerisită, în care se fu
mează, este egală CU o in
toxicație colectivă. Prin ar
dere, tutunul degajă oxid 
de carbon, un gaz foarte 
toxic, care atacă globulele 
roșii. Fumarea a 200 țigări 
într-o încăpere de mărime 
medie, conduce la o at
mosferă in care oxidul de 
carbon atinge concentrații 
de-a dreptul nocive, iar 
efectele sînt cu mult mai 
greu suportate de nefuthă- 
torl. De aceea, prezența 
unui fumător Intr-o colec
tivitate de sportivi repre
zintă un pericol.

Iată de ce trebuie luată 
o atitudine liotărîtă, elinii- 
nindu-i pe fumători din 
ambianța sportivă. Părinții, 
antrenorii și profesorii de 
educație fizică au datoria 
morală de a-i proteja pe 
sportivi.

Sâ nu uităm, însă, că 
„primul ajutor" îl consti
tuie EXEMPLUL PERSO
NAL, atît la antrenori, cît 
și la sportivii fruntași mai 
vîrstnici.

Dr. N. STANESCU 
Ilustrații de N. CLAUDIU
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de măsură

In sala Politehnica din Capitală se desfășoară competiția dotată cu „Cupa Steaua", rezervată 
echipelor de copii. In imagine vă prezentăm o fază din meciul Rapid — Centrul „23 Au
gust III, terminat eu victoria feroviarilor cu scorul de 3—1. Foto: A. Neagu

DE LA UN DIALOG IMAGINAR,
LA UNUL REAL

Cunoscuta 
rie B, Industria sîrmei din 
Cîmpia Turzii, și-a deziluzio
nat suporterii, ocupind locul 11 
în clasamentul turului. Condu
cerea clubului atribuie această 
comportare necorespunzătoare a 
fotbaliștilor săi, lipsei de auto
ritate a antrenorului echipei, 
Gh. Tomescu, care a trecut cu 
vederea abaterile unor jucă
tori. O altă cauză: s-a obser
vat o evidentă scădere a inten
sității ședințelor de pregătire, 
fapt care s-a răsfrînt în evo
luția formației de la un meci 
la altul.

Pentru a contribui la îmbu
nătățirea procesului de instrui
re, conducerea clubului din 
Cîmpia Turzii a lua o serie de 
măsuri. In primul rind a fost 
cooptat în biroul secției de fot
bal antrenorul Ion Lazâr (care 
a mai condus echipa pînă în anul 
1965), pentru a-l ajuta pe 
gul său, Gh. Tomescu, în 
fășurarea pregătirilor. Pe 
altă parte, jucătorii Ion 
reșan, Vasile Albu și 
Sardi au primit sancțiuni
tru repetate absențe de ia an
trenamente, indisciplină pe te
ren și nerespectarea normelor 
vieții sportive. Din lot a fos< 
scos Vasile Pîrvu și au fost in
troduși Vasile Cașani și junio
rul Emil Mîndruț. S-au procu
rat noi materiale ajutătoare 
pentru antrenamente și
completat echipamentul spor
tiv.

După cum se poate vedea. 
conducerea clubului se strădu
iește să asigure fotbaliștilor 
bune condiții de pregătire, fiind 
Iwtărîtă în același timp să și 
manifeste intransigență în pro
cesul de instruire, fără a mai 
folosi jumătățile de măsură.

La ora actuală, jucătorii din 
Cîmpia Turzii fac cite patru 
antrenamente săptămînal: două 
în sală și tot atitea în aer li
ber. De săptămîna viitoare, voi 
începe partidele de verificare 
în compania formațiilor Arie- 
șul Turda, Gloria 
Aiud, Politehnica 
Cugir ș.a.

cole- 
des- 

de 
Mu- 
Iosif 
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de scrisori sosite la
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FOTBALUL A DEVENIT 0 PROFESIUNE"
antrenorul iugoslav

■ ■■

VOIN RAINOVICI

în față cîteva zeci
urma articolului „Lecție de combativitate",

Avem 
ziarului în 
în numărul din 13 ianuarie.

Ne pregăteam să răspundem fiecărui cititor în parte pentru 
aprecierile referitoare Ia grija pe care ziarul nostru o are 
față de colaboratorii ei. Ne gîndeam chiar să-i rugăm să adre
seze în scris revistei „Fotbal* părerile lor privind tonul jignitor 
folosit de R. Urziceanu în articolul „S-a supărat văcarul pe sat". 
Ne gîndeam, chiar, să punem la dispoziția conducerii acestui 
săptămînal vraful de scrisori și, împreună, să tragem conclu
ziile cele mai juste. Pe scurt, să încheiem o așa-zisă polemică. 
Dar, spre părerea noastră de rău, după două săptămini, revista 
„Fotbal* aduce din nou în actualitate acest caz. într-un „Dialog 
cu un cititor* ANONIM, apărut în ziua de 25 ianuarie, revista 
crede a pune lucrurile la punct! Noi știm din bătrîni, „că cine 
se scuză, se acuză*, că, dimpotrivă, rîndurile nou inserate nu 
fac decît să ocolească miezul care a iscat discuția, să escamo
teze, de fapt, ideea principală în sprijinul căreia au militat 
rîndurile din articolul „Lecție de combativitate", și anume tonul 
jignitor folosit și nicidecum rezultatul anchetei revistei „Fotbal". 
Și, încă o dată, nu putem să nu fim (neplăcut) surprinși de zelul 
cu care autorul sau autorii (articolul din „Fotbal" fiind semnat 
Red.), - -caută să (ne) lămurească.

Era 
dialog 
o cît 
față de cuvintele injurioase 
adresate antrenorului C. Vîl- 
cov. în locul acesteia, însă, 
revista „Fotbal' își populari
zează acțiunile întreprinse în 
decursul vremii, privind grija 
față de veteranii fotbalului. 
Curioasă mentalitate, de ce 
n-am spune-o, ciudată în ce 
privește spiritul autocritic al 
unor lucrători ai acestei re
dacții. în sprijinul celor afir
mate pledează tonul în conti
nuare arogant, motivele pueri
le invocate, procesele de in
tenție create și în recentul 
artitol apărut în 
lui de specialitate.

Deoarece dorim să punem 
capăt unei discuții 
mult din vanitatea autorului 
articolului: „S-a supărat vă
carul pe sat', 
cauză obiectivă, reproducem 
cîteva 
sosite 
urma publicării lui în săptă- 
mînalul „Fotbal*. Textul inte
gral al fiecărei scrisori îl ți
nem la dispoziția conducerii 
revistei spre a-l folosi — 
eventual — în viitoarele nu
mere pentru un dialog real 
cu cititori care scriu, întrea
bă si așteaptă explicații.

Iată ce ne-a scris tov. COR
NEL CONSTANTINESCU, din 
Tg. Ocna, str. Sergent Donici 
nr. 4 t

de așteptat ca în acest 
imaginar să distingem 
de palidă autocritică

săptămîna-

iscate mai

decît dintr-o

pasaje din scrisorile 
la redacția noastră în

„...Stal cu ochii în gol 
și te întrebi dacă se 
poate scrie așa ceva. O 
fi presa liberă prin lite
ră de lege, dar aseme
nea huliganisme nu sînt 
permise în scris. Arti
colul dv., apărut în 
„Sportul* nr. 61, „Lec
ție de combativitate", 
sobru și educativ, nu 
prea cred să-I pună la 
punct pe Radu Urzicea
nu (după cum vedeți 
ați avut dreptate — 
n. r.), căci pe lingă el 
mai sînt și alți vino- 
vați... R. Urziceanu se 
face vinovat penal de 
huliganism. Sînt solidar 
și aprob întru totul ob
servațiile juste enunța
te în scris de tov. 
lea Vîlcov,..'.

„Părerea antrenorului 
Vilcov asupra decernării 
feului de „cel mai bun 
balist al anului* este poate 
și părerea altor Iubitori ai a- 
cestui sport. Nu poate supăra 
pe nimeni, scfîe PAVEL TÎR- 
NOVAN din Bistrița, str. Al. 
Viahuță nr. 7. Calitățile aces
tui fotbalist sînt incontestabi
le, dar nu trebuie să ne gră
bim cu elogiile. CU TOATE 
diferențele de păreri și 
DE APRECIERI, DE CE TRE
BUIE SA NE supărăm pe 
CINEVA CARE ARE O RE
ZERVA FAȚA DE FAVORI
TUL NOSTRU, ÎNTR-O ASE
MENEA MĂSURĂ, ÎNCtT SA 
TRECEM LA ATAC DIRECT 
ȘI CALOMNIE?".

„Mă întreb: cu cît cunoaște 
mai mult fotbal R. Urziceanu

Co

C. 
tro- 
fot-

redacția 
publicat

decît antrenorul C. Vîlcov ?... 
Iubitorii fotbalului, care sînt și 
cititorii revistelor și ziarelor 
de specialitate, nu se amuză 
cu asemenea articole. AUTO
RUL ARTICOLULUI DIN RE
VISTA „FOTBAL" TREBUIE 
SĂ ȘTIE CĂ SE POATE 
PĂR A SI „SATUL PE 
CAR" ȘI ATUNCI E 
RĂU".

Intitulîndu-și scrisorea 
FĂTMARE ȘI DEZGUST", 
fesorul ANTOHI LEONID 
Tași ne scrie: „Am în 
revista „Fotbal" și nu-mi 
seama cum o publicație 
specialitate, numai de dragul 
de a ridica în slăvi un jucă
tor, ponegrește cu tot felul de 
adjective și epitete un om 
care își trăiește viața pe te
ren, antrenind pe cei mai mici 
fotbaliști... ARTICOLUL LUI 
R. URZICEANU ESTE JIGNI
TOR NU NUMAI PENTRU C. 
VILCOV, CI SI PENTRU ALTI 
ACTIVIȘTI SPORTIVI SI AN
TRENORI. De ce conducerea 
revistei 
aprecieri, polemici și fam din 
coloanele sale un loc de dis
pută și de descărcare a nervi
lor ? Considerăm că R. Urzi
ceanu trebuie să reflecteze 
mai mult asunra atitudinii sale 
si AȘTEPTĂM SA VEDEM CĂ 
A ÎNȚELES MENTREA UNUI 
ZIARIST ÎN LUMINA REALI
TĂȚII ȘI NU A DEZGUSTU
LUI. A DEFĂIMĂRII".

Mulți alți cititori, manifes- 
tîndu-șf pe numeroase pagini 
indignarea față de articolul 
„S-a supărat văcarul pe sat” 
ne-au scris :

„După părerea mea, prin 
acest articol, R. Urziceanu a 
făcut un prost serviciu presei 
noastre sportive...* spune SA- 
CHE DUMITRU de la Depoul 
C.F.R. Sibiu, iar tovarășii VĂ
DUVA S. TEODOR și GHEOR- 
GHF HALVAGIU de la stația 
C.F.R. Roșiori Nord, ing. IO- 
NESCU GRIGORE din 'Rueu- 
rești. bri. 1 Mai nr. 321. se 
întreabă :

„Cum a putut un în
treg colegiu de redacție 
să admită ca, în loc de 
sugestii despre 
cum ar trebui să 
muncească pentru 
fotbalul nostru să 
mai bată pasul pe loc, 
să-st găsească spațiu 
articole jignitoare 1
CRED CA — folosind 
tot cuvintele ziaristului 
R. Urziceanu — 
ȚIUL REVISTEI 
BAL" POATE FI FOLO
SIT ÎN MAI 
CONDITIUNI FAR A A 
FI SACRIFICAT UNOR 
SCOPURI MINORE, CU 
ATÎT MAI 
CÎT CHIAR 
SPUNE CĂ 
LIPSA DE
Ar ajuta, cred, mai mult 
la ridicarea fotbalului 
din țara noastră".

Tov. NICOLAE BĂLȚATU 
din București, str. Stejarului 
nr.
autorului articolului 
parat văcarul pe sal", 
în încheiere:

ziarist, permiteți-mi să vă dau 
un ultim sfat tovărășesc: 
articolele ce le veți mai 
bllca încercați să nu mai 
losiți stilul și limbajul de 
vremuri, care nu face decît 
să vă umbrească activitatea 
de ziarist...".

Aceste spicuiri, NEIMA
GINARE, ar mai putea con
tinua, căci am mai primit scri
sori de la: V. Andreiescu- 
Sinaia, Paul Mandea-Cisnădie. 
str. Țesătorilor nr. 10, Dorn 
Popovici-Arad, bd. Lenin nr. 
6, S. Bogdan-București, str. 
30 Decembrie nr. 52, Ștefan 
Schwartz — comuna Deta, 
reg. Banat, Sebastian Popescu- 
Constanța, str. Aviator Nites- 
cu nr. 29 ș.a.

Iată atîtia oameni, din dife
rite colțuri ale tării, care au 
simțit nevoia să-și spună pă
rerea în această problemă, să 
se adreseze redacției noastre. 
Tuturor le mulțumim.
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ETAPA I, 10 MARTIE 1968

A.S. Cugir — C.F.R. Timișoara
Ind. stanei C. Turzli — C.F.R.

I.R.T. Arad
Gaz m. Mediaș — Olimpia Oradea 
Minerul B. Mare — C.S.M. Reșița 
Politehnica Tim. — C.S.M. Sibiu 
Vagonul Arad — C.F.R. Cluj 
Crlșui Oradea — Met. Hunedoara

ETAPA A Il-A, 17 MARTIE 1968

C.S.M. Sibiu — Ind. s. C. Turzli
C.F.R. Cluj — Gaz metan Mediaș 
Met. Hunedoara — Min. B. Mare 
Olimpia Oradea — Polit. Timișoara
C.F.R. Tim. — Vagonul Arad
C.F.R. I.R.T. Arad — Crișul OTadea 
C.S.M. Reșița — A.S. Cugir

ETAPA A III-A, 24 MARTIE 1968
Vagonul Arad — C.F.R. I.R.T 

Arad
C.S.M. Reșița — Ind. s. C. Turzii 
Polit. Timișoara — C.F.R. Tim.
A.S. Cugir — Metalul Hunedoara 
Crișul Oradea — Olimpia Oradea 
Gaz m. Mediaș — C.S.M. Sibiu 
r-.F.R. Cluj — Minerul B. Maro

ETAPA A IV-A. SI MARTIE 1968

Met Hunedoara — Olimpia Oradea 
Polit. Timișoara — A.S. Cugir 
Vagonul Arad — C.S.M. Reșița 
Crișul Oradea — Gaz m. Mediaș 
Minerul B. M. — C.F.R. I.R.T.

Ind. s C. Turzli — C.F.R. Cluj 
c.s.M.' sibiu — C.F.R. Timișoara

ETAPA A V-A, 1 APRILIE 1968

C.S.M. Reșița — Polit. Timișoara 
Minerul B. Mare — Crișul Oradea 
C.F.R I.R.T. Arad — A.S. Cugir 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Cluj 
Tnd. s. C. Turzli — Met. Hune

doara
Olimpia oradea
Gaz m.

- C.S.M. Sibiu 
Mediaș — Vagonul Arad

A VI-A. 14 APRIIJE 1963

Mediaș — Minerul B. M.Gaz m. _____ ,
C.F.R. Ttm. — Met. Hunedoara 
Crișul Oradea — Ind. sîrmei

Turzii
A.S. Cugir — C.S.M. Sibiu
C.F.R. Cluj — Olimpia Oradea
Vagonul Arad — Polit. Timișoara
C.S.M. Reșița — C.F.R. I.R.T. 
Arad

C.

ETAPA A VII-A. 21 APRILIE 1968

Polit. Timișoara — Crișul Oradea 
A.S. Cugir — Vagonul Arad 
Olimpia Oradea — C.S.M. Reșița 
Ind, sîrmei C. Turzii — Minerul

Baia Mare
Met Hunedoara — Gaz m. Mediaș 
C.F.R. r.R.T. Arad — C.F.R.. Tim. 
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Ciul

ETAPA A VIII-A, 28 APRILIE 1968

c.F R. cluj — Met. Hunedoara 
Minerul B. Mare — C.S.M. Sibiu 
Crișul Oradea — C.F.R. Tim. 
Polit. Timișoara — C.F.R. I.R.T

Arad
Ind. s, C. Turzii — A. S. Cugir 
C.S.M. Reșița — Gaz m. Mediaș 
Vagonul Arad — Olimpia Oradea

ETAPA A IX-A, S MAI 1968

Gaz metan Mediaș — ind. sîrmei 
c. Turzii

PREGĂTIRILE ECHIPELOR
ianuarie au reluat 
și fotbaliștii de la 

Fină la 1 februarie, 
efectuează antrena -

TRACTORUL BRAȘOV
De Ia 8 

pregătirile 
Tractorul, 
brașovenii
mente zilnice, accentul punin 
du-se pe pregătirea fizică ge
nerală. în luna februarie, este 
prevăzut ca echipa să susțină 
10 meciuri amicale în compania 
unor formații din campionatul 
regiunii Brașov și din divizia 
B, ca: Metrom Brașov, C.S.M.

Sibiu, Poiana Cîmpina, Flacăra 
Moreni. La pregătiri iau parte 
jucătorii Covalic, Tați, Mereș, 
Bișniță, Chittlina, Romanov 
Pop, Ciripoi, Balint, Serb, Ke- 
resteș, VătaV. Ciupa. Vîntu

C. GRUIA
C.S.M. REȘIȚA

Echipa metalurgiștilor reșițe- 
ni face antrenamente zilnice în 
aer liber. Dornici să se reabi
liteze pentru evoluția nesnțisfă- 
cătoare din turul campionatu-

lui, jucătorii se pregătesc cu 
multă seriozitate. Pentru a vp 
rifioți potențialul elevilor săi 
antrenorul C. Voroneovschi a 
perfectat mai multe partide 
de verificare. Iată lotul echipe' 
C.S.M. : Budai, Tunaru. Filip. 
Pîrvan, Foaie. Oșan, Niculescu. 
Schiopu, Spălățelu, Petrovici, 
Schuh, Varga. Pătrașcu, Badiu, 
MiOc, Copăceanu. Arnoțchi, 
Kafka, Petri și Pușcaș.

RUDEANUA.

s-a

Bistrița, A..S. 
lași, A. S.

Tr. 1.

C.F.R. Cluj — C.F.R. I.R.T. Arad 
Olimpia Oradea — A.S. Cugir 
Vagonul Arad — Minerul B. Mara 
C.F.R. Tim. — C.S.M. Reșița 
C.S.M. Sibiu — Crișul Oradea 
Met. Hunedoara — Polit. Timișoara

ETAPA A X-A, 12 MAI 1968

Minerul B. M. — C.F.R. Tim.
Polit. Timișoara — Gaz m. Mediaș
Crișul Oradea — Vagonul Arad
C.F.R. I.R.T. Arad — C.S.M. Sibiu
A.S. Cugir — C.F.R. Cluj
Met. Hunedoara — C.S.M. Reșița
Ind. s. C. Turzli —Olimpia Oradea

ETAPA A XI-A, 19 MAI 1968

Gaz metan Mediaș — A.S. Cugir 
Olimpia Oradea — Minerul B. M. 
C.F.R. Tim, — ind. s. C. Turzli 

'C.S.M. Reșița — Crișul Oradea
C.F.R. I.R.T. Arad — Metalul Hu

nedoara
C.F.R. Cluj — Polit. Timișoara
C.S.M. Sibiu — Vagonul Arad

ETAPA A XII-A, 26 MAI 1968

Vagonul Arad — Ind. s. C. Turzii 
A.S. Cugir — Crișul Oradea 
C.S.M. Sibiu — Met. Hunedoara 
Polit. Timișoara — Minerul B. M. 
C.F.R. Cluj — C.S.M. Reșița 
Olimpia "

Arad
Gaz m.

Oradea — C.F.R. I.R.T.

ETAPA

Mediaș — C.F.R. Tim.

A XHI-A, 2 IUNIE 1968

C.F.R. Tim. — Olimpia Oradea
Met. Hunedoâra — V-agonuj Arad
Minerul B. M. — A.S. Cugir
C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu
C.F.R. T.R.T. Arad — Gaz metan

Mediaș
Crișul Oradea — C.F.R. Cluj
Ind. sîrmei C. Turzii — Politeh

nica Timișoara

PRONOSPORT
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 5 
DIN 4 FEBRUARIE 1968

I : ’Alaianta — Cagliari ; II : Bo- 
lognș — Birescia ; III : Lanerossi
— Intemazionale : IV: Manto va — 

' Sampdoria; V: Milan — Napoli ;
VI : Roma — Spăl ; VII: Torino
— Florentina ; VIII: Varese — Ju
ventus ; IX : Bari — Padova; X : 
Livorno — Regglna ; XI : Potenza
— Lazio ; XII : Novara — Lecco ; 
XIII : Catania — Pisa.
TRAGEREA LOTO DIN 26 

NUARIE 1968
50 43 51 46 52 36 64 48 45 12 20 68 

Fond de premii t 992 288 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 2 februarie 1968 în Bucu
rești.

IA-

Am stat îndelung de vorbă cu 
VOIN RAINOVICI, docent la Școa
la superioară de educație fizică 
din Belgrad, profesor la catedra 
de fotbal, apreciat specialist iu
goslav.

In discuția noastră, foarte des
chisă, am căutat să deslușim — 
daca așa ceva este posibil — căile 
pe care trebuie să le urmeze o 
acțiune de redresare a activității 
fotbalistice. Pentru început, i-am 
adresat o întrebare de actualitate:

— Ce părere aveți despre cursul 
de perfecționare a antrenorilor, 
ținut la Snagov, la care ați avui 
amabilitatea să prezentați o expu
nere 7

— Asupra utilității Iul și a altor 
asemenea cursuri nici nu este ne
voie să argumentăm. Cred, însă, 
că am participat doar la prima 
parte a cursului — cea teoretică 
— șl că partea practică, cea mai 
interesantă, îi va urma. Astfel de 
cursuri — nu lungi, de maximum 
o săptămină, dar pregătite temei
nic — cu o tematică precisă, în 
care partea practică să ocupe un 
loc principal, pot fl de un real 
folos tehnicienilor.

— Și cum ar arăta, practic, un 
astfel de curs ?

— Eu am prezentat tema teore
tică asupra principiilor tacticii 
contemporane. Mulți oameni nu 
pot înțelege în 2—3 ore tot 
spune sau vrea să explice la tablă 
un lector. Dacă aș fi avut Ia dis
poziție șl aș fi pregătit, de exem
plu o săptămînă, o echipă de fot
bal, aș fl putut exemplifica prac
tic ceea ce am expus teoretic azi: 
tactica individuală, tactica 
grup, tactica colectivă.

— Ați observat, desigur, că

ee

în

, .. „ , ... la
noi se discută aprins în ultimul 
timp, despre insuccesele fotbalu
lui. Care este părerea dv., sinceră, 
despre echipele și fotbalul nos
tru ?

— In multe discipline. România 
deține locuri fruntașe în ierarhia 
mondială : caiac-canoe. handbal, 
polo, volei, rugby, lupte, ceea ee 
dovedește că tineretul dv. este 
foarte înzestrat, capabil de mari 
performanțe. Chiar șl la - - • 
socotesc eu. Ne-ați învins 
la Belgrad în 1956, cînd 
Iugoslaviei reprezenta o 
certă pe plan mondial. 
București a întrecut fără 
de apel, chiar ia Belgrad, echipa 
•noastră olimpică. Am văzut aceste 
jocuri. Nu-mi vine să cred că de 
atunci și pînă acum au fost pier
dute toate calitățile, etalate eu 
prisosință. Este, practic, exclus. 
Atunci? Atunci, cred — și o spun 
cu toată sinceritatea — că, mai 
eurînd în domeniul organizării 
fotbalului ceva nu este în regulă. 
Și că aceasta influențează direct 
asupra pregătirii.

fotbal.
CU 1—0 
echipa 

valoare 
Rapid 
drept

— Care ar fi acest CEVA și ce 
ați propune ca remediu ?

— Nu cunosc chiar în fond mo
dul de organizare a activității fot
balistice la dv. Dar vă pot spune 
unde am greșit noi ani de-a rîn- 
dul și, eventual, țlnînd cont de 
greșelile noastre să le evitați.

Oricine dorește să aibă rezultate 
bune în domeniul fotbalului, tre
buie să înțeleagă că acest sport a 
devenit, pe coordonatele mon
diale, o activitate ca oricare alta 
O PROFESIUNE fără doar și 
poate, în care șl cel ee o prac
tică și cei ce o conduc, trebuie 
să-și cunoască precis obligațiile și 
drepturile pînă în cele mai mici 
amănunte. Iată de ce am căutat 
să elucidăm, în primul rind, care 
trebuie să fie raportul : club-jucă- 
tor-conducător. Am precizat exact 
îndatoririle' jucătorului la antre 
nament, la jocuri, în viata de 
toate zilele. Am întocmit un regu
lament de ordine interioară, ca 
la oricare întreprindere. Cînd fie
care își cunoaște îndatoririle și 
drepturile, cînd știe că va fi răs
plătit pentru buna activitate și 
penalizat pentru neîndeplinirea 
unei sarcini, cînd jucătorilor nu 
le va mai.fi indiferent dacă joacă 
în echipă sau stau pe tușă, dacă 
vin spectatori la un meci sau 
dacă nu vin, cînd vor ști că în 
funcție de toate acestea vor cîș- 
tiga mai mult sau mai puțin, cînd, 
în sfîrșit, vor fi cointeresați di
rect atunci SE VOR SCHIMBA 
FUNDAMENTAL ȘI CONCEP
ȚIILE LOR PRIVIND FOTBALUL.

în al doilea rind trebuie creată 
o bază de masă a fotbalului. Să 
fie cuprinși în practicarea lui cît 
mai mulți copii și tineri. în spe
cial din școli.

în aj treilea rînd : am greșit 
mulți ani considerlnd că orice 
fost fotbalist este — automat — 
și un specialist. Una est-e să fii 
fotbalist mare și cu totul alta să 
Iii un bun specialist, să-l înveți 
și să-i conduci pe alții. Am căutat 
ca viitorii specialiști, antrenorii, 
conducătorii să fie recrutați pe cît 
posibil din foști jucători, dar 
dintre acela care au arat la bază 
o pregătire Intelectuală, un liceu 
cel puțin, dacă nu chiar o facul
tate. Pe mulți i-am trimis noi 
(sau au plecat ei singuri, pe cont 
propriu) la diferite cursuri de 
pregătire în străinătate. Au lucrat 
pe lingă specialiști reputați de la 
marile cluburi. Milianici, actualul 
antrenor la Steaua roșie Belgrad, 
a activat șase luni la Arsenal 
(Anglia), studiind acolo toate as
pectele activității fotbalistice. 
Mulți s-au angajat pentru o peri
oadă ca antrenori în străinătate 
(Pavict, Ceaikovskl, Gheghicl, 
Boskov etc.), după care var re
veni acasă. Branko Zebeț, de’ 
exemplu, este unul dintre cei care 
s-au reîntors, iar venirea lui la

Dinamo Zagreb, s-a simțit din 
plin în rezultatele echipei. Ac
tualul antrenor de la Dlnamo Za
greb, Ivița Horvath, a terminat 
școala lui Sepp Herberger șl a lu
crat cinci ani ca antrenor în R.F. 
a Germaniei, Bobek a mundt ca 
antrenor în Grecia, iar în prezent 
este antrenor la Partizan Belgrad. 
Venirea Iul a redresat total o si
tuație ca șl pierdută, cu toate ea 
din rîndurile Analiștilor „C.C.E." 
au plecat în străinătate opt jucă
tori. Fără un accent pe specializa
rea în țări cu tradiție recunos
cută în fotbal, fără a lua de peste 
tot cîte ceva din ceea ce este ne
voie. nu se poate face treabă 
foarte bună. Ceea ce se plătește 
pentru asta se întoarce înzecit și 
însutit în favoarea celor care au 
făcut investițiile. Așa s-a întîm- 
plat în fotbalul iugoslav. cre- 
•deți-mă.

— Rezultatele n-au fost. însă, 
imediate...

— Vedeți, șl aici greșeam înain
te. După ȘASE LUNI sau după 
UN AN ceream REZULTATE. Nu. 
acestea nu vin imediat ! Să crești 
un jucător, să-1 înveți bine fotbal 
nu poți,, de multe ori, nu poți 
face acest lucru nici în 2—3 ani. 
Trebuie răbdare. La început, re 
zultatele au fost modeste. Apoi, 
ele au început să se arate. Indii- 
puiți-vă ce am fi făcut noi acum, 
cînd ne-au plecat peste hotare, ea 
profesioniști sau amatori, circa 
200 de jucători de fotbal, dacă nu 
am fi avut specialiști buni care 
să pregătească alții. Și, totuși, în 
prezent se mai află în străinătate 
peste 44 de antrenori iugoslavi. 
Este o pepinieră, după cum ve
deți, destul de consistent^.

De ia englezi am luat deva din 
organizare, de la sportivii ger
mani din pregătire, disdplinâ și 
seriozitate. Vecinii noștri maghiari 
ne-au inspirat tactica’. Noi ne-am 
păstrat imaginația în joc, finețea 
și tehnica, ceea ce era, de tltfel, 
definitoriu pentru fotbalul Iugo
slav. Esențială este, însă, organi
zarea și numai apoi putem dis
cuta despre stop, dribling și cele
lalte.

De importanță capitală este șl 
factorul psihic. Un tehnician 
străin, necunoscut, aduce un spi
rit nou, este altfel ascultat, deși 
n-ar trebui să fie așa.

— Noi avem jucători buni...
— Cred că materia primă — omul 

— tiu vă lipsește. Și chiar talente. 
O organizare mai bună, o pregă
tire mai bună, mal multă disd- 
plină și seriozitate vă vor aduce 
satisfacții șl in acest domeniu. 
Sînt convins ! Dar trebuie să știți 
să învățați, la început, șl de la 
alții, pentru ca mal tîrziu să-l pu
teți învăța pe alții.

Interviu consemnat de
Gh. 6HSIC!

La sfirșitul lunii mai 1966, 
pe stadionul „23 August" din 
Cîmpulung Muscel s-a desfășu
rat concursul republican al li
ceelor cu program de educație 
fizică. Deși condițiile atmosfe
rice au fost nefavorabile (frig 
și ploaie), cîțiva atleți s-au fă
cut, totuși, remarcați prin rezul
tatele obținute. Iar în 
acestora s-a situat o 
17 ani din
Bonei, care a cîștigat 
în înălțime, trecînd prin „pă
șire" 1,60 m. Era prima afirmare

Craiova,

fruntea 
fată de 
Virginia 
săritura

FIȘIER
Virginia Bonei (Ranid

București) — născută la 5 
ianuarie 1949, la “ '
înălțimea — 1,74 
tatea —
1963— 1,40
1964— 1,40
1965— 1,56
1966— 1,60
1967— 1.73

(Ranid
A K

O FRUMOASA PROMISIUNE

VIRGINIA BONCI

realizată : 
In conti-

Virginia 
progresea-

60 
m 
m 
m 
m 
m.

Craiova, 
m, greu-

Rinderiu de 
din

a elevei prof, loan 
la Liceul „N. Bălcescu" 
Craiova.

începutul anului 1967 o gă
sește in București, transferată 
la clubul Rapid. Aici, noul an
trenor (prof. Constantin Dumi
trescu), îi schimbă radical teh
nica, pregătind-o pentru proce
deul „rostogolire ventrală", cu 
care îi întrevedea perspective 
superioare. Și, speranțele s-au 
adeverit 
luție a 
de sală.

chiar de la prima evo- 
atletei in competițiile 
Ea se clasează pe prl-

NU

mul loc în cadrul 
concursului repu
blican de juniori, 
întreeîndu-și re
cordul personal in 
aer liber. Perfor
manța
l, 63 m. 
miare, 
Bonei
ză mereu, reușind 
să încheie, sezonul 
cu un valoros 1,73
m, cifră care o pla- ■ 
sează pe locul 
XIII în ierarhia 
mondială a probei.

Succesele din 
1967 au mobilizat-o 
și mai mult pe a- 
ceastă atletă per
severentă și con
știincioasă. Gindu- 
rile sale s-au în
dreptat 
— spre 
Mexico 
secință,
de muncă depusă 
în antrenamente 
dublat. Un prim rezultat a fost 
creșterea considerabilă a forței. 
După cum ne arăta prof. C. 
Dumitrescu, Virginia făcea, 
anul trecut, genuflexiuni cu 50 
kg și Semiflexiuni cu 120 kg, 
iar acum a ajuns, respectiv, la 
S0 și 170 kg !

Simbăta trecută, Virginia

— firește 
Ciudad de 
și, in con- 
cantitatea

gwi

brio, în competi-aproape s-a

TRISTA REALITATE

debutat 
țiile actualului sezon. Trecînd, 
cu dezinvoltură, ștacheta ridi
cată la 1,71 m, ea a doborît re
cordul republican de junioare pe 
teren acoperit, făcînd, totodată, 
o frumoasă promisiune pentru 
evoluțiile viitoare.

Adrian IONESCU

A ATLETISMULUI TIMIȘOREAN

MAI PUTEM TRAI DIN AMINTIRI!
La analiza activității atletice ti

mișorene pe anul 1967, au fost 
evocate numele unor atleți ca 
Iolanda Balaș, Edith Treybal, 
Luisa Ernst, Soeter. Litpșa, fra
ții Raica, Pricop, Vamoș și alții, 
care au făcut cinste orașului de 
Pe Bega. Dar, această rememora
re plăcută, de respect pentru 
ceea ce a fost, ne readuce în a- 
celașl timp cu picioarele pe pă- 
mint, ne face să vedem ' ' ' 
realitate a atletismului 
actual. Citarea unor 
stabilite în urmă cu 
(800 m, 1 500 m, 10 000 
(400 m), 14 ani (înălțime) 
chiar 17 ani (100 m) 
totodată, critici la adresa 
care răspund azi de soarta atle
tismului din această urbe.

trista 
timișorean 

recorduri
10—11 ani 
m), 12 ani 

; sau 
constituie, 

celor

diri această urbe.

CITEVA CAUZE ALE CĂDERII 
PE TOBOGAN

profesori de educație fl- 
pen-

adera
se ba- 

Con- 
atletismului, 

decît 
impuse 

al

Puțini . 
zică manifestă preocupare 
tru depistarea și Îndrumarea ti
nerilor spre secțiile de atletism. 
Putem cita numai pe Ana Șerban- 
Zgăvîrdea (Liceul 7), Eleonora 
Neagu și Tlberiu Ursii (Șc. profe
sională Electromotor), Nicolae 
losol și Ana Delcov (Liceul 1). în 
rest — dezinteres total. La con
cursurile atletice școlare partici
pă aceiași 15—20 de elevi care re
prezintă școala în competiții la

La cinematograful Patria din Capitală

- Ultimele două zile
Iff

regia Serghei Bondarciuk după romanul

lui Lev Tolstoi

(seriile a IIl-a și a IV-a)

toate ramurile de sport, 
rați „jolly-jockeri" pe care 
zează profesorul respectiv, 
cluzla : în privința af.iti 
în școli nu se urmărește 
achitarea unor datorii 
de calendarul competițional 
Ministerului învățămîntului.

Dintre antrenorii din cluburi, 
doar Emil Grozescu și Ion Mesa- 
roș păstrează o oarecare legătură 
cu școlile din care și-au selec
ționat copiii. Ceilalți neglijează 
comp ot acest bogat izvor de ele^ 
mente, deși in acest sens au fost 
date in repetate rînduri indicații. 
In oraș funcționează 22 de antre
nori (4 cu normă întreagă si 18 
cu jumătate de normă), saiariați 
ai celor șase secții de atletism. 
Față de aceste încadrări, cei 313 
sportivi legitimați reprezintă prea 
puțin. Și, după părerile unor ac
tiviști ai C.O.E.F.S.. numărul at- 
leților care se pregătesc efectiv 
este încă mai mic. '

Pe bună dreptate, munca an
trenorilor a fost apreciată ca ne- 
corespunzătoare. Mulți lucrează 
insuficient, nu participă activ la 
procesul de instruire, nu se in
teresează de progresul atleților. 
Antrenamentele se desfășoară în- 
tr-o ambianță monotonă, care nu 
atrage și nu menține copilul în 
atletism ; în puține cazuri an
trenorii caută să ia legătura cu 
părinții copiilor, pentru a le ob
ține colaborarea.

Față de anii trecuți numărul și 
valoarea juniorilor a crescut# dar, 
aceștia sînt încă prea puțini față 
de cerințele actuale și. în plus, 
nu prezintă garanția că vor a- 
tinșe « faimă egală cu cea " 
înaintașilor lor de acum 10—15 
ani

STAREA BAZELOR SPORTIVE 
INFLUENȚEAZĂ PERFORMAN

ȚELE 1

în mod cert, DA! Altădată, baza 
Progresul reprezenta „șantierul 
de lucru" al atlețllor. Azi, ni
meni nu se mai interesează de 
ea. Deși au fosi alocate fonduri 
zgura roșie adiisâ în primăvara 
anului 1967 nu a fost nici pftiă 
azi folosită, Iar sala de forță nu 
a fost amenajată. In aceeași si- 
Jtuație se află și pista stadionului 
,.23 August" șl chiar cea de la 
stadionul Tineretului. Pista aco
perită de la C.F.R., la care tre
buia terminată instalația de în
călzire centrală, nici azi — după 
al treilea termen — nu a fost 
dată în funcțiune.

CE VALOARE AU PLANURILE 
DE MASURI ?

Trăgînd concluziile ședinței de 
analiză, vicepreședintele C.R.E.F.S.

Banat, tov. A. Da.mșa, sublinia 
eă : „De ani de zile, în planurile 
de măsuri se propune reorgani
zarea birourilor de secții, reacti- 
vizarea colegiilor de antrenori, 
intensificarea colaborării între 
antrenori și profesori etc, etc. 
Dar, efectiv, nu se face nimic. Se 
preconizează măsuri șl, apoi, în 
fiecare an se reian rapoartele 
vechi și se mai completează cu li
nele date statistice. Rezultatul ? 
Batem pasul pe loc !“

Este nevoie de un suflu nou în 
mișcarea atletică școlară. Trebuie 
găsite forme noi de atragere, de 
stimulare a elevilor cu calități 
pentru atletism. Numai pornind 
realist, fără a ne mai ascunde 
după deget, abordîndu-se, cu tot 
spiritul de răspundere, cauzele 
reale ale rămînerii în urmă, de 
către toți factorii de resort 
(C.O.E.F.S., conduceri de cluburi, 
antrenori, profesori) se va pune 
capăt alunecării pe tobogan a a- 
tletismului timișorean. Și. poate, 
ei va începe o nouă ascensiune.va începe o nouă ascensiune.

PETRU ARCAN 
coresp, principal

Concursuri
de sală

LA TG. MUREȘ...
In sala de sub tribuna stadionu

lui „23 August" au avut loc, în In
terval de o săptămînă, două con
cursuri atletice. Cu prilejul aces
tora au fost înregistrate unele re
zultate bune, printre care și cîte
va recorduri regionale. Cel mat 
valoros performer ai concursuri
lor a fost juniorul CSABA DOȘA 
(n. 1951) care a sărit la înălțime 
1,95 m. în proba similară, la fete. 
Zoia Moldovan (n. 1952) a trecut 
1,55 m, egalînd astfel recordul re
publican de sală al juniorilor 
miei. S-a remarcat de asemenea 
și Maria Popa (n. 1949), cu 5,49 m 
la lungime.

C. Albu — coresp.
...ȘI LA PLOIEȘTI

Atleții ploieșteni s-au întîlnlt 
în sala de la stadionul Petrolul, 
avind ea invitați și pe colegiilor 
de la Școala sportivă din Brașov. 
Cîteva rezultate la junioare miel: 
50 m : E. Breslauer 6,8 ; lungime j 
L. .Tinga 5,15 ; greutate 3 kg : V. 
Cîrstea 12,84. La juniori miel : 
50 m : L. Chloreanu 6,4 ; 50 mg : 
Gh. Aklescu 8,1 ; lungime G. 
Oană 5,91 : greutate 5 kg : Gh. Al- 
d^scu 12,07.

M. Sima —- caresp.



și primejdioasă

EDIȚIA JUBILIARĂ A OLIMPIADEI ALBE
ESBEUS

FILE DE ISTORIE

V. ST. MORITZ, 1948
Războiul a întrerupt și

rul firesc al edițiilor. Ca 
fi cele de vară, jocurile 
de iarnă din 1940 și 1944 
nu s-au desfășurat, deși 
Candidaturile nu au lipsit 
(Sapporo, Oslo, Saint-Mo
ritz, G ar mis c h-Parten- 
kirchen).

Seria postbelică a edi
țiilor olimpice debutează 
în Elveția. După 20 de 
ani, St. Moritz găzduiește 
din nou jocurile de iarnă. 
Numărul mare de parti- 
cipanți (636 bărbați și 77 
femei din 28 de țări), de
monstrează că spiritul 
olimpic nu numai că s-a 
conservat, dar și-a întă
rit prestigiul.

Programul olimpic este 
îmbogățit prin includerea, 
ca probe de sine stătătoa
re, a slalomului și cobo- 
rîrii. Schiul alpin lasă 
în umbră probele nordi
ce, datorită caracterului 
săli mai spectacular. Fran
cezul Henri Oreiller, for
mat la școala lui Emile 
Allais, confirmă noile cu
ceriri tehnice, cîștigînd de
tașat coborîrea și combi
nata alpină (precum și o 
medalie de bronz la sla
lom). Tentat de „beția vi
tezei", cel mai încununat 
schior al ediției începe 
o a doua carieră sportivă, 
cea de pilot de raliuri au
tomobilistice, care-i 
cauza tragicul sfîrșit
tr-un accident în 1962. La 

,29 de ani, americanca Gret
chen Frazer, cu codițele 
fluturînd în vînt, cîștiga 
surprinzător slalomul spe
cial, obținînd prima me
dalie de aur a unei con
curente

Norvegienii 
te medaliile 
speciale, dar sărbătoritul 
va fi „argintul" Birger 
Ruud, care revine 16 ani 
după prima sa victorie 
olimpică și 12 ani după 
cea de a doua! In schimb, 
norvegienii pierd pasul se
rios în celelalte probe nor
dice, în care progresează’ 
finlandezii (combinata
nordică) și mai ales sue
dezii. Eroul va fi asul 
schiului suedez Nils Karls
son ■— poreclit „Mora-Nis- 
se" după localitatea sa de 
baștină — care ciștigă pro
ba de 50 km., dovedind 
o rezistență legendară, e- 
xersată în cea mai lungă 
cursă pe schiuri din lume: 
tradiționalul „Vasalopp" 
(85 km între localitățile 
Mora și Sălen), pe care 
l-a cîștigat de 9 ori!

Spre deosebire de schi-

va 
în-

transoceanice.
ciștigă țoa
la sărituri

alăturată îl în- 
laureatul premiu- 

,Fair-play Pierre de Cou- 
— ediția 1967, ISTV

Fotografia 
fățișează pe 
lui „ 
berlin" 
GULYAS.

Tenismanul maghiar, ac 
în vîrstă de 37 de ani, s-a 
firmat în 1955, cînd a cuci 
pentru prima oară titlul 
campion național. De atu 
el a fost neîntrerupt prima 
chetă a Ungariei, participînd 
foarte multe concursuri in' 
naționale și repurtînd victorii 
de răsunet asupra unor jucă
tori de înaltă clasă. Cel mai 
mare succes l-a obținut în anul 
1966, Ia campionatele interna
ționale de la Roland Garros, 
din Capitala Franței, cînd s-a 
calificat in finala probei 
simplu.

tBlBxradiatelBfon
JUCĂTORUL român Ion Ți- 

riac s-a calificat în finala cam
pionatelor internaționale de te
nis ale Indiei de Nord, care se 
desfășoară la New Delhi.

In semifinalele competiției, 
Ion Țiriac l-a învins în trei se
turi (6—1, 6—4, 6—3) pe ceho
slovacul 
eliminat 
indianul

Kukal. Franulovici l-a 
cu 6—2, 6—2, 6—2 pe 
Misra.

ÎN TURUL TREI al probei 
de simplu masculin din cadru] 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Australiei, de la Mel
bourne, Orantes (Spania) l-a 
învins cu 4—6, 4—6, 6—3, 6—4, 
6—4 pe Neale Fraser (Austra
lia). Alte rezultate : Gisbert 
(Spania) — Keldie (Australia) 
3—6, 7—5, 6—2, 6—3; Belkin
(Canada) — Stone (Australia) 
10—8, 1—6, 6—3, 6—4. In sfer
turile de finală, Orantes îl va 
întîlni pe Philipps-Moore 
(Australia), Belkin va juca cu 
Bowrey (Australia), Gisbert 
(Spania) cu Crealy (Australia), 
iar Ruffels (Australia) cu Dent 
(Australia).

de 
„Cupei campionilor 

la baschet masculin 
întîlniri 

dini re 
dețină- 

Spartak

IN CADRUL sferturilor 
finală ale 
europeni" 
s-au disputat trei noi
(meciuri tur). Meciul 
formațiile Real Madrid, 
toarea trofeului, și 
Brno, desfășurat la Madrid, a
dat naștere unei dispute echi
librate. După ce la pauză sco
rul era favorabil oaspeților cu 
46—38, în final gazdele au ter-

devine succesoarea

gheața

ori, patinatorii norvegieni 
iși continuă seria succese
lor în cursele de viteză.

O canadiană fotogenică 
de 19 ani, Barbara Ann 
Scott,
Sonjei Henie în patinajul 
artistic. Dar în 
olimpică are să se produ
că o gravă spărtură din 
pricina kocheiștilor ame
ricani, care s-au prezen
tat în Elveția cu două e- 
chipe aparținînd unor a- 
sociații diferite și deci pro
fund antagoniste: A.U.A. și 
A.U.A. După o ciondănea
lă grozavă „în familie", a 
fost acceptată participarea 
echipei A.H.A. (clasată pe 
locul 4, dar descalificată 
tilterior, componența ei 
fiind denunțați ca jucători 
profesioniști!). Pentru pri
ma oară la hochei, ceho
slovacii egalează pe cana
dieni, dar pierd titlul da
torită golaverajului mai 
slab.

La bob, din nou în frun
te americanii și elvețienii, 
iar la skeleton — un obiș
nuit al pistei faimoase de 
la Cresta Bun: italianul 
Nino Bibbia.

Printre probele demon
strative, o noutate care 
din păcate nu s-a perma
nentizat: pentatlonul de 
iarnă (cursă de fond, pis
tol viteză, coborire pe 
schiuri, scrimă și călărie).

Purtînd pentru prima 
oară în arena olimpică în
semnele Republicii, sporti
vii români participă la 
probele alpine și la cursa 
patrulelor militare. O echi
pă de schiori tineri, fără 
experiența marilor con
cursuri, se luptă curajos 
cu pîrtiile 
reușind să ocupe locuri la 
mijlocul
Mișu Bîră — al 71-lea la 
coborire, Ion Coliban —
39 la slalom, 41 la com
binată; Dumitru Frățilă —
40 la combinată; Vasile 
Ionescu — 53 la combina
tă; Radu Scîrneciu — 51 
la coborire, Dumitru Su- 
lică — 38 la slalom.

In cursa de patrulă 
litară, neobișnuită 
titudinea, echipa 
condusă de Gicu 
(și alcătuită din: 
nescu, C. Vlădea, 
ciun, I. Kosky) a 
învingă doar echipa S.U.A., 
clasîndu-se a 7-a din S 
echipe concurente, dar ob- 
ținind aplauze la 
tir (în care nu a 
trecută decît de 
Finlandei).

și adversarii,

Tim

Proba de slalom special 
cadrul concursului femi- 
de schi de la Saint Ger- 

a fost ciștigată de Fer-

proba de 
fost in

formația

@ La Alma Ata : Ants 
son — 7 -34,8 la 5000 m 
al U.R.S.S.); la 500 m - 

Muratov 39.6

clasamentelor:

cu 
noastră
Epurări
St. Io- 

N. Cră- 
reușit să

minat învingătoare cu 85—78. 
La Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv 
a dispus cu scorul de 78—62 
(37—30) de echipa belgiană Ra
cing Malines, iar la Zadar bas- 
chetbaliștii iugoslavi și-au luat 
un avantaj substanțial: 85—69 
(43—33) în partida cu formația 
spaniolă Juventud Badalona.

CU PRILEJUL unui concurs 
de atletism desfășurat la „Ma
dison Square Garden" din New 
York, Bob Seagren a 
proba de săritură cu 
trecînd peste ștacheta 
la 5,29 m.

In cadrul aceluiași
Lennox Miller (Jamaica) a aler
gat 60 yarzi în 6,2, iar atletul 
australian Ralph Doubbel s-a

cîștiga1 
prăjina, 
înălțată

concurs,

Alexandra Nicolau printre fruntașe
AMSTERDAM. Festivalul de 

șah de la, Beverwijk a conti
nuat cu disputarea partidelor 
din runda a 13-a (a turneelor 
masculine) și cele din runda 
a 9-a a turneului feminin.

★
In turneul feminin, cu 

runde înainte de sfîrșit, 
fruntea clasamentului s-a 
dus din nou o regrupare. In 
prezent primul loc este deți
nut de trei jucătoare : Nicolau 
(România), Kozlovskaia (URSS) 
și Malypetrova (Cehoslovacia), 
cu cîte 6 p fiecare. In runda 
a 9-a, Alexandra Nicolau a 
învins-o pe șahista bulgară 
Ivanova.

două 
în 

pro-

la
Austriacul Emmerich Danzer, multiplu campion european 
mondial de patinaj artistic, s-a impus cu autoritate și 
Văsteras, situîndu-se, astfel, în fruntea pretendenților la titlul 

olimpic.

Bl SR
0 în reprezentativa Norve

giei pentru Grenoble figurează 
Karin Ruud, în vîrstă de 
17 ani, fiica lui Birger Ruud, 
campionul olimpic la’ sărituri 
în 1932 și 1936.

@ Radioteleviziunea fran
ceză și-a asigurat serviciile a 
30 de operatori, excelenți schi
ori, pentru a realiza rezuma
tele filmate ale tuturor probe
lor de schi, bob etc din ca
drul J.O

® în perioada Jocurilor, 
numai restaurantele olimpice 
din Grenoble vor servi 24 000 
de mese pe zi.

• Delegația sportivilor ja
ponezi, prima care a sosit ia 
Grenoble (mai exact, în satul 
olimpic de la Autrans), 
un conducător, patru 
un... armurier (pentru 
biatlonjștilior), precum 
patinatori. Joi și vineri 
sosit circa 100 de sportivi din 
întreaga lume. Printre aceștia 
se numără campioana mondi
ală la patinaj artistic Peggy 
Fleming, (S.U.A.) compatrioții 
săi Gary Visconti și 
Wood.

numără 
schiori 
armele 
și doi 

au mai

vais
nande Bochatay (Elveția), care 
a realizat în cele două manșe 
timpul total de 78,93. Pe locu
rile următoare s-au clasat Flo
rence Steurer (Franța) 79,0 si 
Kik.i Cutter (S.U.A.) —• 79,07. 
în clasamentul „Cupei Mon 
diale" conduce Florence Ste
urer (Franța) — 67 puncte, ut 

în proba 
de 1:53,2. 
înălțime

pe primul loc 
yarzi cu timpul 
de săritură in 
ciștigată de John Tho- 

performanța

clasat 
de 880 
Proba 
a fost
mas (S.U.A.) cu 
de 2,08 m.

Q
INTERVENIND în disputa 

organizării turneelor de tenis 
„open“, federația unională de 
tenis a cerut forurilor engleze 
de resort 
tărirea de 
turnee.

să-și revizuiască ho- 
a organiza asemenea

înotătoareTînăra
cană Karen Muir a 
un nou record mondial la 220 
yarzi 
2:24,1.
2.27,7 
sportive.

sud-afri- 
stabilit

spate cu timpul de 
Vechiul record era de 
și aparținea aceleiași

In turneul marilor maeștri 
Florin Gheorghiu l-a întîlnit 
pe liderul clasamentului, sovie
ticul Korcinoi. Partida s-a în
cheiat remiză. In clasament 
continuă să conducă Korcinoi 
(U.R.S.S.) cu 11 p, Gheorghiu 
(România), Tal (U.R.S.S.) și 
Hort (Cehoslovacia) au 7i/2 p.

★
In grupa maeștrilor, Victor 

Ciociltea a pierdut la Ujtelki 
(Cehoslovacia), iar Nikolici l-a 
învins pe Doda. In clasament 
conduc Doda, Ujtelki și Ostoici 
cu 8i/2 p fiecare, urmați de 
Medina cu 8 p (1), Nikolici 8 p, 
Ciociltea, Zuckerman, ambii cu

P-

mată de Gabl (Austria)
63 puncte.

• Pe pîrtia olimpică de la 
Igls, în apropiere de Inns
bruck, s-au disputat întrecerile 
din prima zi ale competiției 
internaționale de săniuțe pen
tru „Cupa Innsbruck". La mas
culin, a cîștigat Jerzy Mojnar 
(Polonia) cu 3:36,94. Proba fe
minină a revenit sportivei 
Otrud Enderlein (R.D. Germa
nă) cu 3:33,6.

Desfășurată în condiții at
mosferice neprielnice (furtună 
de zăpadă), proba de coborire 
bărbați din cadrul „Memoria
lului Toni Mark* s-a încheiat 
cu victoria sportivului italian 
Gerardo Mussner, cronometrat 
cu timpul de 2:03,85. Pe locu
rile următoare s-au clasat Jean 
Paul Jallifier (Franța) — 
2:06,32 , Dennis McCoy (S.U.A.) 
— 2:06,82; Jerry Elliott
(S.U.A.) — 2:06,90 și Stefano 
Anzi (Italia) — 2:06,98.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

tățile să emită pretenții la pri
mul Ioc. Și la simplu băieți, 
tabloul ne pune în dilemă. Un 
atu, prin prisma cărților de vi
zită, îl dețin Kim Cian Ho (lo
cul III în lume), Iun Rian Von 
(locul 10) și Eberhard Scho- 
ler (locul IV și învingător a- 
supra lui Kim Cian Ho). Ce 
te faci însă și cu alți 
denți la titlul pus în 
București : Gomoskov
V), Alser, Korpa sau Giur- 
giucă. Și nici categoria outsi- 
derilor nu e de neglijat: ori
care dintre ceilalți trei repre
zentanți ai R.P.D. Coreene, ca 
și Radu Negulescu, englezul 
Neale și iugoslavii Surbek, 
Stipancici, Vecko. Așadar, sg 
așteptăm mai bine desîășu- 
rarea întrecerilor.

La interesantul panoramic 
prezentat de Ella Constanti- 
nescu, mai adăugăm speranța 
noastră într-o evoluție supe
rioară a cuplului Maria Ale- 
xandru-Dorin Giurgiucă, care 
păstrează ișanse majore în

preten- 
joc la 
(locul

PANORAMIC EXTERN
Am socotit, mai întîi, anii : 4, 3, 

2, 1 ; am socotit apoi lunile, săp- 
tămînlle și iată-ne ajunși, acum, 
aproape de finele numărătorii — 
mai sint doar cîteva zile pînă 
cînd, închelndu-șl marșul glorios 
de aproape 10 000 de km, flacăra 
olimpică va consemna momentul 
solemn și profund în semnificații 
al inaugurării anului competitio
ns! olimpic, prin marea întrecere 
a sporturilor de iarnă. în cîte țări 
ale lumii, cîți sportivi șl iubitori 
ai sportului nu vor fi numărind, 
cu emoție și firească nerăbdare, 
zilele, poate chiar orele care îi 
despart de cutare sau cutare pro
bă 1 La Grenoble, satul olimpic, 
calm pînă nu de mult, cunoaște 
de-aeum animația specifică mari
lor evenimente sportive. Au și 
sosit primii participant! la J.O. 
Mulți sportivi se află pe drum. 
Alții, însă, au rezervate și cîteva 
emoții... preolimpice. Intre aceștia 
se numără sportivii participant! 
în aceste zile la campionate euro
pene sau mondiale.

★
După patinajul artistic, ale că

rui dispute europene se încheie 
astă-seară în orașul suedez Văste
ras, în care doar Hanna Maskova 
mai poate schimba configurația 
vechilor ierarhizări europene, iată 
că alte două întreceri de patinaj 
de mar® anvergură sint trecute 
pe agenda noastră competițională. 
De data aceasta, este vorba de 
„viteziști” : ia Helsinki sînt pro
gramate campionatele mondiale 
feminine, iar la Oslo — campio
natele europene masculine.

Pista de gheață a Stadionului 
Olimpic din capitala Finlandei va 
găzdui întrecerea a peste 30 de 
concurente din 12 țări ale lumii, 
disputa dintre multipla campioană 
olimpică, sovietica IJdia Skobli
kova, șl Stien Kaiser (Olanda), 
spre care se îndreaptă majorita
tea pronosticurilor, constituind 
marele și interesantul punct de 
atracție al acestei competiții. Fi
rește, nu sînt excluse din lupta 
pdntru medalii nici alte patina
toare de prestigioasă valoare, .în
tre care le vom situa mai întîi pa 
Kala Mustonen (Finlanda), Mary 
Meyers (S.U.A.), Satiko Sato (Ja
ponia).

Cum fetele nu prea ne-au răsfă
țat în acest sezon cu performanțe 
apropiate recordurilor mondiale, 
să acordăm o mai mare atenție 
europenelor masculine. Cu sigu
ranță că tabela recordurilor con
tinentale și mondiale va suferi 
din nou modificări. Pledează în 
acest sens performanțele norve
gianului Fred Anton Maier, ale 
sportivilor vest-germani (Erhard 
Keller a egalat recordul mondial 
al probei de 500 m — 39,5, iar 
Gtinther Traub a realizat cea mai 
bună performanță mondială la 
multiatlon — 176,717 p), ca și eve
nimentul de la Alma Ăta. Aici, 
pe vestitul patinoar Medeo, situat

Corespondență din Belgrad

Meciul de volei
Partizan - Dinamo
București așteptat 
cu mare interes

Pentru 
„Sportul", o 

a echipei bel-

formația care 
toate edițiile

S.
B. Branislav, P. Sta- 
B. Draganovici sint 
folosiți cel mai des 
Partizan.

al

Dublă cîștigătoare a „Cupei 
campionilor europeni", echipa 
de volei Dinamo București este 
așteptată cu un mare interes la 
Belgrad, pentru meciul cu Par
tizan din cadrul noii ediții a 
competiției europene, 
cititorii ziarului 
scurtă prezentare 
grădene.

Partizan este 
a participat la
campionatului național al Iu
goslaviei, în perioada 1956-1961 
cucerind de șase ori consecutiv 
titlul de campioană, performan
ță realizată și in anul 1967, 
după ce echipa a fost conside
rabil întinerită. Zoran Petro
vici, căpitanul formației și sin
gurul jucător mai in vîrstă 
care activează azi la Partizan, 
a fost selecționat de 135 de ori 
in echipa reprezentativă a țării. 
Mate Pitici (de 23 de ori), Milo- 
van Sir,zici (23), M. Gvozdeno- 
vici (35), D. Maroniei (12), 
Petrovici, 
nișici și 
jucătorii 
in echipa

In primul tur al „C.(NE.“, 
Partizan Belgrad a întîlnit pe 
Dinamo Tirana, pierzînd in de
plasare cu 2—3 și ciștigînd pe 
teren propriu cu 3—0. Despre 
meciul cu Dinamo București, 
căpitanul echipei Partizan. 
Z. Petrovici, ne-a declarat: „De 
zece zile efectuăm pregătiri 
speciale. Vom considera ca un 
mare succes al formației noas
tre dacă vom reuși să cîștigăm 
la Belgrad. Cred că partida de 
la București va 
formalitate pentru 
considerăm însă 
fim eliminați de 
trofeului".

fi o simplă 
Dinamo. Nu 
rușinos să 
deținătoarea

V. NEDELCOVICI
redactor la „Sport"-Beograd

proba de dublu mixt. Cel pu
țin comportările meritorii de 
pînă acum și în fața jucători
lor asiatici, susțin acest lucru.

REPREZENTAT1VELE 
ROMÂNIEI

țaraEa aceste campionate, 
noastră va ti reprezentată de 
următoarele echipe: femei: 

A : Maria Alexandru, Eleonora 
Mihalca, Carmen Crlșan, an
trenor : Ella Constatinescu ,• 
B: Magdalena Lesai, Victoria 
Babiciuc, Iudit Crejec, Doina 
Zaharia, antrenor : Emil Pro- 
copeț; tineret: Viorica Ivan, 
Maria Corodi, Hajnal Corodi, 
Roberta Toma, antrenor : Andi 
Ardeleanu ; bărbați: A : Radu 
Negulescu, Dorin Giurgiucă, 
Virgil Sîndeanu, Tiberiu Co
vaci, antrenor : Farkaș Paneth ; 
B : Sergiu Luchian, Șerban Do- 
boși, Marius Bodea, Ștefan Sen- 
tivani, antrenor: Nicolae An- 
gelescu. Antrenor coordonator 
al loturilor republicane : Ella 
Constantinescu.

la mare altitudine, s-a petrecut 
un fapt unic în istoria patinajului 
viteză : în același concurs, 13 pa
tinatori au realizat rezultate sub 
41 de sec. în proba de 500 m ! Și 
apoi, să nu-i omitem pe „olande
zii zburători** : Ard Schenk, care 
și-a lăsat o respectabilă barbă de 
la ultima noastră întîlnire (pe 
micul ecran) de anul trecut, și 
Kees Verkerk, posesorii unui mi
raculos secret în cucerirea de me
dalii europene și mondiale...

într-un interviu acordat ziaru
lui nostru, reputatul patinator so
vietic Boris Stenin, azi antrenor 

. al lotului U.R.S.S., ne spunea că 
pe lista favoriților el îi vede și 
pe elevii săi Ants Antson, Eduard 
Matusevici și Valeri Kaplan, bine 
pregătiți în prezent în preajma 
unor evenimente decisive (Iuri 
Malîhin a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonului 
la 1 500 m, iar Matusevici — un 
nou record al U.R.S.S. la multiat
lon). Reținem opinia atît de auto
rizată a lui Stenin și așteptăm 
primele starturi de astăzi. ’ Crono- 
metrele, mai fidele și mai exacte 
decît arbitrii cu note de la zero 
la șase, în aprecierea valorilor, 
vor consemna riguros lupta pa
tinatorilor cu secundele și

Eduard Matușevici este speranța nr. 1 a patinajului sovietic in probele medii și lungi 
la apropiatele întreceri europene, olimpice și mondiale

condamnat de O.M.U.
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"

„Abuzul de stupefiante capătă proporții epidemice. Me
reu mai mult se manifestă, îndeosebi în rîndurile tinere
tului, tendința de a contesta validitatea luptei întreprinse 
împotriva toxicomaniei. Cred că se impune cu urgență 
combaterea acestei atitudini".

Cuvintele acestea au fost 
rostite, în numele secretarului 
general al O.N.U., de P.P. 
SPINELLI, directorul general 
al Oficiului Națiunilor Unite 
la Geneva, în ziua deschiderii 
lucrărilor celei de a XXII-a 
sesiuni a Comisiei Națiunilor 
Unite pentru stupefiante. 
După 16 zile de dezbateri, se
siunea a luat sfîrșit, adoptînd 
un număr de rezoluții, între 

fer- 

în-
cu

care una condamnă cu 
mitate dopajul în sport.

Rezoluția iși exprimă 
grijorarea în legătură 
„dopingul", practică constînd
în utilizarea de substanțe 
psihotrope (barbiturice, cal
mante, halucinogene) și alte 
produse farmaceutice analoage. 
inclusiv stupefiantele, cu o- 
cazia competițiilor sportive, 
„in scopul ameliorării artifi
ciale a performanțelor". De
parte de a-și atinge scopul —• 
subliniază documentul Comi
siei — asemenea practici sînt 
„nocive periculoase și nelo
iale".

Președintele Comisiei, R. 
CURRAN, ne-a precizat :

E.

Nu este vorba de a 
interzice, de pildă, 

bogat în pro- 
este vorba nici 
opri consumul 
care poate fi

se 
un regim 
teine. Nu 
de a se 
de cafea, 
considerat un stimulent. 
ESTE VORBA DE APĂ
RAREA SĂNĂTĂȚII TI
NERETULUI ÎNTR-UN 
MOMENT CÎND SPOR
TUL CAPĂTĂ O IM
PORTANȚĂ DIN CE IN 
CE MAI MARE ÎN ÎN
TREAGA LUME".

Dr. J. F. MABILEAU, șeful 
delegației franceze la sesiunea 
Comisiei pentru stupefiante, a 
insistat asupra acestei preo-

Cele 12 formații feminine au 
fost împărțite în 4 serii: I: 
U.R.S.S., România (B), R.D. 
Germană ; II: Ungaria, Româ
nia (tineret), R.F. a Germa
niei ; HI: Cehoslovacia, Bul
garia, România (A); IV : An
glia, Iugoslavia, R.P.D. Coree
ană ; la fel s-a procedat și la 
echipe masculine: I: R.P.D. 
Coreeană, U.R.S.S., Ungaria, 
II : Suedia, R.D. Germană, Iu
goslavia ; III : R.F. a Germa
niei, Bulgaria, România (A); 
IV: Cehoslovacia, România
(B), Anglia.

★

Programul primelor două 
zile este următorul: duminică, 
de la ora 9: meciuri în ca
drul turneelor pe echipe femei 
și echipe bărbați, ora 16,30: 
festivitatea de deschidere ,• 
de la ora 17: turneele de echi
pe femei și echipe bărbați: 
luni, de la ora 9 și de la ora 
17: continuarea șl încheierea 
turneelor de echipe femei și 
echipe bărbați.

mile de secundă și ne vor oferi, 
cu siguranță,' reale satisfacții 
sportive. Cu condiția însă ca și 
vremea să cancure la aceasta.

★
Pentru a ne menține în aria 

sporturilor de iarnă, vă amintim 
că pe agenda noastră sînt trecute 
și alte evenimente importante : 
tradiționalul concurs internațional 
de sărituri de la trambulină „Ma
rele premiu ai națiunilor4*, pro
gramat la Cortina d’Ampezzo, la 
care și-au anunțat prezența cei 
maj buni specialiști de pe conti
nent ; concursul de schi de la St. 
Gervais, rezervat vedetelor pro
belor alpine, la care se pare că 
își va face reintrarea, după ușo
rul accident suferit nu de mult, 
canadiana Nancy Greene, dețină
toarea de anul trecut a „Cupei 
mondiale**; campionatele europene 
pentru schiorii juniori, progra
mate la Davos; la finele perioa
dei cuprinse în panoramicul nos
tru de azi apar și primele meciuri 
de hochei pentru calificarea în 
grupa a a turneului olimpic de 
la Grenoble. Atenția ne este re
ținută, în primul rînd, de partida 
pe care echipa noastră reprezen
tativă o va susține cu selecționata 

a Germaniei, la 4 februarie. 

cupări. „Cu prilejul celei de 
a XX-a sesiuni a Comisiei, în 
1965, mi-a spus domnia sa, 
delegația Franței a ridicat 
chestiunea dopajului sportivi
lor. In 1966, la cea de-a XXI-a 
sesiune, s-a semnalat necesi
tatea ca la sesiunea următoa
re să se ia poziție împotriva 
dopajului, întrucit 1968 este 
anul olimpic. Dar, discuțiile 
asupra acestei probleme datea
ză nu de doi ani, ci, cred, de 
aproape două decenii. In 1960, 
la J.O. de la Roma, un ci
clist danez a murit datorită 
dopajului, iar anul trecut în 
Turul ciclist al Franței dopa
jul a pus capăt vieții unui 
ilustru sportiv britanic. Așa
dar, lucrurile nu mai pot fi 
lăsate la. voia întîmplării. Este 
drept, ideea de a-i stimula pe 
sportivi este tot atît de veche 
ca și Jocurile Olimpice înseși. 
Azi, însă, sportul ocupă un loc 
incomparabil mai important 
decît atunci cînd a fost or- 
qanizată pentru întîia oară 
Olimpiada modernă, în 1896 
la Atena. Cifrele sînt conclu
dente: în 1896 au participat 
la J.O. 295 de sportivi din 
13 țări) în 1964, la Tokio, se 
aflau 7 880 sportivi din 96 
de țări. Anul acesta, Ia Ciudad 
de Mexico, vor fi, poate, mai 
mulți. De aceea, se simțea 
nevoia . imperioasă a unei 
condamnări severe a practici
lor, pe cit de neloiale, pe atît 
de primejdioase".

în sfîrșit. iată ce ne spune 
șeful delegației mexicane, .1. 
B ARONA LOBATO: „Țața
noastră acordă o înaltă aten
ție acestei întîlniri internațio
nale de la Geneva, pe care o 
consideră un mijloc de strîn- 
gere a legăturilor culturale și 
de prietenie între popoarele 
lumii întregi.

„GUVERNUL MEXI
CAN A LUAT MĂSURI 
PENTRU A SE ÎMPIE
DICA DESFĂȘURAREA 
COMPETIȚIILOR SPOR
TIVE OLIMPICE ÎN 
CONDIȚII NELOIALE. 
DOPAJUL VA FI PRO
SCRIS. SE 
EXAMENE 
ÎNAINTE 
CONCURS, 
SE DA 
GREUTATE 
ȚIEI.
RĂSPUNDE ÎN 
EFICIENT ȘI REZOLU
ȚIEI ADOPTATE DE 
COMISIA NAȚIUNILOR 
UNITE PENTRU 
PEFIANTE*.

VOR FACE 
MEDICALE 
ȘI DUPĂ 
PENTRU A 
ÎNTREAGĂ 
1NTERDIC-

ASTFEL VOM
MOD

STU-

altele 
cursul 

grija

Trei voci din atitea 
care au reflectat, în 
dezbaterilor sesiunii, 
pentru sănătatea fizică și mo
rală a tineretului sportiv. Ela 
s-ar putea rezuma într-o for
mulă laconică: „mai bine o 
înfrîngere în onoare, decît o 
victorie în rușine sau moarte*. 
Faptele stau mărturie, eloc
vente prin dramatismul lor 
în acest sens, semnalul de a- 
larină dat de Comisia Națiuni
lor Unite pentru stupefiante 
are prestigiul pe care i-1 con
feră înaltul for internațional.

Horia LIMAN
Geneva, ianuarie, 1968

Fotbalul se situează in actuali
tate prin cel puțin două eveni
mente majore, viu comentate pe 
plan european șl mondial.

Săptămîna viitoare — prime; e 
meciuri oficiale de fotbal in com
petițiile europene : Eintracht
Braunschweig — Juventus Torino 
(„C.C.E.") șl Valencia — Bayern 
Miinchein („Cupa cupelor"). O a- 
mară coincidență face ca în ara
bele cazuri să fie vorba de foste 
adversare ale fotbaliștilor noștri, 
amlntindu-ne că am fi putut juca 
noi in „sferturi". Dar... In acest 
timp, un alt fost adversar al nos
tru în preliminariile olimpica cu
lege aprecieri elogioase în turneul 
de la Santiago de Chile. Este voi- 
ba de echipa R.D. Germane, autoa
rea unor senzaționale Victorii (intra 
care 3—1 cu Racing Buenos Aires, 
cîștigătoarea „Cupei interconti
nentale”). Prețurile biletelor pen
tru meciul Santos — R.D.G. au 
crescut vertiginos. E firesc, me
ciul urmează să decidă pe învin
gă toarea acestui tradițional și 
prestigios turneu.

Constantin MACOVEI


