
SCRISOARE DIN GRENOBLE CELE PATRU
ECHIPE

NECUNOSCUTEPlrtia de la Glrbova
cozerie despre

Grenoble, orașul 
ediției jubiliare 
a J.O. de iarnă, 
văzut din avion

I nu există motive 
propunerea mea

răzlețite și încălecate, în fan
tastice paralelograme, o mare 
roșie, ușor vălurită, din care ră
sar arare turnuri țuguiate, se
vere. Ancadramentul blocurilor 
moderne, de loc mai variate ca 
în Drumul Taberei, seamănă cu 
un fundal de teatru, cu un decor 
— impresionant uneori prin înăl
țimea turnurilor de 23 de etaje

— care întărește însă prima im
presie. Ceea ce deosebește ora
șul, dîndu-i grandoare și identi
tate, mi se pare a fi curgerea 
leneșă a apelor, curgere sinuoa
să, pe sub vechi poduri cu pi
loni, poduri arcuite. Aici 
fluează rîurile Isere și 
(șarpele și dragonul, cum

cu

...Și pentru că Olimpiada albă 
se apropie, activitățile din alte 
ramuri de sport au rămas în 
penumbră. Fascinați de recor
durile fabuloase ale alergători
lor pe gheață, de evoluțiile în-’ 
cîntătoare ale patinatorilor ar
tistici, calculînd vitezele
care vor coborî schiorii șl te
merarele echipaje ale boburi
lor, n-am băgat aproape de sea
mă cît de săracă este agenda 
competițională Internă. Atleții 
juniori fac eforturi să iasă din 
anonimat, deocamdată mai mult 
prin gabarit și mai puțin prin 
performanțe, natația hibernează 
la adăpostul argumentului in
atacabil al „perioadei de pregă
tire" ; doar handbalul încearcă, 
și reușește pe alocuri, să ali
menteze flacăra interesului, 
prin două cupe de tradiție : 
F.R.H. și „Sportul".

o imensă
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Disciplină de sezon, schiul, 

după un început promițător — 
ca anvergură a întrecerilor — 
a clacat cu prilejul unui con
curs de amploare, „Cupa A. S. 
Armata", — anulat din motive 
cu totul subiective. Șl cum un 
exemplu rău este totdeauna mo
lipsitor, iată că și o așteptată 
competiție de fond, „Cupa Trac
torul", a stat sub semnul între
bării. Aici, motivele erau de 
ordin... diplomatic. Organizato
rii, nefiind siguri că trofeul le 
va reveni, nu se încumetau să-1 
scoată din vitrină, recurgînd la 
un mod foarte original de a 
rămâne, în continuare, in pose
sia lui.

A fost nevoie de intervenția 
energică a Consiliului regional 
pentru educație fizică și sport 
Brașov ca, totuși, competiția să 
se țină. Sîmbătă, din fața hote
lului „Sport" se va da, așadar, 
primul start.

Și, astfel, a rămas tot bietul 
fotbal să țină piept Olimpiadei. 
De pretutindeni din țară, unde 
Activează echipele divizionare 
A, B și C, sosesc veștile pre
gătirilor, ale căror ritmuri cresc 
Jn proporție directă cu apro
pierea zilei marelui start. Peste 
;tot domnește optimismul. De 
(altfel, am și pierdut șirul anl- 
jlor de cînd ianuarie șl februa
rie se transformă în lunile mâ
ților angajamente (uitate) și 
jale marilor speranțe (neîmpli
nite). 
Joarte 
.jditii...
• Au
‘diferite nomenclaturi, utilizate

în funcție de rezultat : de pre
gătire, de acomodare, de veri
ficare, amicale etc. Prima apa
riție publică a Rapidului a a- 
dunat pe troienele incomode din 
jurul terenului giuleștean mai 
multi spectatori decît au fost, 
în tribunele confortabile ale 
sălii Floreasca, unde își dădu
seră întîlnire cîteva palete de 
renume ale tenisului de masă 
mondial. E o realitate, pe care 
indiferent dacă ne place ori 
ba, nu o putem Ignora 1

Dar Iarna fotbalistică rămîne 
Interesantă mai ales prin dis
cuțiile purtate în jurul acestei 
discipline sportive de 
popularitate.

Concluzia, aproape unanimă, 
a fost că redresarea 
trebuie începută de la lichida
rea CAUZELOR rămînerii în 
urmă, trebuie pornită de pe 
platforma solidă a muncii și 
spiritului de răspundere care 
să anime permanent toți facto
rii angrenați în această vastă 
activitate: federație, jucători, 
antrenori, tehnicieni, profesori. 
’ Se impune declanșarea ofen
sivei cuceririi școlii pentru fot
bal, ceea ce va aduce infuzia 
salutară ds tinerețe într-un 
sport unde media de vîrstă a 
• nceputurilor pregătirii a scă
zut considerabil, atrăgînd mo
dificarea structurală nu numai 
a principiilor de metodică, dar 
și a mentalității.

fotbalului I
I
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luni intră In scenă pati- 
viteză. Acest sport, care 

umple

Fotbalul nostru se des- 
greu de asemenea tra-

început și jocurile, sub

FOTBALIȘTII ROMÂNI
ÎNVINGĂTORI ÎN BRAZILIA:

5-2 CU BAHIA
Jucînd in orașul Salvador, 

cu echipa locală Bahia, fotba
liștii români au ciștigat întâl
nirea cu scorul de 5—2. (Fran
ce Presse)

SPORTIVI ROMÂNI
CONCUREAZĂ

IN CEHOSLOVACIA
lari au părăsit Capitala, 

plecînd la Fraga, jucătorii 
de tenis de masă Dorin Giur
giucă, Radu Negulescu, Eleo
nora Mihalca șl Carmen 
Crișan. In capitala Ceho
slovaciei, sportivii români vor 
participa la 
ternațlonale 
*în zilele de

campionatele in- 
ale acestei țări, 

3—5 februarie.

ARBITRI ROMÂNI
ÎN „CUPA EUROPEI

LA BOX
Recent, A.I.B.A. a comuni

cat federației noastre de box 
delegarea unor arbitri ro
mâni la meciurile din „Cupa 
Europei". Astfel, Ion Boamjă 
va oficia 
Bulgaria 
avea loc la Sofia, la 8 mal. 
Constantin Chiriac va con
duce partida dintre selecțio
natele “ • • - — -
mane, 
Sofia,

ca neutru la meciul
— Polonia, ce va

Bulgarlel șl R.D. Ger- 
ce se va disputa la 

la 30 mal.

a plecat tn Belgia,Teri
pentru a și susține teza de 
doctorat în educație fizică, 
«tovarășul Constantin I. Bucur, 
conferențiar în cadrul Insti
tutului politehnic din Timi
șoara.

I
I

De
najul
în alte țări umple tribune 
imense, reprezentând iarna ceea 
ce atletismul înseamnă vara, 
duce la nai o existență ingrată, 
luptînd, în egală măsură, cu lip
sa bazei materiale și cu indife
rența. Refugiat pe un patinoar 
natural de pe un lac de munte, 
patinajul viteză supraviețuiește 
doar prin perseverența unui 
grup restrîns de entuziaști. Cu 
atât mai mult felicitările și 
aplauzele noastre I

Valeriu CHIOSE
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Stimați cititori,
La ora la care luați micul 

dejun, acasă sau la locul dv. de 
muncă, propunerea mea ar pu
tea să vă pară ireverențioasă. 
Vreau să Vă întrețin, cu o dis
cuție familiară, sau — hai să-i 
zicem — pentru că sîntem în 
Franța, cu o 
Grenoble.

Deocamdată, 
să considerați
drept diabolică. în timp ce dv. 
mușcați din sandviș și beți ca
feaua obișnuită, să știți că eu 
nu am gustat încă din speciali
tățile gastronomice locale. Deși 
le cunosc : păstrăvi cu migdale, 
știucă cu smîntină sau sufleu 
de raci. Ilustrul gastronom Bril- 
lat-Savarin, care s-a născut pe 
aici pe aproape (dar a cărui „sa
varină" încă n-am văzut-o prin 
cofetării) ne-a învățat că tre
buie să ne ocupăm de fericirea 
invitatului nostru.

Socotiți-vă deci invitații mei ! 
N-am să vă pot ferici cu un 

lichior de Chartreuse, al cărui 
nume vine tocmai de la masivul 
calcaros, înveștmîntat în nea, 
care mă orbește acum cînd îl 
privesc de pe terasa cafenelei. 
Nu pot să vă tratez, din păcate, 
decît cu o cozerie despre Gre
noble...

Ca și oamenii, orașele au ochi 
și urechi, membre și căi respi
ratorii. Numai că anatomia ur
bană se exprimă în materii 
inerte, în piatră și sticlă, în ar
gilă și metal. Vremea sapă ri
duri nu numai pe obrajii noștri, 
ci și pe cei ai orașelor, smăl- 
țuindu-i cu patina aceea carac
teristică datorită căreia orice lo
calitate devine denifisabilă în 
raport cu altele. Prima impresie 
a fost aceea de a mă afla in 
Brașovul nostru, un Brașov ex
tins, amplificat, cu mai multe 
Tîmpe, reverberate ca într-o o- 
glindă de triptic. La prima ve
dere, un oraș de provincie tipic 
și însingurat, izolat de vîltorile 
istoriei. Cînd Savoia a devenit 
franceză, Grenoble și-a pierdut 
caracterul (avantajos) de oraș de 
frontieră ; cînd s-a construit ce
lebra cale ferată Paris — Lyon 
— Marsilia, capitala dauphineză 
a ieșit din circuitele obișnuite, 
claustrată printre păduri, uriași 
de piatră și nămeți ca de vată, 
lăsată la latitudinea propriilor 
el mijloace, a hărniciei și inge
niozității locuitorilor.

Am privit orașul, sprijinit de 
o balustradă a reședinței uni
versitare cocoțată pe o coamă de 
deal. De acolo, de sus, impresia 
mi-a rămas aceeași, a unui oraș 
de provincie, cu mozaicul mono
crom al acoperișurilor roșii,

con- 
Drac 
le-au
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TRAGERE LA SORȚI PENTRU
C. M. DE FOTBAL DIN 1970
România in grupă cu Portugalia, Elveția și Grecia

La Casablanca, F.I.F.A. 
a tras ieri la sorți, pe 
continente, echipele în
scrise pentru C.M. de 
fotbal din 1970, stabilind 
grupele preliminare. Echi
pele din Europa au fost 
împărțite in 8 grupe, 
după cum urmează: 
I. Portugalia, Elveția, Ro
mânia, Grecia ; II. Unga
ria, Cehoslovacia, Irlan-

da, Danemarca ; III. Ita
lia, R.D.G., Țara Galilor ; 
IV. U.R.S.S., Irlanda de 
Nord, Turcia ; V. Franța, 
Suedia, Norvegia; VI. 
Spania, Iugoslavia, Bel
gia, Finlanda; VII. K.F.G., 
Scoția, Austria, Cipru ; 
VIII. Bulgaria, Olanda, 
Polonia, Luxemburg.

Pe lîngă cele 8 echi
pe europene ce urmează 
să se califice după dis-

putarea jocurilor din gru
pele preliminare, la tur
neul final al C.M. vor 
mai fi prezente trei re
prezentative din America 
de Sud, una din America 
de Nord și Centrală, una 
din Asia, una din Africa. 
Anglia, campioană mon
dială, și Mexic, ca țară or
ganizatoare, sînt calificate 
direct.

BIATLONIȘTII in Întrecere
Astăzi și duminică, în Poiana Brașov 

are loc întîlnirea de biatlon dintre for
mațiile de tineret ale țării noastre și 
R. D. Germane. Pe noua pistă din 
Poiana de Jos se vor întrece Gunther 
Bartnik, Berndt Klaussnitzer, Wolfgang 
Land!, Reiner Pretzsch și Berndt Vogler 
din partea oaspeților, Ion Mîrzea, Du-

mitru Soiu, Victor Fontana, Alexandru 
Szabo și Ion Olteanu din partea gaz
delor. Antrenorii celor două formații 
sînt Slgfried Forker (R. D. Germană) și 
Constantin Enache (România).

Astăzi se dispută proba individuală, 
iar duminică ștafeta.

ECOURI ALE „INTERNAȚIONALELOR
DE TENIS DE MASA

La capătul celor patru zile 
de întreceri din sala Florea- 
sca, unde și-au dat întîlnire o 
serie de reputați maeștri ai 
paletei, am cules — pentru 
dv. — cîteva impresii de la 
conducători de loturi, antre
nori sau jucători renumiți. 
Aproape în unanimitate, apre
cierile se raliază asupra a 
trei puncte : 1. nivelul teh
nic ridicat, 2. organizarea 
exemplară a competiției, 3. 
comportarea slabă, surprinză
toare, a principalilor noptri 
reprezentanți. Dar să dăm cu- 
vîntul oaspeților...

JOHNNY LEACH, fost cam
pion mondial, conducătorul 
echipelor Angliei: „Nivel ri
dicat, în general. Pentru noi a

la du

constituit un util exercițiu acea
stă mare confruntare sportivă, 
mai ales că am și încercat 
forțele — pentru prima oară 
în asemenea competiții — a 
trei tineri. Mary Wright și-a 
făcut din plin datoria, cîștigînd 
detașat simplul. Sînt bucuros 
că am realizat un event, în 
urma locului întîi și
blu mixt. Campionul nostru, 
Denis Neale — cu tot 
sul repurtat la mixt 
asupra lui Alser — 
tea deveni mai periculos dacă 
ar învăța să joace ceva mai 
speculativ. Din păcate, fina
lele — ca de obicei, de alt
fel — nu au repetat specta
colul din meciurile preceden
te. Sînt familiarizat cu orga-

succe- 
ca și 

ar pu-

PE UN PATINOAR NATURAL LA CLUJ

nizarea dv. Ireproșabilă, de 
aceea nu mai insist asupra 
ei. Jucătorii români au evo
luat modest. Curios, .Maria 
Alexandru dispune de multe 
atuuri tehnice, pe care însă 
nu le valorifică. Nu știu ce 
se întîmplă cu Giurgiucă și 
Negulescu..."

CARLO GUGUȘVILI, con
ducător și antrenor al lotu
rilor U.R.S.S.: „Campionatele 
s-au situat pe o treaptă su
perioară, iar organizarea a 
fost excepțională. Sîntem foar
te mulțumiți de condițiile ofe
rite. în ceea ce privește pe 
jucătorii noștri, consider că 
am fi produs o adevărată sur
priză dacă am fi terminat în
vingători întîlnirea cu valo
roasa formație a R.P.D. Co
reene. Interesantă a fost par
tida dintre Svetlana Grinberg 
și Eva Koczian. îmi pare rău 
că, după ce a 
tanțat, cu 2—0

(Continuare tn pag. a 2-a)

condus, dis- 
la seturi și Siegiried

Lemne.
Foto : Ț. Roibu

Sîntem în preajma deschi
derii Jocurilor Olimpice de 
iarnă și atenția lumii în
tregi, nu numai cea a spor
tivilor, va fi reținută la 
6 februarie de acest im
portant eveniment care se 
va desfășura în prezența 

generalului de Gaulle, șeful statului fran
cez, gazda ediției jubiliare a Olimpiadei 
albe.

în „departamentul" olimpic de la poa
lele Alpilor francezi totul este pregătit, 
astfel că 
petițiile 
clipă.

Tntrucît 
duminică 
în compania . ... 
de ei emoțiile succesului ca și pe cele ale 
spulberării speranțelor, vom privi astăzi 
spre culisele competiției, pentru ultima 
oară (așa cred, cel puțin în acest mo
ment).

Un spirit de organizare foarte exact 
s-a făcut necesar pentru gruparea cît mai 
sistematică a preocupărilor derivînd dintr-o 
competiție multiplă, de proporțiile unei 
olimpiade care mobilizează nu numai 
concurenti și tehnicieni, dar si turiști, zia
riști, operatori de film și televiziune, o 
„generație spontanee" care își reclamă 
dreptul ia existență (deci casă-masâ) și 
spectacol (deci transport), o generație de 
loc omogenă ci mai degrabă eterogenă, 
cu cel puțin tot atîtea moduri diferite de 
viață pe cît sînt de diverse costumațiile 
acestui original și grandios spectacol con
centrat într-o desfășurare de... 12 zile.

Gazdele au definit patru categorii de 
acțiuni, dedicîndu-le tot atîtea echipe de 
execuție.

Echipa CEREMONII — a fost pusă sub 
bagheta unui regizor, Jacques Valentin 
si a unui compozitor, Jacques Bondon 
(pentru muzica de scenă), însărcinați cu 
organizarea scenică a ceremoniilor de 
deschidere și închidere ale Olimpiadei, ca 
și cu „microfestivitățile" decernării me
daliilor.

Echipa ANIMAȚIE — este condusă de 
Nicolas Norman și se ocupă de distrac
țiile participanților la Jocuri, găzduiti de 
satul olimpic din Grenoble ca și de cei 
grupați în cele cîteva stațiuni învecinate.

Echipa RECEPȚIE -- dirijată de Milan 
Kepel va asigura realizarea recepțiilor din 
timpul Olimpiadei prinlre care se numără 
și „noaptea comitetului de organizare a 
jocurilor", serata Comitetului Olimpic 
Francez, ca și ședința de deschidere a 
celei de a 66-a Sesiuni a Comitetului Inter
national Olimpic.

Echipa DECORAȚIUNI — va fi condusă 
de Jean Saint-Martin și de Eliane Bonabel, 
dublați de cîte doi asistenți cărora natura
— și așa foarte generoasă cu orașul 
olimpic și împrejurimile sale — le dato
rează noi frumuseți.

Nici presa nu a fosi dată uitării. De 
distracțiile ce-i sînt rezervate după orele 
petrecute pe pîrtii sau după nervii risipiți 
la televiziune și telefoane avînd grijă un 
coordonator anume : Christian Russo.

Pe scurt, 100 de persoane vor fi angre
nate în procesul atît de complicat al ani
mației generale.

Ceremonia deschiderii va avea loc într-o 
arenă cu o capacitate de 65 000 de locuri, 
în formă de vîrf de lance, pentru a cărei 
construire s-au folosit 300 km de tuburi.

Numărul sportivilor care vor defila este 
apreciat la cca. 1500 de persoane, în 
afara celor 700 de membri ai fanfarelor 
și de alfi 3000 de participant! diverși.

In sfîrșit „defalcarea" ar putea continua, 
dar mai importantă ni se pare cifra totală 
a celor care vor fi — într-un fel sau altul
— de față Ja marea uvertură olimpică 
1968 de la Grenoble. Eslimația specialiști
lor a dus la o cifră senzațională : 100 de 
milioane de 
fiind 
ziune 
și de 
pice.

Dar, 
ceea ce vom vedea marți după-amiază, 
ci să ne mulțumim a ști că totul a fost 
prevăzut într-adevăr pînă la cel mai neîn
semnat (aparent) detaliu.

com-
putea deschide în orice

— dacă ar fi necesar 
s-ar

marți 6 februarie și pînă 
februarie ne vom complace 
concurentilor, trăind alături

oameni, marea majoritate 
datorată receptoarelor de televi- 
deservite de 14 camere în culori 
un satelit cu sarcini exclusiv olim-

să nu anticipăm pînă la amănunt

Emanuel VALERIU

Grenoble, 1 lebruarie

CUM SINI fOLOSITE SA1I1I H SPORT ACESTE ZILE?
alb a chemat la 
pîrtiile înzăpezite 
pe derdelușuri, pe 
mii și mii de ti-

Anotimpul 
întreceri, pe 
ale munților, 
luciul gheții,
neri. Sporturile de iarnă domină' 
calendarul competițional, ca în 
fiecare an. Asta nu înseamnă 
însă că sălile de sport, tradițio
nalele locuri de pregătire și 
concursuri, „șomează". Nicide
cum. Ele cunosc o afluență spo
rită chiar, față de sezonul esti
val. Este și firesc. Aici au loc 
obișnuitele competiții de iarnă 
la handbal, volei, baschet, box, 
tenis de masă etc., sau sînt pre
gătite viitoarele performanțe 
ale atleților, canotorilor, fotba
liștilor și ale altor fideli ai e- 
xercițiului fizic.

Pentru a constata, într-o pri
mă tranșă, cum sînt folosite u- 
nele săli în momentul de față, 
ne-arn adresat cîtorva dintre 
corespondenții noștri, care ne-au 
purtat pe un traseu variat și

(după părerea noastră) destul 
de interesant în concluzii.

BRAȘOV
Din cauza volumului mare

activității sportive din orașul
al

tate pînă seara tîrziu și pe re
prezentanții școlii sportive. La 
„Tractorul" — supraîncărcare. 
„Condică" de prezență este sem
nată zilnic de sportivi ai sec
țiilor clubului și ai școlii pro
fesionale (care își desfășoară o-

Raid de sezon
S3S

dominat de masivul Postăvaru
lui, sălile de sport sînt supra
solicitate și cu greu pot cu
prinde întregul program de com
petiții și pregătire. Cel mai mare 
asalt îl suportă sălile „Tracto
rul", „Armata" și aceea de la 
Liceul nr. 2, unde se concen
trează, de fapt, și antrenamen
tul majorității echipelor de per
formanță. Astfel, la Liceul nr. 2 
pe lîngă „locatarii" obișnuiți, e- 
levii, mai întîlnim cu regulari-

rele de educație fizică). Mai au 
acces — în baza contractelor cu 
clubul Tractorul — echipele de 
performanță de la Voința, Stea
gul roșu, Rulmentul, Creația și 
o parte din secțiile Școlii spor
tive. Lămpile sălii se sting zil
nic aproape de miezul nopții și 
se reaprind dimineața foarte de
vreme. Timpul necesar pregătirii 
pentru a doua zi este oferit, ast
fel, cu zgîrcenie. Aspect asemă
nător și la „Armata", unde prin-

tre „chiriași" întîlnim catedra 
de educație fizică a Institutului 
Politehnic și clubul sportiv al 
studenților brașoveni. De pildă, 
joia trecută porțile 
chise de studenții 
tehnica înainte de 
fost închise, tot de 
liștii) după ora 23. In „fereastra' 
dintre orele 16—20 și-au fixat 
antrenamentele luptătorii și vo
leibaliștii de la A. S. Armata.

In localitate mai sînt folosite 
și alte spații de lucru, cu o ca
pacitate mai redusă. Ne referim 
la noua sală de sport a Grupu
lui școlar Steagul roșu, la cele 
ale Liceului Unirea și Școlii ge
nerale nr. 6, unde in cea mal 
mare parte a timpului au !oc 
ore de educație fizică. In fine, 
eleganta sală a clubului Dinamo 
este rezervată în exclusivitate 
gimnaștilor, în timp ce noua 
hală de sport a clubului Stea-

au fost des- 
de la Poli- 
ora 7 și au 
ei, (voleiba-

(Continuare în pag. a 2-a)
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OFENSIVA ȘTIINȚEI PE TÂRÎMUL SPORTULUI

Prof. NICU ALEXE

Evoluția performanțelor spor
tive (n ultimele două decenii este, 
in mare parte, reflexul rezultate, 
lor cercetării științifice. Antrena
mentul, condus în baza unei ex
periențe fără profunzime, n-ar 
fi determinat apariția recordurilor 
actuale, incredibile și uluitoare 
pentru lumea sportivă dinainte 
de război. Modificările adaptative 
ale organismului (fiziologice șl 
biochimice), nu erau, aproape de 
loc, investigate și interpretate.

De atunci, în perimetrul educa
ției fizice și sportului s-a con
struit o întreagă lume de ipoteze, 
de măsurători precise și analize 
obiective, au venit, in ajutor, no
țiuni din domenii limitrofe, rigu
rozitatea științifică a plămădit, 
dlntr-un abundent material faptic, 
principii și teorii noi. Trei im
pulsuri au stimulat dezvoltarea 
cercetării științifice tn acest do
meniu : caracterul social al edu
cației fizice, accentuarea carac
terului competitiv al sportului de 
performanță, interesul accentuat 
al oamenilor de știință față de 
constatările fiziologiei, blochimiei, 
biomecanica și psihologiei spor
tive, care au ajutat la înțelege
rea superioară a stării de sănă
tate, sau a diferitelor entități pa
tologice.

★
Gîndeam la toate aceste schim

bări, privind lumea sportului, mal 
înainte de a-l întilni pe profe
sorul Nicu Alexe, doctor în știin
țe pedagogice, directorul celei 
mai tinere instituții științifice ro
mânești : Centrul de cercetări 
științifice în domeniul educației 
fizice și sportului.

— Deși se găsește abia în 
fașă, vrem să facem cunos
cută opiniei publice sportive, 
instituția pe care o conduceți, 
convinși că vestea va aduce, 
multora, satisfacții.

— Centrul de cercetări științi
fice în domeniul educației fizice 
șl sportului este un răspuns la o 
acută necesitate. Fără Instituții 
de acest tip, concepția moderna 
despre sport devine, într-o serloa-

Interviul nostru cu profs NI'CU ALEXE, 
directorul întfiului centru românesc pentru cercetări 

științifice în educafie fizică și sport

să măsură, declarativă și gratuită, 
Toate antecedentele noastre in 
acest domeniu au fost niște Încer
cări izolate, modeste, scurte sec
vențe întrerupte după un timp 
oarecare. Prin 1953—1954 și 
1956—1958, au existat două nuclee 
mai importante, dar ele nu s-au 
individualizat într-o instituție. în 
hotărîrile Conferinței pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, 
din 1962, se prevedea apariția 
unui institut de cercetări, dar abia 
de vreun an de zile s-au întețit 
acțiunile pentru realizarea lui.

— Cum vi se pare, acum, la 
început de drum ?

— Extrem de dificil, fiindcă ple
căm pe un traseu în premieră. 
Mal intîi, nu există suficiente 
cadre de cercetători în acest do
meniu. Cu cele 2—3 excepții, Cen
trul nu va merge, ci va porni 
doar. Deci, trebuie să găsim 
oameni cu aptitudini pentru cer
cetarea științifică, ulterior să-i for
măm, să-i modelăm după profilul 
acestei activități, care pretinde 
putere de analiză și de sinteză, 
informare multilaterală, putere 
de concentrare în jurul unei do
minante, capacitate de a-ți făuri 
o metodă de luqru etc.

— S-ar spune că un centru 
de cercetări științifice, intr-un 
domeniu abia abordat, are 
nevoie de o gestație de or
din intim, profesional ?

— Intr-adevăr, ne trebuie o pe
rioadă de acumulări, de sedimen
tare, de creștere în toate sensu
rile. Mă tem că unii oameni nu

vor avea răbdare, considerînd că 
centrul va aduce, peste noapte, și 
soluțiile științifice pentru o serie 
de laturi deficitare ale sportului 
nostru. în perioada premergă
toare, cînd formulam argumente 
pentru înființare, ne-am dat sea
ma că ne lipsesc multe din acele 
date obiective esențiale, fără de 
care nu se poate efectua cerceta
rea științifică.

— Trecînd peste aceste sem
ne inerente începutului, vă 
rugăm să ne sintetizați aspi
rația acestui for de cerce
tare științifică.

— In formularea cea mai sinte
tică, am dori să lămurim, în timp, 
cît mai multe dintre necunoscu
tele existente pe harta educa
ției fizice și a sportului.

— Cîteva cuvinte despre or
ganizarea internă.

— Centrul va avea trei compar
timente : secția de educație fizică 
șl activități recreative ale mase
lor, secția de pregătire sportivă a 
copiilor și juniorilor și secția 
sportului de performanță.

— Ați prefigurat, de fapt, 
direcțiile activității ?

— Da. întâiul sector va fi orien
tat spre studii sociologice. Tre
buie stabilit ce procent ocupă 
educația fizică în timpul liber al 
populației, pe grupe de vîrstă, 
profesii etc. Intelectualizarea so
cietății noastre a crescut enorm, 
într-un timp relativ scurt. Revo
luția culturală și tehnică a modi
ficat radical preocupările oameni
lor, preferințele lor. Flecare fa

milie are ambiție să facă, din 
copiii ei, oameni cu pregătire su
perioară. Față de acum 20, sau 
față de acum 10 ani, regimul de 
viață al oamenilor s-a modificat 
considerabil în toate componen
tele sale. Solicitările intelectuale 
și psihice sînt mult mai mari, 
încă de la cea mai fragedă vîrs
tă. în ce raport se găsesc toate 
acestea cu activitatea de educație 
fizică ? Timpul liber al copiilor 
e bine apărat și fructificat. Au 
posibilități să facă sport aproape 
de casă, sau de școală. La Paris, 
colonelul Crâspin, director în Mi
nisterul Tineretului și Sportului, 
a inspectat, din helicopter, valo
rificarea bazelor sportive ale ora
șului, ca să-și dea seama de rela
ția timp-spațiu, ținînd cont de nu
mărul lor, amplasare, durata de
plasării (locuință — baza sportivă 
— dus și întors), cifra solicitanți- 
lor și alți parametri. Dintr-un ast
fel de studiu se pot deduce ade
văruri, altfel ignorate, care im
pietează gradul de robustețe fizi
că a populației și performanța 
sportivă.

— Lipsindu-i experiența, o 
instituție de genul acesta poa
te rătăci printre abstracțiuni 
sau se poate sufoca într-o at
mosferă de academism uscat. 
V-ați gîndit la această pri
mejdie ?

— Da, este o pantă pe care se 
poate aluneca. Vrem să rămînem 
ferm pe pământul DRACTICiî și 
în temele curente, și în cerceta
rea de fond. Munca de cercetare

științifică trebuie finalizată în so
luții. Iată, de exemplu, procesul 
de educație fizică în școli. Ore 

’puține și nici ele bine valorificate. 
Din 45 de minute, elevul lucrează 
doar 10—15 minute, cu un efort 
de intensitate medie. Pînă la cea
laltă oră, trec cîteva zile. Nici 
vorbă de posibilitatea acumulării 
efectului de la una la alta. Ur
mele unei astfel de lecții se șterg 
în cîteva ceasuri. în felul acesta 
nu vom crește generații robuste. 
Mulți nu. sînt convinși de acest 
drastic adevăr. Va trebui să-1 
probăm, să venim cu date obiec
tive despre carențele de fond ale 
actualului proces de educație fi
zică și să propunem soluții in
atacabile.

— Văd că în economia cen
trului este integrată și școala 
experimentală „Viitorul".

— Pînă în prezent, școala „Viito
rul “ s-a dezis de la menirea el 
inițială. în fapt, a fost o școală 
sportivă intrată în competiție cu 
toate celelalte. Unele dintre sec
țiile ei au scos campioni naționali 
de juniori, elemente pentru loturi, 
dar „Viitorul“ n-a ajuns, pe cale 
experimentală, la niște adevăruri 
metodologice, n-a stabilit princi
piile pregătirii timpurii, n-a ex
plicat cum trebuie antrenați co
piii și juniorii, de ce așa și nu 
altfel. A fost ca o întreprindere 
creată să fabrice două produse i 
unul principal, altul secundar, dar 
l-a obținut numai pe al doilea. 
Aici e nevoie de restructurarea 
concepției și nu va îi de loc ușor.

— Ce proiecte aveți pentru 
alcătuirea unei baze mai știin
țifice sportului nostru de Per
formanță, în general, și cum 
va deveni Centrul un suport 
pentru pregătirea loturilor 
olimpice ?

— Un răspuns complet la aceas
tă întrebare ar fi kilometric. Fe 
lîngă temele de fond, centrul de 
cercetări științifice va trebui să 
se manifeste, cît mai repede, în 
direcții de primă necesitate. Fiind
că pînă la Olimpiadă a mai rămas 
puțin timp, doar laboratoarele de 
măsuri biometrice și cel de bio
chimie (deja în funcțiune) pot fi 
considerate auxiliare sigure. în 
primul, se va începe înregistrarea 
tehnicii sportivilor olimpici, la ra
murile bazate pe măiestrie tehni
că. Toate detaliile șl soluțiile de 
corectare vor fi puse la dispozi
ția antrenorilor. Va fi analizat, de 
asemenea, și regimul de lucru al 
mușchilor în efort. Sperăm să pu
nem, curînd, în funcțiune și la
boratorul de psihologie.

— Activitatea de cercetare 
pretinde și o aparatură adec
vată ?

— Laboratoarele amintite sînt 
destul de bine utilate. Dar profilul 
nostru ne obligă să creăm un 
atelier de prototipuri propriu, 
unde să fie imaginată șl construită 
o parte din aparatura necesară 
pentru Investigație.

— Prin ce fire va fi legată 
noua instituție de alte foruri ?

— Planul nostru de cercetare 
va fi parte integrantă din frontul 
național de cercetare științifică, 
coordonat de Consiliul Național. 
Dorim șă colaborăm cu institutele 
de cercetare ale Academiei, cu 
alte unități din țară, care au tan
gență cu preocupările noastre și, 
bineînțeles, cu cît mai multe fo
ruri omonime de peste hotare.

— Vă urăm să contribuiți din 
plin la dezvoltarea sportului 
românesc.

Interviu realizat de
Romulus BALABAN

ECOURI ALE „INTERNAȚIONALELOR
DE TENIS DE MASĂ

(Urmare din pag. 1)

18—10, Svetlana a pierdut, 
în încheiere, îmi permiteți o 
remarcă: am crezut că, pe 
teren propriu, echipele dv.« 
vor juca mai bine".

HANS ALSER (Suedia), 
campion mondial la dublu 
bărbați: „Concurs foarte bine 
organizat. O încălzire serioa
să pentru „europenele" de la 
Lyon. Dacă ar mai fi concu
rat și colegul meu Kjell 
lohansson, plus Stanek, Miko, 
Amelin, Rudnova și Luzova, 
se putea spune — pe drept 
cUvînt — că la București a 
a avut loc un autentic cam
pionat al Europei. Lipsa celor 
citați a fost compensată în 
mare măsură de prezenta pu
ternicilor jucători nord-coree* 
ni, deși ei nu mai dețin for
ma de la Stockholm, care le-a 
adus locul II în lume. Eu 
am jucat sub posibilități. Sper 
însă ca în două luni să mă 
pun la punct Cli' pregătirea, 
mai ales căde cîteva zile a 
sosit la noi cunoscutul antre
nor japonez Ichiro Ogimura. 
Sci;zați-n:ă. ' dar trebuie s-o . 
spun, jucătorii dv. n-au pro
gresat în ultimul an. Dim
potrivă..."

HANELORE SCHLAF, con
ducătoarea și antrenoarea 
iormațiilor R.F. a Germaniei: 
„Am asistat la întreceri de 
calitate, la care Și-au dat con
cursul numeroși sportivi va-

Dacă federația noastră de 
specialitate dorește într-ade- 
văr să organizeze sărbători
rea șl a altor jucători care au 
realizat mari performanțe, nu 
va trebui omis maestrul spor
tului Matei Gardner, cel mai 
bine CDtat pînă în prezent — 
pe plan internațional — din
tre jucătorii români: 1956 :
locul III în Europa și locul 
Vi în lume.

.\\\\\\\\\\\\\^
loroși. Subliniez aportul jucă
torilor . din R.P.D. Coreeană, 
cu toate că ei nu și-au mai 
apărat șansele cu aceeași stră
lucire ca la ultima ediție a 
„mondialelor". Favoriții au 
îndreptățit pronosticurile. în 
clipa cînd Giurgiucă a cedat 
la Stepanek, am știut, de 
exemplu, că prima noastră 
„paletă", Eberhard Scholer, 

va ocupa locul I. Ceilalți ad
versari l-au incomodat mai 
puțin, pentru că el știe să 
facă față cu succes atacurilor

în trombă, printr-un joc de
fensiv, dirijat. La fel Mary 
Wright n-a avut contracandi
dată, nepierzînd nici o par
tidă. De remarcat buna com
portare a jucătoarelor din 
R. D. Germană și a unor 
tinere românce. Cred că Radu 
iNegulescu n-a jucat slab, dar.. 
Și mai cred că Alser, vizînd 
cu insistentă demonstrația, 
uită că trebuie să facă și 
puncte. Organizarea bună. Am 
însă două rezerve: calitatea 
inegală a meselor și aglome
rarea programului în ultima 
zi, de altfel cea mai impor
tantă a concursului".

KIM CI SEN, conducătorul 
delegației sportive a R.P.D. 
Coreene: „Mulțumiri gazde
lor. în timpul șederii noastre la 
București, am avut ocazia să 
ne antrenăm foarte bine. Mi-a 
plăcut disciplina care a dom
nit în timpul competiției. Am 
avut ocazia să luăm parte 
alături de mulți dintre cei 
mai butii țticătofi de tenis do 
masă ai Europei. Mi se pare 
că și fetele au demonstrat o 
tehnică bună, ,atît în atac 
cîf'și în apărare'! Noi am'rea
lizat rezultatele pe care le 
cunoașteți, datorită unei pre
gătiri intense și perseverente 
Vom continua să ne pregătim 
în același mod, pentru a 
ocupa poziții fruntașe în acest 
sport".

HEINZ HAUPT, antrenor din 
R. D. Germană: „Impecabil 
organizate aceste „internațio
nale", care s-au bucurat și 
de o participare de clasă ri
dicată. Sînt satisfăcut de suc
cesele obținute, aci, de 
noi. Mă refer, în special, la 
reprezentativa feminină, câș
tigătoarea turneului pe echipe. 
De Lemke sînt mulțumit doar 
partial. Este drept că el. a 
câștigat spectaculos meciurile 
la Kim Cian Ho și Kan Nan 
Hoa, dar randamentul , lui a 
scăzut în finala cu Scholer. 
unde nu a atacat oportun. Nu 
mi-am închipuit că echipele 
dv. vor avea o evoluție așa 
de slabă. Sînt convins că 
aveți elemente bine înzestrate, 
unele cu mult talent, cum e, 
de exemplu, Giurgiucă, dar 
care nu acționează cu toată 
convingerea, hotărît. în sfîrșit, 
pot să vă spun (să n-o luați 
ca o autolaudă) că am în
trevăzut pe aproape toti cîș- 
tigătorii importantei competi
ții din capitala României".

C. Doșa, care a sărit recent, ia Tg. Mureș, 1,95 m, este favoritul principal al probei de 
înălțime. Foto: Ad. Ionescu

Șl ACUM, JUNIORII MARI

La o săptămînă după între
cerile juniorilor mici, sala 
Steaua din Capitală va găzdui 
o nouă competiție: CON
CURSUL REPUBLICAN AL JU
NIORILOR MARI. Iată probele 
cuprinse în programul întrece
rilor, precum și standardul de 
participare fixat : BĂIEȚI : 50 m

— 6,2 (sau 11,3 la 100 m); 50 mg
— 8,0 ; lungime — 6,50 ; triplu
— 13,70 ; înălțime — 1,80 ; prăji
nă — 3,60 ; greutate 6 kg — 
12,80 (sau 11,50 cu 7,257 kg) ; 
FETE : 50 m — 7,0 (sau 12,6 la 
100 m); 50 mg — 8,2 (sau 12,2 
ia 80 mg) ; lungime — 5,40; 
înălțime — 1,51 ; greutate — 
11,00.

Prin prisma rezultatelor ante
rioare, dintre băieți au șanse 
mai mari la primele locuri : Gh. 
Dulgheru (Dinamo Buc.) — * 
50 m, Șt. Lăzărescu (I.C.F.) și 
M. Ling (Viitorul Buc.) — lun
gime, C. Doșa (Tg. Mureș), A. 
Niculescu (Progresul Buc.), C. 
Scafeș (Șc. sp. 1 Buc.) — înăl

țime, V. Martin (Șc. sp. 2 Buc.), 
M. Voinea (Petrolul Ploiești) — 
prăjină, Cr. Mitrea (Dinamo 
Buc.) — greutate. La fete, prin
tre favorite se numără M. Cotii 
(Metalul Buc.), V. Recu (C.S.Ș. 
Buc.), O. Damian (St. r. Brașov), 
Al. Popescu (Lie. 35 Buc.) — 
50 m, E. Schal (I.C.F.), M. Popa 
(Tg. Mureș) — 50 mg, Al. Po
pescu, M. Popa și E. Schal — 
lungime, V. Bonei (Rapid Buc.) 
— înălțime, G. Murărescu (Șc. 
sp. Roman), M. Illy (Lie. 4 Ti
mișoara), C. Ionescu (Șc. sp. 2 
Buc.) — greutate.

întrecerile încep sîmbătă, de 
la ora 16,30 (de la ora 14 — pră-. 
jina) și duminică, de la ora 9,30.

CUM S1NT FOLOSITE SĂLILE DE SPORT

JUNIORII,
ÎN LUPTĂ

PENTRU TITLU
Recent, s-au disputat la O- 

radea întrecerile etapei orășe
nești a campionatului republi
can individual de juniori, lată 
noii campioni ai orașului : Ju
niori mari: Șt. Bronz, L. Var
ga, I. Florian, I. Tacacs, D. 
Sas, N. Morvai, M. Chirvase, 
P. Zambor, F. Szabo, D, Bur- 
tic. Juniori mici: T. Szabo, I. 
Farcaș, L. Pană, L. Horvath. 
N. Duca, N. Andreica, A. Ven- 
kli, I. Lucaci, I. Matiș, Z. Illeș. 
De remarcat că acești pugilișli 
fac parte din secția C.S.O. Cri- 
șui, al căror antrenor este 
Tiberiu Acs.

ILIE GHIȘA — coresp.
principal

La Craiova, în întrecerile 
fazei orășenești au fost desem
nați următorii campioni: Juni
ori mici: F. Steanță (Electro
putere), M. Titus (Electropu- 
tere), G. Constantinescu (Au- 
torapid), Șt. Calafeteanu (Di
namo), D. Gafiță (Electropute
re), N. Dobrotă (Dinamo), I. 
Voicu (Autorapid), T. Onciu 
(Autorapid), T. Buză (Electro
putere), D. Mihăilescu (Electro- 
putere), Juniori mari: E. Lu- 
mezeanu (Dinamo), P. Ocieă 
(Electroputere), G. Moșneanu 
(Dinamo), G. Rusu (Electropu
tere), C. Constantin (Electropu
tere), I. Stan (Dinamo), D. Să- 
eeanu (Electroputere).

K V. POPOVICI - coresp.

REȘIȚA (prin telefon). Du
minică s-a disputat în localita
te finala etapei orășenești a 
campionatului republican de 
juniori. Din lipsă de boxeri 
n-au avut loc meciuri la cate
goriile minimă, mijlocie și se
migrea (juniori mici), mijlocie 
și semigrea (juniori mari). Iată 
campionii : Juniori mari : C. 
Buhara, C. Anghel, T. Sikel- 
bauer, I. Sorescu, Gh. Moișan, 
I. Constantin, V. Ghercea, M. 
Morărescu, L.. Varga, D. Bucur. 
Juniori mici: M. Roșu, M. A- 
dam, I. Adam, P. Toma, I. Fui- 
cu, D. Sima, G. Sîrbu, D. Stoi
ca, A. Kapornai.

A. RUDEANU — coresp.
La Timișoara, cu prilejul 

disputării etapei orășenești a 
campionatului de juniori, spec
tatorii au avut prilejul să a- 
plaude evoluția remarcabilă a 
unor tineri cu reale posibilități. 
Campionii: Juniori mari : N. 
Tiutiuc (U.M.T.), M. Pop 
(C.F.R.), D. Ardeleanu (C.F.R.), 
I. Betuker (C.F.R.), Gh. Fikl 
(C.F.R.), Z. Mozes (U.M.T.), I. 
Grozav (U.M.T.), I. Chivu 
(U.M.T.), I. Voiculescu (U.M.T.), 
I. Tătucu (U.M.T.). Juniori 
mici : I. Topolovici (U.M.T.), 
N. Iovanovici (U.M.T.), Gh. Ne
gru (C.F.R.), D. Mois (U.M.T.). 
M. Bilan (C.F.R.), I. Keiemen 
(C.F.R.). S. Telbisz (U.M.T.).

ȘT. MARTON — coresp

COMPETIȚII 
ÎN 
-CAPITALĂ
Un bogat sfîrșit 
de săptămînă

în Capitală, activitatea com- 
petițională va avea un bogat 
sfîrșit de săptămînă. în afara 
concursului republican al ju
niorilor mari, organizat de Fe
derația de specialitate (în sala 
Steaua), vor mai avea loc încă 
trei competiții, în organizarea 
comisiei orășenești de atletism. 
Sîmbătă de la ora 16.30 și du
minică de la ora 8.30, în sălile 
Viitorul și Floreasca II, se vor 
desfășura simultan două con
cursuri deschise. La Viitorul 
vor participa copiii, juniorii 
mici și juniorii mari, iar la 
Floreasca II, în numai trei 
probe (50 mg, înălțime, greu
tate) vor concura seniorii, ju
niorii mari și mici.

Duminică dimineața, alergă
torii de semifond și fond vor fi 
chemați pe aleile parcului „23 
August“> la startul unui con
curs de cros. Vor lua parte ju
niori mici și mari și seniori. In 
plus, va avea ioc și o probă re
zervată începătorilor, elevi de la 
școlile generale și licee nelegi
timați (vor fi înscriși pe baza 
tabelelor prezentate de școli). 
Plecările și sosirile crosului se 
vor face în spatele Teatrului de 
vară, iar startul primei curse — 
cea a începătorilor — se va da 
la ora 9.

8... 9... 10... oul
Gala de box dotată cu „Cupa 

Semănătoarea1* a prilejuit par
tide viu disputate. Trofeul a re
venit formației Progresul, pe 
locurile următoare clasîndu-se 
cluburile Metalul, Semănătoarea 
și S.P.O.B.

C. PUFU — coresp.

La Oradea s-a disputat de 
curînd o întîlnire amicală între 
echipele de juniori Crișul și 
U.M. Timișoara. Gazdele ‘U 
cîștigat detașat (23—5), dove
dind o bună pregătire în ve
derea etapelor viitoare ale 
campionatelor republicane. In 
cel mai frumos meci al galei, 
Liviu Palo (Cr.) l-a învins la 
puncte pe Nicolae Ivănescu 
(U.M.T.).

ILIE GHIȘA — coresp.

CULESE

. In cele două zile 
tale concursului re
publican al junio
rilor mici am avut 
-ocazia să notăm 
•în carnet observa
ții, impresii, nou
tăți, pe care le re
dăm mai jos. U- 
nora dintre ele le 
atașăm și comen
tariile de rigoare; 
în privința celor
lalte, ii lăsăm pe 
cititori să comen
teze.

• Pe harta at
letismului au fost 
înfipte stegulete 
noi. Pentru prima 
oară în concursu
rile de talie repu
blicană, apar 
locuri 
atleți de la Meta
lul Aiud (Adriana 
Manaru — locul 11 
la greutate, Ileana 
Mayer — V la 50 
m și VI la lungi
me), Viforul Trăi- 
steni (Victoria Cîr- 
stea — III la greu
tate) și 
P. Neamț 
la Ionel 
greutate), 
pariție nouă, deși 
situată într-un 
vechi centru al at
letismului : Școa
la sportivă nr. 3 
din București. Pri
ma afirmare com- 
petițională i-au a- 

■ dus-o Stelian Za- 
hariciuc (prăjină) 
șl Marilena Coco- 
nu (50 mg), clasați 
pe locul V în pro
bele respective.

pe 
fruntașe

Ceahlăul 
(Gabrie- 
— V la 
Altă a-

• La aruncarea 
greutății, Maria 
Illy (Liceul 4 Ti
mișoara) nu avea 
practic
de valoare 
plată. Totuși, 
dimineața 
antrenorul 
manifesta 
forarea :

^făcut aruncări de-

adversare 
apro- 

in 
probei, 

ei își 
îngri- 

„Nu a

DE LA CONCURSUL

MEZINILOR

cîteva an- 
și a- 
elan. 
sălii 

permi-

cît la 
trenamente, 

stuncl fără
Construcția 
noastre nu
'te decît zboruri de 

• maximum 11 me
tri, la traiectorii 
mai înalte, bila se 
lovește de tavan...“ 
După amiază, ele
va lui Siegfried- 
Becfcer cîștiga pro
ba cu 14,85 
nou record 
blican!

m — 
repu-

9 O luptă inte
resantă s-a dat la 
înălțime fete. Pînă 
la 1,52 m a condus 
Zoia Moldovan 
(Lie. 2 Tg. Mureș). 
La 1,55 m, Elvira 
Crețu de la Școa
la sportivă . 2 din 
București (născută 
în 1953) trece din 
prima încercare, 
adjudeeîndu-și ast
fel victoria. Toto
dată, cu 1,55 m El
vira egalează re
cordul republican 
al junioarelor 
și... propria 
înălțime !

astfel șansele 
finală. O altă 
vorită însă la 50 
mg, Niculina Hin
du (C.S.Ș. Buc.) 
s-a calificat în fi
nală, a luat un 
start foarte bun, 
și, avînd un avans 
de aproape 1 m la 
ultimul gard se 
părea că va cîști
ga. Ea a declanșat 
însă atacul sosirii 
cu cîțiva metri 
prea devreme. Ur
marea ? A fost în
trecută de Marta 
Szatmari.

în 
lua- 
clu- 
Pă-

Iată 
în loc să 

ștacheta, 
probei de-

mici 
sa

campion 
la prăjină 
în 1954).

era în

• Cînd maes
trul sportului Mir
cea Dumitrescu 
devenea 
național 
(4,00 m 
fiul său
vîrstă de 1 an. As
tăzi Dan Dumi
trescu a pornit-o 
pe urmele tată
lui și antrenorului 
său, sărind 3,10 m 
(locul IV) la 15 
ani neîmpliniți. 
Dumitrescu jr. be
neficiază 
vantajul 
din fibre 
lastice.

și de a- 
prăjinii 
suprae-

dintre 
cursei
Irina 

Timi-

@ Una 
favoritele 
de 50 m, 
Clucă (Lie. 4
șoara) a suferit un 
clacaj în serii, ne- 
putîndu-și apăra

© Săritura 
înălțime băieți 
se sfîrșit și 
jeanul Adrian
truț primea felici
tările cuvenite în
vingătorului, 
însă că 
coboare 
arbitrii
abia se pregătesc 
să o ridice. Expli
cația ? Maestrul 
sportului Șerban 
loan asalta din 
nou recordul na
țional de sală (2,06 
m). In urmi cu o 
săptămînă a reușit 

a
m. 
vl-

2,04 m> acum 
obținut 2,05 
Săptăminile 
itoare...

La lungime 
Lucia Jinga 
sp. Ploiești)

fete, 
6Sc.
a avut pe rînd să
rituri de 5,45 m,
5.47 m ți — din 
ultima încercare —
5.48 m Pînă la re
cordul republican 
nu mai tint decit 
3 centimetri I Iar 
Lucia va fi juni
oară mciă și fn 
1969...

Ad. IONESCU

(Urmare din pag. 1) 

gul roșu, poate primi deocam
dată numai pe luptători. Pista 
acoperită va fi inaugurată nu
mai după ce se va asigura în
călzirea. Au rămas, însă, pe din
afară handbaliștii dinamoviști, 
ca și fotbaliștii de la Steagul 
roșu și Metrom, care sînt ne- 
voiți ca o bună parte din pre
gătiri să o execute afară, în 
ger.

Pînă la o eventuală mărire 
a suprafețelor acoperite, desti
nate antrenamentelor din tim
pul iernii, poate că n-ar strica 
o reajustare a programelor.

C. GRUIA 
coresp. principal

CRAIOVA
Singurele săli cu dimensiuni 

mai mari din oraș le găsim la 
Liceul frații Buzești, Colegiul 
Nicolae Bălcescu și Grupul șco
lar Electroputere. Primele două 
de abia acoperă orele de pro
gram ale elevilor. Pentru sec
țiile de performanță, care acti
vează in campionatele republi
cane, singura gazdă rămîne Sala 
sporturilor din apropierea ve
chiului stadion. Aici se antre
nează și își dispută meciurile 
voleibaliștii, baschetbaliștii, 
handbaliștii. Numeroase ore 
sînt rezervate și pentru gim
nastică. In general, orele desti
nate antrenamentelor pentru e- 
chipele care activează în com
petiții oficiale se află Ia limita 
minimă și chiar sub ea. De e- 
xemplu, secțiile divizionare ale 
clubului Universitatea (volei și 
baschet). Electroputere (volei) 
și Școala sportivă (baschet) au 
acces la sală de trei ori pe săp
tămînă cite 90 de minute. Exis
tă însă și echipe care „benefi
ciază" doar de 3 ore pe săptă- 
mină, ca de pildă cele de hand
bal, băieți și fete, de la Uni
versitatea. Mai norocoase sînt

voleibalistele de la „U“ — divi
zia A, care se pot antrena de 
patru ori pe săptămînă, dar la 
ore nu prea convenabile (seara 
după orele 20). Pe de altă parte, 
trebuie spus că atleți! craioveni 
n-au un loc bine precizat pentru 
pregătirile lor. Ei pot fi văzuți 
cînd la Sala sporturilor, cînd la 
Liceul frații Buzești sau la Co
legiul N. Bălcescu, așteptînd să 
„ciupească" măcar o oră de sală.

De condiții bune se bucură 
luptătorii, boxerii și scrimerii. 
Ei au la dispoziție o sală recent 
amenajată cu toate instalațiile 
necesare și au acces zilnic în 
„atelierul" lor.

M. VLĂDOIANU
corespondent

ROMAN
Singura sală de sport mai spa

țioasă din orașul nostru este 
bine gospodărită de către cei 
care o administrează. Unicul as
pect mai deficitar, cel al ilu
minatului a fost și el rezolvat. 
Rămîne doar să Se schimbe pla
sele de la porțile de handbal. 
Organul sportiv orășenesc a în
tocmit un orar bine chibzuit- în 
care s-au avut în vedere necesi
tățile echipelor și secțiilor care 
frecventează această bază. Fa
vorizați, pe bună dreptate, de un 
program mai larg sînt atleții. 
Ei au acces la sală zilnic, de 
două ori, între orele 7—9.30 și 
17.30—19. Dintre sportivii care 
frecventează baza, majoritatea 
sînt elevi: handbaliștii de la 
Școala generală nr. 1 (de trei 
ori pe săptămînă), elevii de la 
Școala profesională de con
strucții, precum și judoiștii de 
la Liceul nr. 1. Sîmbătă și du
minica sala este atribuită echi
pelor care au competiții.

C. GROAPA 
corespondent

CLUJUL VĂ GĂZDUI CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI

în lunile care urmează, îno
tătorii noștri fruntași vor fl 
angrenați într-o serie de Im
portante concursuri cu caracter 
intern și internațional. în zilele 
de 14 și 15 februarie, piscina 
aooperită din Reșița va găzdui 
[concursul „primilor șase", com- 
ipetiție organizată de federația 
de specialitate, care va lansa 
invitații tuturor celor aflați 
printre primii șase performeri 
(la flecare probă) în 1857.

Pe calendarul competițiilor 
interne mai figurează și tradi
ționalul concurs republican de 
primăvară. întrecerile de ju
niori și seniori (31 martie — 
2 aprilie) vor avea loc la Re
șița, iar cele de copii (5—7 apri
lie), la București.

Seria concursurilor interna
ționale din acest an va fi des
chisă de întîlnirea bilaterală a 
cluburilor Steaua șl Flota 
Gdynia (23—24 februarie la 
București). în continuare, cei 
mai în formă înotători din țară 
vor lua startul la „Festivalul 
nautic de la Bremen" (cel mai 
mare concurs de înot al sezo
nului) între 1 și 3 martie, la 
„Marele Premiu al ziarului 
Komsomolskaia Pravda" (Minsk 
între 15 și 20 martie), ca și la 
tradiționalul concurs feminin 
„Trofeo dei Navigli", găzduit 
de orașul Milano la 23 șl 24 
martie. în sfîrșit, Campionatele 
internaționale ale României 
vor avea loc anul acesta în 
bazinul acoperit din Cluj, în 
cil ele de 13 șl 14 aprilie.

REZULTATE...
în piscina acoperită din Plo- 

l iești s-a desfășurat primul con

curs de înot al anului, cu pri
lejul căruia au fost corectate 
10 recorduri regionale. Iată cî
teva din rezultatele înregis
trate :

Gh. Nițescu 1:22,8 la 100 m 
bras ; G. loniță 1:24,4 la 100 m 
bras; Gh. Tînțaru 1:17,8 la 100 
m spate și 1:30,0 la 100 m del
fin ; C. Mandache (11 ani) 1:29,1 
la 100 m spate. 36,3 la 50 m 
liber, 40,8 la 50 m spate ; D Al- 
dea (9 ani) 37,3 la 50 m liber, 
48,1 la 50 m bras ; Emilia Că
lin (9 ani) 58,6 ia 50 m spate ; 
Mihaela Georgescu (7 ani) 25,0 
la 25 m liber. (M. Sima — 
coreso.).

Karen Muir — 

primele recorduri 

mondiale ale anului
La numai 24 de ore după 

stabilirea noului record mon
dial în proba de 200 ni spate, 
realizat într-o cursă de 220 
yarzi (timpul de 2:24,1 între
be cu 4 zecimi fostul record 
al canadiencei Elaine Tanner), 
tînăra Karen Muir (Africa de 

JSud), în vîrstă de 16 ani, a 
^realizat o nouă performanță 
iexcepțională. Luînd startul în
tr-o probă de 110 yarzi, Muir 

•'st obținut timpul de 66,7 care 
(corectează vechiul record al 
[lumii, în proba de 100 m spate, 
■ tot cu 4 zecimi de secundă.

d»-4)
Aieară, tn sala Floreasca, s-au 

disputat ultimele partide in ca
drul „Cupei F.R.H." : Rapid — Pro
gresul (F) 23—11 (12—5) șl Dtnamo 
— Steaua 20—11 (12—4)
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Nici vorbă de calitate in „B“
Pregătiri cu superficialitate și fără nici 

o perspectivă. Locul de refugiu

POPAS LA BACĂU, ÎNAINTEA RETURULUI

EXPLICAȚIILE PUNCTELOR DE „ACASĂ“ 
Șl ALE SINGURULUI GOL IN DEPLASARE

Zăpada nu poate constitui o piedică in pregătiri. In retur, băcăuanii vor să arate că 
un meci poate ii clștigat nu numai pe teren propriu, ci și in deplasare...

Foto : C. Stoicescu
— Bacău —

Tot

Au trecut mai bine de 
patru ani de cină băcăua
nii — spectatori și jucă
tori — se despărțeau de 
divizia A. „Vechea gardă" 
— cu I. Lazăr, Gross, 
Gram. Radulescu — nu 
mai dădea randamentul 
așteptat. întineririle — 
Harșani, Pașcanu, de pil
dă — nu confirmau spe
ranțele. Apoi, „nopțile 
albe" ale unora, răceala 
față de colectiv a altora 
măcinau echipa, nu 
puteau rămâne, nici 
ele, fără urmări. Dinamo 
Bacău se zbatea în coada 
clasamentului în urma în- 
frîngerilor devenite o 
obișnuință. In 17 etape nu 
obținuse decît două vic
torii. Era in vara lui 1963.

Ce a urmat ? 1. Retro
gradarea, normal; 2. Re
structurarea lotului, pu- 
nîndu-se, in sfîrșit, picio
rul în prag ; 3. Lupta cu 
echipele din divizia B 
pentru revenirea in pri
mul pluton.

A fost greu in primele 
trei tentative. Dar cum, 
mai bine mai tîrziu decît 
niciodată, iată-i pe bă
căuani la startul campio
natului primei divizii in 
ediția 1967/1968.

★
Bacăul s-a bucurat astă- 

vară. Tot Bacăul a Început să 
facă calcule. „Vine Steaua, vine 
Petrolul șl U.T.A.". Și. într-ade- 
văr, au venit. Și cum au venit, 
așa au plecat. Se știe, la Bacău, 
nimeni nu a cîștigat nici măcar 
un punct în turul campionatului.

Dar, cită contradicție între re
zultatele de acasă și cele din 
deplasare. Bilanțul dinamoviști- 
lor, pe teren- propriu, este cu
noscut : 7 meciuri jucate, și tot 
atîtea cîștigate. Golaveraj : 17—7. 
Grație acestui tur de forță, pe 
care doar Universitatea Craiova 
l-a mai realizat, băcăuanii ocupă 
locul 6 în clasamentul turului. 
Iată, însă, că împreună cu Pe
trolul, împarte locurile 13—14 în 
alt clasament, al meciurilor dis
putate în afara orașului. Zero 
puncte și un golaveraj greu de 
anticipat : 1—18. Care să fie 
explicația acestei performanțe 
atît de ciudate ?

Am căutat răspunsul Intr-o 
discuție cu CONSTANTIN RA
DULESCU, antrenor secund, de 
18 ani la această formație (doi 

ani junior, 14 ani jucător de 
bază, trecut prin 9 posturi în 
echipă, și acum, ajutorul lui Ni- 
cușor).

— Ce părere ai despre com
portarea echipei ?

— Una peste alta, bună. 14 
puncte, locul 6. Dinamo Bucu
rești, Petrolul și Rapid (numai 
campioni !), sînt In urmă.

— Ai dreptate. Dar rezulta
tele din deplasare cum se îm
pacă cu acest loc ? Ele arată 
unele slăbiciuni.

— Și sînt. In deplasare, băieții 
noștri au jucat șters în zona ca
reului mare al adversarului, 
unde trebuia să te bați, să for
țezi. Parcă n-ar vrea să-i supe
re pe parteneri, pe gazda. In 
divizia secundă cîștigam și afa
ră. Altfel, nu promovam. Apoi, 
cred că e vorba și de o pregă
tire fizică slabă. Acasă, cîștigi 
mai ușor. Adversarul nu te so
licită la maximum. Publicul, 
care ne-a încurajat întotdeauna, 
a fost un puternic suport. Cu 
sprijinul lui am putut să în
toarcem rezultatele cu Steaua, 
U.T.A. și Steagul roșu.

— Deci, condiția fizică e 
„principalul vinovat" în depla
sare ?

— Da. Minutele în care am 
primit golurile spun multe. La 
Cluj, gazdele au marcat în 
min. 38 și 61. La București (cu 
Dinamo și Rapid, cînd am pier
dut cu același scor : 3—0), toate 
golurile ne-au fost înscrise după 
pauză. Cu Farul (0—4), conslăn- 
țenii au înscris ultimele trei 
goluri in min. 48, 65 șl 72. Din 
18 goluri primite în deplasare, 
12 le-am încasat în repriza se
cundă. Deci, insuficienta pregă
tire fizică a fost principala ca
rență. După primele insuccese, 
„afară", am impresia că s-a 
creat, în rîndurile echipei, și o 
stare psihică de loc favorabilă. 
Un gol în 6 jocuri e prea puțin 
pentru noi, mai ales că am jucat 
binișor în meciul cu Dinamo, 
sau la Tg. Mureș și Constanța.

— Returul se anunță .greu. 
Aveți 7 jocuri în deplasare, iar 
la Bacău vor veni Dinamo Bucu
rești, Rapid, Farul și F.C. Ar
geș, care știu să joace pe tere
nul adversarilor.

— Da, retur greu. Dar nn se 
poate să nu luăm, și noi, puncte 
în deplasare. Pe ce mă bazez 7 
Echipa s-a rodat în prima divi
zie. Apoi, poate n-o să mai 
avem nici atîtea indisponibilități 
ca în toamnă. In această perioa-

dă de pregătire (n.n. pină la 
sfîrșitul lunii ianuarie, la Slă- 
nic Moldova, apoi Ia Bacău), 
vom insista pe pregătirea fizică. 
Antrenamentele au o intensitate 
sporită și o durată mai mare. 
Iar viitoarele meciuri de verifi
care ne vor spune în ce măsură 
putem conta pe tinerii jucători 
introduși, de curînd, în lot. E 
vorba de Pană, de la Tg. Ocna 
(18 ani), Muntean, de la Chimia 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
(17 ani), Simionaș, de la Ro
man (aceeași vîrstă), Carst, de 
la Chimia Moinești și Gali, de 
la Buhuși (ambii de 22 de ani), 
Lemnaru, încă junior, de la 
Steagul roșu.

★
La Dinamo Bacău, antrenorii 

se străduiesc, deci, să elimine 
lipsurile manifestate de elevii 
lor în prima parte a campiona
tului, să realizeze o substanțială 
îmbunătățire a procesului de 
pregătire, o creștere valorică a 
jocului acestei formații. După 
părerea noastră, obiectivele pot 
fi îndeplinite. Echipa este ca
pabilă de o muncă intensă și de 
rezultate superioare (chiar și în 
afara orașului). Are, în rîndu- 
rile ei, cîteva elemente deosebit 
de talentate și de la care aștep
tăm mult. Cîteva exemple: 
Kiss, Dembrovschi, Duțan, Ru- 
giubei.

Constantin ALEXE

Una dintre concluziile majore 
ale activității rugbyului româ
nesc a fost aceea că progresele 
pe care le cerem sportului cu 
balonul oval nu mai sînt po
sibile fără o substanțială lăr
gire a calendarului reprezenta
tivei. E adevărat că în ultimii 
doi ani. ca urmare a măsuriloi 
luate de federație, echipele de 
club au beneficiat de mult mal 
multe și mai serioase întîlniri 
cu formații de peste hotare, 
„XV“-le țării a fost însă ne
voit să se limiteze, din nou, la 
3—4 meciuri de interes redus, 
în compania unor echipe de la 
care nu se putea pretinde mai 
mult decît jocul de „sparring- 
partener", precum și la tradi
ționalul, importantul, obsedan
tul (uneori) examen sever pe 
care-1 constituie partida anuală 
Franța — România. Or, acest 
lucru s-a putut vedea și în de
cembrie, la Nantes, iar abso
lut toți specialiștii prezenți au 
fost de acord : echipei de rugby 
a României îi sînt necesare con
tacte mai multe și cu alți par-

al „păsărilor
Ne aflăm la mijlocul vacanței 

de iarnă a fotbaliștilor. Vacan
ță în ceea ce privește activita
tea competițională, deoarece ac
tivitatea propriu-zisă este în toi. 
Toate echipele participante ia 
campionatul diviziei B au reluat 
pregătirile pentru retur. Din re
latările corespondenților noștri 
reiese că înainte de a se da 
startul pentru pregătiri, au avut 
loc ședințe de analiză a compor
tării avute în prima parte a com
petiției. Asemenea treceri în re
vistă au fost necesare pentru a 
^e scoate în relief părțile pozi
tive și negative, pentru a se sta
bili măsurile ce trebuie luate 
în vederea îmbunătățirii calității 
fotbalului în divizia secundă a 
țării. Dar, după evoluția majo
rității echipelor în turul cam
pionatului, s-au spus prea puține 
lucruri îmbucurătoare. Caracteris
tica principală a meciurilor a 
fost goana oarbă a echipelor 
după puncte, fără preocupare 
pentru calitatea jocului. Pentru 
majoritatea formațiilor n-a exis
tat decît un singur obiectiv : a- 
cela de a ocupa un loc în mij
locul clasamentului, ferit de a- 
menințarea retrogradării. Au fost 
flori rare partidele în care s-a 
văzut orientarea spre un ioc 
constructiv. Cauzele care au dus 
la această situație ? Iată cîteva :

Foarte mulți jucători au teh
nică rudimentară (lovesc balonul 
cu un singur picior, execută co
rect doar unul-două procedee, 
sînt deficitari la jocul cu capul 
și impreciși în trasul la poartă). 
MULTI FOTBALIȘTI SE PREGĂ
TESC CU SUPERFICIALITATE 
ȘI FĂRĂ NICI O PERSPECTIVA.

In formațiile din și-au gă
sit un loc călduț nenumărate 
„păsări călătoare", jucători vîrst- 
nici, cu o pregătire tehnică și fi
zică mediocră. Vom da un sin
gur exemplu, pe Chimia Suceava 
(antrenor Valeriu Neagu). Din 
cine este compusa reprezentanta 
sucevenilor ? Din Nicolau și Teo- 
dosiu din București, Gross-Ba- 
cău. Gheghe-Iași ș.a.

Dar, sînt și excepții de la ca
racteristica generală. Sînt clu
buri și asociații sportive ce pun 
pe primul plan problema calității 
fotbalului, a formării de jucă
tori și a promovării cu curaj a 
tinerilor talentați. Ne referim, în 
acest sens, la Politehnica Iași 
(fost C.S.M.S., antrenor Ion Za- 
haria), Siderurgistul Galați (P. 
Rădulescu), Electronica Obor (S. 
Taciuc), Politehnica București 
(S. Miu și S. Maksay) din seria 
I, C.F.R. Timișoara (V. Gain), 
Politehnica Timișoara (N. Godea- 
nu). Vagonul Arad (T. Jurcă) — 
s^ria a Il-a. La aceste echipe 
s * lucrează cu interes și pasiune 
pentru cristalizarea unui joc teh
nic, ele caută să satisfacă do
leanțele inimoșilor lor suporteri. 
Și roadele le culeg prin poziția 
deținută în clasamentele seriilor 
respective.

★
Pe fundalul mediocru al cali

tății fotbalului prestat în divizia 
secundă a ieșit la iveală, în pri
ma parte a competiției, și pro
blema disciplinei jucătorilor. A- 
proape după fiecare etapă, comi
siile de disciplină și de competi
ții ale federației au avut de dez
bătut diferite abateri săvîrșite 
pe terenurile de fotbal. Gama 
nesportivităților a fost foarte va
riată : injurii aduse adversarilor 
și arbitrilor, loviri reciproce cu 
și fără balon, precum și inci
dente provocate de elemente cer
tate cu cele mai elementare no
țiuni de disciplină. Și cu acest 
prilej sîntem nevoiți să consem
năm că terenul din Galați a fost 
suspendat. Deci, pentru Siderur
gistul a devenit normal ca în

PERSPECTIVE FRUMOASE PENTRU CALENDARUL 
INTERNAȚIONAL AL RUGBYULUI ROMÂNESC

teneri decît cei de care dis
pune actualmente. Desigur, pe 
primul plan al atenției stau 
formațiile din Anglia, Irlanda, 
Țara Galilor și Scoția.

Tocmai din aceste conside
rente s-a hotărît ca prilejul pe 
care-1 oferea întîlnlrea Franța
— Irlanda, de la Paris, în ca
drul „Turneului celor cinci na
țiuni", să fie folosit pentru con
tactarea conducătorilor rugby
ului irlandez. Pot afirma că dis
cuțiile purtate de semnatarul 
rîndurilor de față cu persona
lități de marcă din lumea „ova
lului" au fost fructuoase. Am 
avut posibilitatea de a purta 
discuții îndelungi cu d-nii E. 
O'D Davy, președintele I.R.F.U. 
(Irish Rugby Foot-ball Union
— federația irlandeză de spe
cialitate), R. Fitzgerald, secre

călătoare44
fiecare sezon să evolueze pe te
renuri situate la o distanță de 60 
de km de Galați. Să sperăm că 
a fost ultima lor Ispravă și pe 
viitor se vor dovedi mai buni 
organizatori ai partidelor de pe 
frumosul teren de pe malul Du
nării. Aceleași speranțe avem și 
în privința comportării lui Ră- 
celescu, Mihăilă (Politehnica Ti
mișoara), Postolache (Poiana 
Cîmpina) față de arbitri. Primii 
doi au primit cîte 8 luni sus
pendare, iar al treilea — 5 luni. 
Lista suspendaților cuprinde nu
me din aproape toate formațiile. 
Dar, și la acest capitol sînt cî
teva excepții : Chimia Rm. Vîl- 
cea (antrenor Nicolae Dinescu) 
din seria I, Crișul Oradea (An
ton Ferenczi), Minerul Baia Mare 
(Andrei Șepci) și A.S. Cugir (fără 
Antrenor !), echipe fără jucători 
sancționați.

Abundența neregularităților (în 
(multe cazuri ele au dus la ac
cidentarea unor jucători) dove
dește că antrenorii depun o 
muncă de slabă calitate. Numai 
așa se poate explica faptul că 
antrenorii I. Kecskei (Olimpia 
Oradea) și Gh. Bărbulescu (Me
talul Hunedoara) au avut doi 
(Sacaci IU și Foldvary) șl res
pectiv trei elevi (Pleian, Olaru, 
Mercea) suspendați pe mai multe 
etape. In plus, patru hunedo- 
reni au primit avertismente din 
partea comisiei de disciplină : 
Pleian, Molnar, Matei și Tătaru.

Evoluțiile bune ale unor echipe 
au fost umbrite de multe ori 
de comportările necorespunză
toare ale așa-zișilor suporteri. In 
afara Siderurgistului Galați, și o 
altă formație din seria I, Me
talul București, a avut de suferit 
de pe urma zeloșilor săi supor
teri : i s-a ridicat dreptul de or
ganizare pe mai multe etape pe 
Xerenul propriu. Oare, nu a sosit 
timpul ca elementelor huliga
nice să le fie interzisă intrarea 
pe stadioane ? Este necesară 
chiar trimiterea acestora în fața 
instanțelor penale. în acest fel, 
ar scădea substanțial tensiunea 
în care se dispută unele meciuri.

Un alt factor ce a dus la ni
velul scăzut al jocurilor îl cons
tituie condițiile materale neco
respunzătoare pe care le au echipe
le pentru pregătirea lor. Terenuri 
denivelate, echipament vechi și 
puțin — în special mingi, an
trenori cu o slabă calificare 
(majoritatea lor fiind încadrați 
cu o jumătate de normă) — iată 
cîteva dintre condițiile în care acti
vează multe formații în ,,B“. în 
ceea ce privește antrenorii, aceș
tia sînt mai mult cu „firma", de
oarece formația este alcătuită de 
„specialiștii" dn uzina, fabrica 
6âu instituția din care face par
te echipa. In cazul că nu accep
tă o asemenea situație, contrac
tul i se desface, pentru că ime
diat locul e ocupat de un altul. 
Excepție de la această regulă a 
făcut-o A. S. Cugir. După pleca
rea antrenorului Dungu, forma
ția a fost pregătită de specialiștii 
anonimi locali. . .

★
Așadar, pînă la reluarea acti

vității «Sompetlțlonale a mai rămas 
o lună și,.jSîteya, zile. Febra, 
pregătirilor a cuprins toate echi
pele. Antrenorii și jucătorii speră 
ca pînă la 10 martie să atingă 
un nivel bun. Peste tot domneș
te optimismul în ceea c© pri
vește calitatea jocurilor în retur, 
că meciurile vor avea, în gene
ral, un grad mai mare de spec
taculozitate.

Șl noi sperăm că divizia B va 
deveni, în sfîrșit, o etapă în for
marea tinerelor elemente atît de 
necesare echipelor din prima di
vizie a campionatului nostru.

V. POMPIL1U

tar al I.R.F.U., J. C. Conroy, 
secretar onorar al aceleiași 
I.R.F.U., precum și reputatul 
ziarist de specialitate Terry 
O’Connor, șeful rubricii de spe
cialitate de la ziarul „Daily 
Mail". Interlocutorii au manifes
tat un deosebit și îmbucurător 
interes pentru stabilirea și rea
lizarea unor contacte rugbysti- 
ce româno-irlandeze. Ei s-au 
dovedit foarte bine informați 
cu privire la valoarea și ma
niera de joc a rugbyștilor noș
tri, pe care le apreciază favo
rabil. Intr-o primă fază a aces
tor relații sportive vor figura 
meciuri între echipe de club 
sau selecționate regionale.

Nu putem încă preciza tot 
acest calendar, pe care-1 do
rim cît mai bogat. în orice caz, 
alături de acest deosebit de

MECIURI
RAPID — METALUL TÎRGO- 
VIȘTE 3—1 (1—1)

Rapid a evoluat ieri, pe 
stadionul Giulești, în compa
nia echipei Metalul Tîrgoviște. 
Feroviarii au folosit în con
tinuare noua lor tactică (cu 
Lupescu „il libero") și au 
demonstrat un bun potențial 
fizic (mai ales Dumitriu, 
Neagu și Codreanu, ale că
ror sarcini de joc au crescut 
considerabil). Scor final 3—1 
(1—1). Au înscris: Tiron 
(min. 5) pentru Metalul, Grea- 
vu (min. 25), Neagu (min. 
60, din 11 m) și din nou 
Greavu (min. 75). Golurile 
marcate de fundașul Greavu 
au fost rezultatul firesc al 
unor acțiuni colective des
fășurate în spiritul noii con
cepții. Au jucat formațiile:

Rapid : Andrei (Răducanu 
min. 45) — Lupescu — Ștefan, 
Motroc, Costea, Greavu — 
Pop, Dumitru Ion (Bungău 
min. 45) — Neagu, Dumitriu, 
Codreanu (Petreanu, Bădoi).

Metalul Tîrgoviște: Stăne- 
scu — Nițescu Ilie, Păun, 
Petcu, Buciumeanu, Nițescu 
Mihai (Bot min. 45), Mureșan
— Casandra (Buzatu min. 45), 
C. Ionescu, Tiron (Harap), 
Chiriță.

Vasile URZICEANU
METROM BRASOV—PETROLUL 

PLOIEȘTI 3—3 (2—1)
Cela două formații au sus

ținut miercuri după-amiază; Ia 
Brașov, primul lor joc amical 
din acest an. Meciul a fost a- 
tractiv, cu faze frumoase, deși 
terenul era acoperit cu zăpadă 
și a nins aproape tot timpul. 
Golurile au fost înscrise de 
■Ardeleanu (min. 7 și 62), Sima 
'(min. 11 din lovitură liberă de 
la aproximativ 20 m) pentru 
Metrom și respectiv, Dridea I 
(min. 23 șl 73 din 11 m) și Ba- 
dea (min. 83).

PETROLUL : Sfetcu (Ionescu)
— Pal, Ionescu II, Pahonțu 
(Florea I), Dragnea — Drago- 
mir, Iuhas — Roman (Florea 
II), Dridea I, Badea, Moldo- 
veanu.

METROM: Pozna (Szald) — 
Bîrsan, Dinu (Penzeș), Ochea, 
/Bădițoiu — Lazarovici, Gabor 
(Filimon) — Aeschd (Selymesi), 
IDuică), Ardeleanu, Budai. 
Sima.

în deschidere : TORPEDO 
ZARNEȘTI (locul I în campio
natul regiunii Brașov seria I)
— PETROLUL PLOIEȘTI (ti
neret) 0—0. w
C. GRUIA — coresp. principal 
CHIMIA ORAȘUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ — DINAMO 

BACĂU 0—2 (0—1)
La invitația asociației spor

tive Chimia din Orașul Gheor- 
fihs Gheorghiu-Dej echipa Di
namo Bacău, care se află în 
pregătire de iarnă la Slănicul 
Moldovei, a sosit în localitate 
și după ce a vizitat Combinatul 
■chimic de la Borzești a susținut 
un meci amical. Peste 2 000 de 
spectatori au urmărit această 
partidă care a supus ambele 
formații la mari eforturi, din 
cauza terenului desfundat. Au

TURNEUL ECHIPEI DUKLA
BANSKA BISTRICA

Săptămîna viitoare își înce
pe turneul în țara noastră echi
pa Dukla Banska Bistrica, li
derul diviziei B din Cehoslova
cia.

Iată programul : la 7 februa

important punct, al relațiilor cu 
rugbyul insular, vom încerca 
restructurarea confruntărilor 
româno-franceze. Astfel, preco
nizăm — și avem acordul de 
principiu al partenerilor noștri 
— efectuarea unui turneu de 
3—4 partide, dintre care un 
test-meci cu echipa națională, 
în Franța. De asemenea, se 
caută soluții pentru programa
rea meciului cu Franța, din ca
drul „Cupei Națiunilor", în altă 
perioadă a anului, de preferință 
în lunile aprilie șau mai. Evi
dent, acest deziderat nu e rea
lizabil decît în anul 1969. Pro
babil că aceste modificări vor 
fi definitivate cu ocazia Con
gresului F.I.R.A., în septembrie, 
la Lisabona.

Trebuie să menționez că un 
mare rol în reușita de princi

AMICALE
marcat Dembrovschi (min. 8) și 
I. Munteanu (min. 52).

Dinamo a folosit următorii 
jucători: Ghiță — Kis, Velicu 
Vătafu, Naumcef — Panait, Ne- 
delcu — E. Daniel, Dembrov- 
schi, Ene II, Pani (I. Muntea
nu).

GH. GRUNZU — coresp.
PREGĂTIRI LA GLORIA 
C.F.R. GALAȚI...

O dată cu ședința de analiză 
care a avut loc în ziua de 12.1., 
echipa de divizia C Gloria 
C.F.R. Galați și-a reluat an
trenamentele. Antrenorii Guță 
Tănase și Ion Tudorache au la 
dispoziție următorul lot: Ian- 
cu, Gheorghiu (portari), Valcan, 
Hulea, Florescu, Neacșu, Podeț, 
Arghir (fundași), Moraru, Je- 
lesneac (mijlocași), Preda, Ma
rin, Maroși, Hamza, Călin, Ion 
Ion (înaintași). După o săp- 
tămînă de pregătiri la Tușnad- 
Băi, echipa se antrenează zil
nic la Galați. Se preconizează 
un turneu de 4—5 meciuri în 
regiunea Cluj.

Ion TUDORACHE 
antrenor secund

DINAMO BUCUREȘTI — DU
NĂREA GIURGIU 3—0 (3—0)

La prima apariție publică în 
Capitală, pe 1968, Dinamo Bucii-' 
rești a îritîlnlt, ieri dimineață, 
într-un joc de verificare, for
mația de div. C, Dunărea Giur
giu, pe care a întrecut-o Cu 
3—0 (3—0). Golurile au fost în
scrise de Naghi (min. 12) și 
Emil Dumitru (un tînăr de la 
Electronica Obor) — min. 21 
și 23.

Dinamoviștii s-au mișcat mai 
ușor și au manifestat mal mul
tă poftă de joc în prima re
priză, apoi — în partea a II-a 
a meciului — starea terenului 
(zgură îmbibată de apă) și-a 
pus amprenta pe acțiunile lor, 
care au devenit mai lente și 
mai confuze.

Arbitrul Constantin Surdu a 
condus următoarele formații :

DINAMO BUC. : Niculescu 
(min. 46 Datcu) — Popa (min. 
46 Pîrvu), Nunweiiler III (min. 
46 Boc), Dinu, Ștefan (min, 46 
Mocanu) — Stoenescu, Poenaru 
— Emil Dumitru (min. 46 Stin
gă), Dumitrache, Naghi, Nun
weiiler VI.

DUNĂREA GIURGIU: Ghi- 
bănescu — Iacob, Cojocaru, Na- 
nia, Tudorache — State, Gră- 
dinaru — Lungu, Mustață, 
Cristache, Crăciun. Au mai ju
cat : Piticu, Dumitru, Borțea, 
Ilie Emil și Budurincă.

PRONOSTICUL NOSTRU
ETAPA DIN 4 FEBRUARIE

1968

I. Atalanta — Cagliari X
II. Bologna — Brescia 1

III. Lanerossi — Inter 2
IV. Mantova — Sampdoria X
V. Milan — Napoli 1

VI. Roma — Spai 1
VII Torino - Fiorentina 1

VIII. Varese - Juventus X
IX. Bari — Padova 1

| X. Livorno — Reggina 1
Xl.Potenza—Lazio X

XII. Novara -- Lecco 1
XIII. Catania -- Pisa X"

rie va juca în compania echi
pei Metrom, Ia Brașov; la 9 
februarie cu Chimica Tîrnă- 
veni și la 11 februarie cu A.S.A. 
Tg. Mureș.

piu a acestor contacte l-au avut 
unele personalități din rugbyul 
francez — d-nii Marcel Batigne, 
președinte al F.I R.A. și al fe
derației franceze, Albert Fer
rets și Marcel Laurent, vicepre
ședinți ai federației franceze, 
și Jean-Claude Bourrier, secre
tar general adjunct al F.I.R.A. 
și al federației franceze — care 
au dat un sprijin substanțial 
sportului cu balonul oval din 
țara noastră, prin facilitarea 
acțiunilor întreprinse de noi.

în încheiere, trebuie să arăt 
că aceste eforturi, precum și 
rezultatele lor, sînt fără îndoia
lă indispensabile asigurării unei 
creșteri valorice a rugbyului 
nostru. Ele nu reprezintă însă 
totul și nici nu pot rezolva 
în întregime problema : fără o 
pregătire asiduă a specialiști
lor și a sportivilor nu vom pu
tea nici progresa, nici menține 
pasul cu rugbyul mondial !

Ion ISVORANU
secretar general al F. R. Rugby

Iunie, 1931, Arenele Romane...
Lucian Popescu Înaintea meciului cu Petit 

Biquet. '

Buretele șterge sudoarea 
și lacrima, uneori...

Kid Oliva a pierdut titlul european la București. 
Zla.ne.le românești și-au deschis larg coloanele în 
cinstea acestui senzațional eveniment. Chipul zîm- 
bitor al puștanului de 18 ani a devenit peste noapte 
celebru. Știrea victoriei a fost telegrafiată la Paris. 
Ziarul-„L’Auto" .scria sub semnătura trimisului său :

22 A FOST ODATA UN CAMPION 

.Românul și-a adjudecat decizia în a 10-a repriză 
prin aruncarea bureteliii, secunzii iui Oliva apreciind 
foarte just că omul lor nu mai avea nici o șansă. Ei 
au făcut gestul care se impunea, fără discuție. Este 
prima oară cînd România deține un titlu european. 
Popescu s-a afirmat prin victoria asupra lui Oliva 
ca un boxer de clasă continentală.

...Oliva revine la Paris cu buza prinsă-n copci. Di
rectul de stingă al lui Lucian s-a dovedit nemilos, 
dar și Oliva a mers prea departe cu încăpățînarea. 
El n-a vrut să cedeze la timp, nu- și-a dat seama că 
devenise o jucărie în mîinile „omului de ciocolată" 
și din această cauză a suferit o gravă avarie care, 
de fapt, îi va pune capăt carierei De la meciul cu 
Lucian, Kid n-a mai reușit să strălucească pe ring... 
Rana i se deschidea de la primele lovituri și el de
venea o pradă ușoară pentru .adversar...

Lucian i-a trimis mai tîrziu o scrisoare plină de 
căldură și compasiune, iar Oliva, sportiv, i-a răs
puns prompt, încheind cu o frază concludentă : 
„Viața în ring e dificilă, plină de pericole. Cine n-are 
curajul s-o înfrunte, sâ nu treacă corzile. Noi nu 
ne vom mai întîlnl, Mon cher anii, dar îți dau un 
sfat : păzește-te".

Parisul sună alarma. Titlul european la „muscă” 
a zburat de pe Tumul Eiffe] pe Tumul Colței. El 
trebuie readus în orașul unde Maurice Chevalier, 
mare amator de box, suspină acum melancolic, „oh 
mon pauvre Kid". Cine va fi întreprinzătorul ?' E 
ales din nou Rene Challange, un „bațailleur" de 
prima clasă, care a mai boxat cu Lucian Popescu 
și așteaptă nerăbdător revanșa.

Colonia franceză din București care a reținut un 
mare stoc din fotoliile situate în imediata apropiere 
a ringului, îl ovaționează pe Challange. Lucian simte 
vîjîind pe lingă urechi swlngurile și croșeurile pa
rizianului dar, imperturbabil, împinge mereu înainte 
ca un piston neobosit stingă. acea „stingă de aur", 
care, după spusele adversarilor, „seamănă numai 
neliniște, furie și derută în fața tuturor".

După ce cade la podea în repriza a VI-a, Challange 
vine la colțul său buimac, ridicînd din umeri ; „N-am 
ce-i face". Are fața tumefiată și parcă totul se-n- 
vîrtește cu el. Caută o lovitură decisivă, dar Lucian 
își dublează măsurile de precauție, rămîne blocat 
cu cinci zăvoare și-l trimite iarăși pe Challange la 
podea în repriza a XII-a, cîștigîn'd lejer la puncte. 
Bucureștenii jubilează. Lucian confirmă. Deci, voi 
toți care vreți să vă măsura ți forțele cu Lucian al 
nostru, poftiți. încercați !

După ciouă luni, la 16 oct. descinde în Gara d? 
Nord, celebrul Valentin Angelman. Trei zile mal 
tîrziu, pleacă la Paris, bătut la puncte. Recunoaște 
cu franchețe : „Popescu e atît de tînăr și știe atîtea 
despre box. Unde și cînd le-a învățat atît de repede?” 
O lună mai tîrziu, e rîndul italianului Carlo Gavag- 
noll, să coboare din ring cu capul plecat. Anul 1930 
a fost prodigios pentru „omul de ciocolată". în fa
milia Popescu ochii tuturor sînt pironiți pe cadra-

n.i.i w—w—iioisr—Biniim.ii iiiiniuiimi intinsniic-rin..,, ..Mioc-iw.
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nul orologiului. Cîteva legănări ale peindulel și noul 
an 1931 va deschide larg ușa, tînăr și plin de spe
ranțe. Toți se vor întreba în acea clipă : „Ce ne va 
aduce 1931 ?<• Șl — mal ales — ce-i va aduce me
zinului, Lucian, Intrat în cel de al 19-lea an cu 
titlul de campion european care apasă atît de greu 
pe umerii săi atît de fragili.

...Din Londra a Sosit o telegramă. Se oferă o sumă 
fabuloasă pentru un med cu Jackie Brown. Lucian 
a crescut în greutate. Trebuie „să dea jos" trei kilo
grame. Se supune unul regim Infernal. Alergări In 
Hyde Park, băi de aburi'și post monahal. Cu o am
biție de fier, Lucian reușește să ajungă la limita 
categoriei. Nici în ajunul meciului nu poate dormi ! 
Stomacul refuză să mal primească hrană ! La Man
chester, 10 000 de englezi își susțin compatriotul ! 
Jackie Brown e un boxer înalt, osos, eu viteză în 
execuții șl un formidabil joc d.e picioare. Atacă de 
la-nceput, dar Lucian îl opune aceeași tehnică, dîr- 
zenle și ambiție de odinioară. Cu un talent si o 
intuiție a ringului pe care englezii vor fi nevoit! s-o 
recunoască în presa lor — de obicei foarte rezervată 
— „românul se bate ea un tigru rănit, iar Brown are 
ocazia să guste mereu din acea directă de stingă 
fulgerătoare șl eficace". Repriza a XV.a s-a terminat 
Cei doi pugiliștt, extenuați de efort, lac de sudoare', 
așteaptă decizia ! „învingător la puncte... Jackie 
Brown». Tatăl lui Lucian șterge fața băiatului său 
cu buretele. Și deodată își dă seama că buretele nu 
șterge numai sudoarea. Ea se amestecă acum cu la
crimile lui Lucian, lacrimi de deznădejde, de mindrte 
rănită. E prima înlrîhgere a „campionului”. „Nu-i ni
mic Lueieă, îl consolează tatăl său. „Centura” n-al 
pîerdut-o. șl acum, că ești „cocoș" să-ncercăm să-i 
luăm titlul lui Carlos Flix Ce zici

Lucian își șterge fata eu bandajul — acum se află 
în cabină — șl privind după Jackie Brown care 
pleacă fluierînd, în mijlocul prietenilor, încuviințează :

— Vreau să mă bat ou Flix. Șl... Șl o revanșă ou 
Brown !

...Carlos Flix acceptă imediat oferta de a veni la 
București, Fixează și data : 20 septembrie 1931. „So
ția mea împlinește 20 da ani si vreau în seara aceea 
să-i fac cadou ineft o victorie", declară Flix ziariș
tilor madrileni, ieșind de la o „eorrtdă".

In așteptarea „toreadorului”. Lucian își verifică 
forțele cu Nicolas Petit Biquet, iar peste o lună cu 
Emile Degande. amîndoi belgieni. Lichidează soco
telile cu ambii. !ntre?îndu-l „la puncte", îl „păcă
lește” șl pe Stamate iar în seara de 20 septembrie 
e punctual la „rendez-vous“-ul cu Carlos Flix, pe 
ringul feeric luminat din Arenele Romane...

Spaniolul are alură de veritabil „cocoș” ! Pînă și 
părul său tuns scurt șl nasul puțin acvilin îi dă o 
înfățișare bătăioasă, zbîrlită. Lucian asculta ulti
mele staturi ale lui Nour și plin de hotărîre se lan
sează in atac. Mii de bucureștenl dezlănțuie canonada: 
„Haide Lucian, haide Lucian".
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Spaniolul dă dovadă de o energie surprinzătoare, 
acroșează șl face tot ce e posibil ca să-l pună la 
respect pe mînzul de vis-a-vis. Lucian nu-1 vede în 
față decît pe Jackie Brown din Manchester șl a- 
tunei atacurile sale sînt necruțătoare ! Flix are arca
da spartă în repriza a treia, apoi simulează recep- 
țlonarea unor lovituri sub centură. Arbitrul Wais- 
berg nu se lasă însă păcălit 1 Lucian sîngerează la 
nas, dar nu dă înapoi. Spaniolul se aruncă la atac în 
repriza a clncea și plasează lovituri scurte, la corp. 
Lucian — surprins — bate.n retragere. La „colț", 
Nour agită șervetul ca să-i furnizeze mai mult aer 
și-i sugerează ; „Acum, ataci”. Lucian sare ca un 
resort automat șl dezlănțuie atacul... Directele, croșeuri
le, swlngurile șl upercuturile nimeresc în plin. Flix e 
complet dezorientat și nu se dezmeticește decit în re
priza a opta. El preia inițiativa și cu forțe nebănuite 
îl domină pe Lucian, mai ales în schimburile de a- 
proape. Dar Lucian își revine, impune lupta de la 
distanță și apoi se dezlănțuie în repriza a 12-a, O 
formidabilă directă și Flix la podea ! Lucian reia 
atacul cu sporită vigoare. In repriza următoare, Flix 
se refugiază in corzi, dar loviturile bucureșteanului 
il așteaptă peste tot... Artero, managerul lui Flix 
se zbate în colțul ringului ca un tigru în cușcă. Va
carmul spectatorilor e asurzitor. Toți au certitudi
nea victoriei. Intr-adevăr, arbitrul Waisberg ridică 
mina lui Lucian Popescu. Al doilea titlu european 
se află de acum la București I

Gazetarii iau cu asalt vestiarele. Artero este ex
trem de ocupat cu aranjarea obrazului, buzei și ar
cadei fostului campion european. După ce tratează 
toate rănile cu antiseptice și prinde agrafe pe ar
cada lui Flix, Artero oftează și declară : „Recunosc 
că Lucian a cîștigat și că e un boxer de mare clasă. 
Noi avem scuza oboselii unui drum de opt zile. Plec 
cu regretul că pierdem un titlu, dar satisfăcut că 
Flix are miini bune și cu ele va mal recolta multe 
victorii”.

Casanovas, arbitrul spaniol, spune : „A cîștigat cel 
mai bun. Lucian mi-a lăsat o impresie admirabilă. 
Nu ne mal rămîne decît speranța unei revanșe la 
Barcelona".

Ca.rlos Flix, nu poate vorbi prea mult. Se mulțu
mește să murmure abătut : Al-am simtit pentru pri
ma oară emoționat pe un ring într.o țară străină... 
Nu știu de ce f Am făcut tot ce am putut. Felicit 
pe campion".

Lucian Popescu deschide ușa cabinei iui FUx sl-1 
îmbrățișează sărutîndu-1 pe obrazul tumefiat de lo
vituri : „Felicitări, Carlos, ai boxat minunat N-am 
cea‘‘llt »uraganul“ tău din reprizele a noua ți a ze-

Flix surîde trist : „Ce foloe. „Uraganul” Uu a fost 
mai puternic pină la urmă”...

George MIHALACHE
VIITORUL CAPITOL : De prea multă uzură s-a 

tocit „arma"...



HOCHEIUL VA FI CEL MAI POPULAI!
SPORT LA J. 0. ?

Cum se vor desfășură întrecerile

Nu incape Îndoială că printre sporturile pe 
zăpadă ți gheată, în care peste cîteva zile se 
vor decerna primele cununi olimpice ale 
anului 1968, hocheiul este unul dintre cele 
mai populare. Pentru aceasta pledează nu 
numai interesul cu care sînt urmărite aici Ia 
Grenoble ultimele pregătiri ale formațiilor ce 
Își vor disputa medaiiile olimpice, ci și fap

tul că ia ultimele ediții ale Jocurilor, ho
cheiul s-a numărat printre sporturile care 
au reunit cel mai mare număr de specta
tori.

De pildă, la Innsbruck, hocheiul s-a situat 
pe planul secund intr-un „clasament" neoficial 
al numărului de spectatori (240 000), imediat 
după probele alpine de schi (261 000).

Meciurile din grupa A a turneului olimpic de hochei vor fi deosebit de pasionante și la 
Grenoble. Intilnirea dintre echipele Canadei și Cehoslovaciei Încheiată anul trecut la C.M. 
de la Vierta cu un scor de egalitate, 1—1, (în fotografie, o fază din acest meci) va ii reedi
tată și cu acest prilej. Foto: Votawa — Viena

Nu-i de mirare, deci, că toți 
cei ce în aceste zile muncesc 
febril în jurul mantinelelor de 
la „Palatul de gheață" și de 
la „Patinoarul municipal", 
ambele amplasate într-un fru
mos cadrul natural din par
cul „Paul Mistral", speră ca 
hocheiul să realizeze marea 
performanță și să cucerească 
medalia de aur a populari
tății. Pe de altă parte, iubi
torii hocheiului comentează 
noutățile căutînd răspunsuri 
la o serie de întrebări : vor 
reuși hocheiștii sovietici să-și 
păstreze întîietatea pe care 
o dețin în campionatele mon
diale și la Jocurile Olimpice 
din 1963 ? ... furnizează acum 
canadienii surpriza pe care 
conducătorul lor tehnic, pas
torul Bauer, o așteaptă de 
mult ? ... selecționata Cehoslo
vaciei și-a regăsit cadența și 
valoarea de acum cîțiva ani ?

Cum răspunsurile la aceste 
întrebări vor prinde formă de
finitivă abia peste cîteva zile, 
deocamdată să oferim citito
rilor cîteva amănunte referi
toare la modul de desfășu
rare al turneului olimpic de 
hochei.

Mai întîi, trebuie știut că 
în acest sport se organizează 
anual un campionat al lumii 
(paralel și al Europei) pe trei 
grupe valorice : A, B și C. In 
anii în care au loc Jocurile 
Olimpice de iarnă, campiona
tul mondial nu se mai des
fășoară, echipa învingătoare în 
turneul olimpic primind și ti
tlul de campioană mondială. 
Cu toate că, în general, tur

neul olimpic de hochei se or
ganizează la fel ca disputele 
pentru titlul de campioană a 
lumii, el are totuși unele 
particularități.

O lungă perioadă de timp 
Comitetul Internațional Olim
pic nu a recunoscut, în tota
litatea lor, clasificările rezul
tate din desfășurarea campio
natului mondial. Din acest 
motiv la Jocurile Olimpice de 
la Innsbruck s-au disputat 8 
meciuri de baraj între cele 
16 echipe admise la J.O. (cîte 
8 în fiecare egrupă, grupa C 
neexistînd în această între
cere). Pentru stabilirea celor 
8 jocuri s-a folosit următorul 
sistem: echipele au fost așe
zate în ordinea celor două 
clasamente de la 1 la 16 și 
s-au programat partidele 1 cu 
16,2 cu 15,3 cu 14 etc. For
mațiile învingătoare au evo
luat în grupa A a turneului 
olimpic, iar cele învinse în 
grupa B. Pe baza acestui sis
tem echipa țării noastre a în- 
tîlnit atunci selecționata Sta
telor Unite de care a fost în
vinsă cu scorul de 7—2.

Apreciind că aceste meciuri 
nu sînt deloc echilibrate, ma
rea lor majoritatea constitu
ind doar o simplă formalitate, 
C.I.O. a aprobat propunerea 
L.I.H.G. de a se organiza la 
Jocurile Olimpice de la Gre
noble doar trei partide de 
calificare între ultimele trei 
clasate la C.M. (ediția 1967 
— Viena) în grupa A și pri
mele trei clasate în grupa B, 
folosindu-se același principiu 
cala J.O. de la Innsbruck. Deci

au fost programate partidele: 
Finlanda — Norvegia (locurile 
VI-A și III-B), R.D. Germană 
— România (Locurile VII-A 
și II-B) și R.F. a Germaniei —• 
Polonia (locurile VIII-A și 
I-B). După această programare, 
reprezentativa Poloniei a a- 
nunțat că nu va lua parte la 
J.O., astfel că cele trei jocuri 
de baraj au fost reprogramate 
după cum urmează : FINLAN
DA — IUGOSLAVIA (care la 
Viena în grupa B a avut lo
cul IV), R.D. GERMANA — 
NORVEGIA și R.F. A GER
MANIEI — ROMÂNIA.

Așa încît, duminică la „Pa
tinoarul municipal" sau la 
„Palatul de gheață" cele șase 
formații își vor disputa șansa 
de a juca în turneul olimpic 
în grupa A. Aceste trei me
ciuri constituie, de fapt, pri
mele întreceri din cadrul 
Jocurilor Olimpice, ele fur- 
nizînd tuturor celor ce așteap
tă această mare competiție 
sportivă o avanpremieră, cu 
48 de ore mai înainte ca fla
căra olimpică să fie aprinsă.

PATINAJUL ARTISTIC -
CEA MAI VECHE
DISCIPLINĂ OLIMPICĂ

Stien Kaiser Bjorn Wirkola
Avea 24 de ani cînd, 

în 1962, s-a decis să 
se consacre patinajului 
viteză de performanță, 
după ce anterior pasiu
nea ei sportivă era... 
hocheiul pe iarbă. Obi
ceiul tatălui său, de 
a-și pune patinele o 
dată cu căderea primei 
zăpezi, s-a transmis, se 
pare, și fiicei. Acea

de la punerea lor 
între săritorii cu

Săriturile cu schiurile 
sînt considerate, și nu 
fără temei, ca una din 
cele mai spectaculoase 
probe ale sporturilor de 
iarnă. Este un motiv 
pentru care și la Gre
noble biletele de intra
re ia trambulinele de 
/’0 și 90 de metri au 
fost solicitate cu cel 
mai mare interes chiar

sta explică, poate, faptul că încă de la vîrsta 
de 17 ani își propusese să ia startul în cea 
mai lungă cursă de patinaj viteză’cunoscută 
în lume, întrecerea tradițională organizată 
anual în Olanda pe distanța a 200 de km 
de-a lungul canalelor înghețate străbătînd 
11 orașe. Se încumetă să înfrunte rigorile 
acestei întreceri abia în 1962, alături de alți

în vînzare.
cele mai mari șanse la

6 000 de tineri olandezi și străini. Duritatea 
și lungimea probei au constituit însă obsta
cole de netrecut pentru, totuși, tînăra înce
pătoare. l-au stimulat, în schimb, voința, cu
rajul, îndrăzneala, determinînd-o decisiv să 
îmbrățișeze marea performanță.

Vîrsta înaintată ca și înălțimea (1,73 m) îi 
făceau pe mulți să nu-i acorde prea mari 
șanse în patinajul viteză de mare clasă. Dar, 
numai după un an de muncă asiduă (sub 
conducerea antrenorului Peter Zwanenburg) 
ea reușește să devină campioana Olandei de 
sud. Nu este luată în seamă, mulți punînd 
succesul lui Stien pe seama întîmplării. Din 
această cauză, nu este selecționată nici în 
echipa Olandei pentru G.M. din 1964, și nici 
pentru J.O. de la Innsbruck. La numai o
lună și jumătate după aceste evenimente, în 
campionatele țării cîștigă toate titlurile — 
impunîndu-se, în sfîrșit. Goncurînd acciden
tată, la G.E. din 1965 cîștigă medalia de 
bronz (prima din Istoria patinajului viteză 
feminin olandez), performanță reeditată și în 
anul următor, la mondiale.

în 1967, la Deventer (după un an de an
trenamente îndelungate pe bicicletă și asidue 
pregătiri pe gheață), Stien Kaiser urcă pe 
cea mai înaltă treaptă a piramidei: campioană 
mondială! La finele săptămânii trecute, la 
Helsinki, patinatoarea olandeză și-a apărat 
cu brio titlul mondial, anunțîndu-se drept o 
mare favorită a apropiatelor întreceri de la 
Grenoble.

„Doresc să egalez performanța Lidiei Sko
blikova, să cîștig patru medalii olimpice" — 
declară Stien Kaiser.

medalia de aur a J.O. numele norvegianului 
Bjorn Wirkola este pomenit cel mai des. 
îndreptățit oare ?

Firește că da. Campion mondial în 1966 
(atît la trambulina mică cît și la cea mare), 
recent cîștigător al celui mai mare concurs 
al sezonului („Cele patru trambuline"), Wir
kola pornește, normal, cu cele mai mari șanse 
în disputa olimpică. Tatăl său și, în același 
timp, primul antrenor care i-a îndrumat paișii 
spre pîrtia de elan, declara recent că Bjorn 
poate aspira la medalia olimpică de aur.

într-adevăr, înalt de 1,69 m și avînd o 
greutate de 71 kg, la vîrsta de 25 de ani 
Wirkola este în plenitudinea afirmării sale 
sportive. Evoluția sa din ultimii ani e con
cludentă în acest sens. Și-a înscris numele 
pe lista bunilor săritori abia înaintea J.O. 
de la Innsbruck, cînd avea 21 de ani neîm
pliniți. Dar atunci așii echipei norvegiene 
erau Engan și Brandtzaeg și nimeni nu-i 
acorda vreo atenție lui Wirkola. De altfel, 
el a ocupat locul 16 la trambulina mare. Dar, 
după doi ani, devine campion mondial. Apoi 
alte și alte succese internaționale, care con
firmă marea Iui clasă. Calitățile necesare
unui schior-zburător se împletesc uimitor ia 
Bjorn Wirkola i viteză de elan, împingere, 
zbor, aterizare.

Iată și o părere extrem de autorizată des
pre afirmarea sportivă a lui Wirkola: „Da
torez totul fotbalului. El mi-a dat viteza și 
excelentul simț al balansului. Din păcate, la 
noi nu se poate juca fotbal un an întreg, 
căci sînt sigur că atunci aș sări și mai bine. 
Mal am ca aliați și alte ramuri sportive: 
gimnastica, înotul, atletismul, halterele, boxul, 
baschetul și patinajul artistic".

Sînt cuvintele lui Bjorn Wirkola, schiorul- 
zburător.

BREVIAR
GRENOBLE. — Toate recor

durile da participare au fost 
bătute de actuala ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă de la 
Grenoble. Cea de-a 10-a ediție 
va reuni 1291 sportivi și spor
tive, reprezentînd 38 de țări. La 
ediția a 9-a disputată în 1964 
la Innsbruck au participat 1186 
de concurenți din 36 de țări. 
Iată numărul de participanți 
la edițiile disputate pină acum: 
1924 Chamonix 293 concurenți 
— 16 națiuni; 1928 Saint Moritz 
491 concurenți — 25 de țări;

Pe pista de la Alpe d’Huez 
au avut Ioc noi antrenamente 
ale boberilor în vederea J. O. 
Cel mai bun timp a fost reali
zat de echipajul italian Euge
nio Monti — Luciano de Pao- 
lis, care a realizat excelentul 
rezultat de 1:12,2 (pirtia mă
soară 1 500 m). Echipajul S.U.A. 
a fost cronometrat cu 112,36.

CONCURSUL PREOLIMPIC 
de sărituri cu schiurile de la 
Schmiedef (R.D. Germană) a 
fost cîștigat de sportivul sovie
tic Belousov, care a totalizat 
224,9 puncte. Cele mai bune să
rituri ale învingătorului au 
măsurat 79 și 83 m. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Scharf (R.D. Germană) — 222,5 
puncte (83 și 82,5 m) și Scegla- 
nov (U.R.S.S.) — 214,8 puncta 
(82 și 79 m).

SCRISOARE
DIN GRENOBLE

(Urmare din pag. I)

zis oamenii cu șapte secole in 
urmă, la o mare inundație, fără 
să știe că noi, românii, l-am fi 
recunoscut, pe dracul mult mai 
repede, fiindcă am rămas mai 
fideli limbii latine...).

Dar, destul cu bella-vista, cu 
privitul de sus. Registrul fizio
nomie al orașelor e atît de va
riat încît nu e de mirare că 
lumea a dat mai mulți portre- 
tiști decît peisagiști. Văzut de 
la înălțime, un oraș prezintă 
suprafața ușor diferențiată a u- 
nui joc de cuburi. De aceea, o- 
rașele trebuiesc privite de la 
nivelul parterelor. Abia atunci 
sensibilitatea noastră va" avea 
surpriza de a descoperi infinita
tea portretelor urbane.

Și-acum, rnă iertați o clipă. 
Voi reveni îndată (ceea ce la un 
ziar înseamnă, din fericire, atît 
pentru dv. cit și pentru sub
semnatul, mîine).

Rep.

iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiimiiii

Comentarii transmise de tri
mișii noștri speciali la Grenoble 

Em. VALERIU 
C. ANTONESCU 

luiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiînniiiiiiniiiiiiiiiiiiiii.

La combinata nordică, elvețianul Alois Kălin speră și el la o medalie. Cu o singură condiție: 
să eiectueze o săritură cit mai bună. Iată-1 în fotografie, la un antrenament.

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"

0 DELEGAȚIE MICĂ. 
IN CARE NE PUNEM MĂRI SPERANȚE
Delegația elvețiană pentru 

țj. O. de la Grenoble cuprinde 
37 de sportivi. Este. într-adevăr, 
o cifră mică, dacă ne gîndim 
la faptul că, în alți ani, dele
gația noastră era cu mult mai 
numeroasă

T,a ora cînd transmit aceste 
rînduri, pregătirile tuturor 
sportivilor elvețieni din lotul 
pentru G-renoble au fost înche
iate. Antrenamentele alpinilor 
s-au desfășurat în cele mai 
bune condițiunl, sub îndrumarea 
și supravegherea conducătoru- 
'ui tehnic al Federației elve
țiene de schi. Peter Baumgart
ner, și a celor doi antrenori, 
Urs Weber și Georg Grunen- 
felder. Nicicînd lotul alpinilor 

.nu a fost supus unei pregătiri 
atît de minuțioase ca acum. 
Aceasta este părerea unanimă 

specialiștilor și chiar a con- 
(curenților. Cantonamentul a 
(avut o durată puțin obișnuită : 

,‘exact 70 de zile !
ț Desigur, cititorii din Româ- 
•nia își vor pune întrebarea : 
care sînt așii schiului alpin 
din Elve(ia ? Din capul locu
lui, putem afirma că printre 
aceștia .se află Bruggrnann, Ia 
slalom uriaș, învingătorul au
toritar al elitei franceze la con
cursurile de la Hindenland și 
Adelboden, precum și Dumeng 
Giovanolli, cîștigătorul slalo
mului uriaș șl special în între
cerile de la Wengen și Kitz- 
buhel. Spre acești doi schiori 
se îndreaptă speranțele noastre. 
Firește, ei pot să aducă Elve
ției cîteva medalii și poate una 
de aur- Mă refer în special la 
proba de slalom uriaș. în care 
elvețienii au o veche și pres
tigioasă tradiție, dar nu este 
exclus să se impună și în proba 
de coborîre, împreună cu 
Minsch și Daetvyler, unde însă 
concurența lui Killy, a austrie
cilor Nenning și Schranz este 
deosebit de mare. Teoretic, to
tuși, șansele cele mai mari ale 
elvețienilor rămîn la slalom 
uriaș, unde s-au făcut progrese 
însemnate, în timp ce la cobo
rîre ei rămîn outsideri față de 
francezi și austrieci. Pașii uriași 
tăcuți în probele de slalom se 
datoresc muncii temeinice des
fășurate de antrenorul Grii- 
nenfelder, care la J.O. de la

Innsbruck se număra încă prin
tre concurenți.

La fete, șansele la alpine 
sînt mai mici și aceasta dato
rită faptului că una dintre cele 
mai valoroase schioare, Edith 
Hiltbrand, s-a accidentat în 
concursul de la Wengen. 
Probabil, ea nu va lua 
startul la Grenoble. Spe
ranțe ne punem în Fernande 
Bochatay, care în actualul se
zon a cîștigat două concursuri 
foarte importante : unul de sla
lom uriaș la Oberstaufen și 
unul de slalom la St. Gervais. 
Un rezultat bun poate obține 
și talentata Annerosli Zryd.

Echipajul de bob pentru pa
tru persoane, condus de Jean

Wicky, cîștigător al europenelor 
de la St. Moritz, candidea
ză desigur pentru o medalie 
Să nu uităm însă că misiunea 
lor la Alpe d’Huez va fi mult 
îngreuiată : aici pîrtia este ex
trem de dificilă, adversarii vor 
fi de data aceasta mai puter
nici. Vor fi prezente echipajele 
italiene șl austriece (absente la 
St. Moritz), precum și cele 
din Canada și S.U.A. In plus, 
să nu uităm că italienii vor lua 
startul cu bobul ultra-perfec- 
ționat „Podar“, în timp ce elve
țienii concurează pe boburi în
vechite.

Anton RINGWALD
redactor Ia SPORT-Ziirich

LOTUL VITEZIȘTILOR SOVIETICI
FEDERAȚIA UNIONALA de 

specialitate a definitivat lotul 
de sportivi sovietici care vor 
participa la întrecerile con
cursului de patinaj viteză din 
cadrul Olimpiadei de la Gre
noble. Lotul masculin care va 
face deplasarea la Grenoble 
cuprinde pe : Evgheni Grișin, 
de patru ori campion olimpic, 
Eduard Matusevici, vicecam- 
pionul Europei și campionul 
U.R.S.S. pe 1968, Ants Antson, 
Valeri Muratov, Anatoli Le-

peșkin, Boris Guliaev, Valeri 
Lavrușkin, Alexandr Kercenko, 
Valeri Kaplan, Iuri Malikin și 
Stanislav Selianin.

Din lotul feminin fac parte 
Lidia Skoblikova, deținătoarea 
a șase titluri olimpice, Ludmi
la Titova, campioană unională 
pe anul 1968, Irina Egorova, 
cîștigătoare a două medalii de 
argint la J.O. de la Innsbruck, 
Tatiana Sidorova și Ana Sa
blina.

După ce a ratat cu puțin locul al treilea la C.E. de la 
Văsteras, francezul Patrick Pera poate spera pe teren propriu 
ia o medalie. Foto : Keystone

Inclus de la prima ediție 
în programul J.O. de iarnă, 
patinajul artistic este una 
din cele mai vechi, discipline 
olimpice. Spre deosebire de 
campionatele mondiale și eu
ropene, la J.O. nu figurează 
întrecerile de dans.

Considerate ca un concurs 
de seniori, competițiile o- 
limpice de simplu fentei, 
simplu băr.bați și perechi 
prevăd numai 5 figuri o- 
bligatorii, în loc de 6. La 
J.O. nu există limită de vîrstă 
minimă (așa cum pentru C.E. 
și C.M. este vîrsta de 12 ani 
și 4 luni). Potrivit unei pre
vederi regulamentare specia
le, la întrecerile olimpice 
țările pot înscrie cîte doi 
sportivi pentru fiecare pro
bă, iar primele 12 țări cla
sate la ultimele campionate 
mondiale — cîte trei. Este 
stabilit ca numărul maxim 
de participanți pentru fiecare 
probă să fie de 30.

în ceea ce privește numă
rul arbitrilor, regulamentul 
J.O. este același ca și cel 
al C.M. și C.E. — 9 arbitri. 
Nota maximă — 6. Concu- 
renții susțin examenul fi
gurilor obligatorii (mai întîi) 
și apoi pe cel al exercițiilor 
libere. Acestea din urmă sînt 
apreciate cu două note 5 una 
pentru valoarea tehnică iar 
a doua pentru impresia ar
tistică a execuției. Regula
mentul prevede o durată de 
5 minute pentru exercițiile 
libere ale patinatorilor și pe
rechilor și 4 minute pentru 
cele ale patinatoarelor.

La exercițiile libere, pati
natorii evoluează pe grupe de

valoare, începînd cu cei mai 
slab clasați. Punctele acor
date la figurile libere se 
înmulțesc cu coeficientul de 
valoare și adunate cu notele 
obținute la figurile obliga
torii fixează clasamentul fi
nal.

Arbitrii care simt ispita 
să părtinească pe unii con
curenți sînt ușor depistați în 
patinajul artistic, forul inter
național luînd drastice măsuri 
de sancționare a celor în 
culpă.

lală-1 pe portarul Wolter (Eintracht Braunschweig), consi
derat în prezent cei mai bun din R.F.G., executînd un salt 
spectaculos. In meciul de mieicuri, nu italienii, ci proprii săi 
fundași s-au dovedit cei mai buni... șuieri I

Foto : „Inter Natones"
(IN Bild)

ÎN JURUL BALONULUI 
ROTUND

BRAUNSCHWEIG A CÎȘTIGAT 
CU 3—2... DAR JUVENTUS 
N-A MARCAT NICI UN GOL !

DUSSELDORF 1 (prin telex). 
înainte de meci, antrenorul ita
lienilor Heriberto Herrera se 
temea că băieții săi se vor a- 
comoda greu pe un teren aco
perit de zăpadă și cu frigul... 
Iată însă că timpul a fost ex
celent, ca și terenul de altfel, 
așa încît primul meci al sfertu
rilor de finală din „C.C.E.“ din
tre Eintracht Braunschweig și 
Juventus Torino s-a desfășurat 
în cele mai bune condiții.

Spre surprinderea celor 35 000 
de spectatori prezenți în tri
bune, Juventus deschide sco
rul în min. 12 printr-un gol 
marcat în proprie poartă de 
fundașul Kaack. Golul nu de
moralizează pe gazde, care a- 
tacă dezlănțuit și reușesc să 
egaleze prin același Kaack (min. 
28). Urmează o perioadă de 
dominare a formației Braun
schweig care ridică scorul la 
3—1 prin punctele marcate în

ÎN 1970, ÎN FRANȚA 

ROMÂNIA - IZRAEL 
IN PRELIMINARIILE

două minute : autori — Dulz si 
Berg (min. 37 și 38). După 
pauză, tot gazdele sînt în atac, 
dar nu mai pot trece de zidul 
apărării torineze. Cu 9 minute 
înainte de sfîrșit, la un contra- 
*atac al oaspeților, Sacco trage 
puternic și mingea se lovește 
de piciorul lui Baese de unde 
ricoșează în poarta lui Wolter. 
Astfel, cu două autogoluri, Ein
tracht cîștigă meciul cu 3—2.

Carl-Heinz CAMMANN
— redactor la S.I.D. —

PLOAIE TORENȚIALA 
LA VALENCIA

VALENCIA 1 (prin telex.) — 
Meciul dintre Valencia și Ba
yern Miinchen din sferturile 
de finală din „Cupa cupeloi “ a 
fost amînat din cauza unei ploi 
torențiale căzute în ziua jocu
lui. Cînd echipele au apărut pe 
stadion, terenul de joc era a- 
coperit cu un strat de apă, înalt 
de 15 cm. Echipa Bayern nu 
a acceptat o reprogramare a 
jocului a doua sau a treia zi 
din cauză că sîmbătă susține un 
meci de campionat. Partida a 
fost reprogramată la 14 fe
bruarie.

RACING BUENOS AIRES, 
LA A PATRA ÎNFRÎNGERE

C. M. DE
MUNCHEN (Agerpres). — 

Acum două săptămîni au fost 
stabilite la Miinchen întîlnirile 
preliminarii din cadrul viito
rului campionat mondial mas
culin de handbal, al cărui tur
neu final se va desfășura în 
1970 în organizarea federației 
franceze de specialitate. Con
form regulamentului, ieri au 
fost confirmate aceste jocuri, 
care se vor disputa tur- 

retur după cum urmează: Da
nemarca — Olanda; Polonia — 
Luxemburg; URSS — Austria; 
R. F. a Germaniei — Portuga-

HANDBAL
lia; R.D. Germană — Belgia; 
Ungaria — Spania; ROMANIA 
— IZRABL; Iugoslavia — Bul
garia, Suedia — Finlanda. Se
lecționatele Norvegiei, Islan- 
dei și Elveției vor participa la 
un triunghiular, echipa învin
gătoare calificîndu-se pentru 
turneul final.

Vor participa direct la tur
neul final echipele Cehoslova
ciei, campioană mondială, Fran
ței, ca țară organizatoare, Ca
nadei, Japoniei și Tunisiei (re
prezentante ale continentelor 
respective).

SANTIAGO DE CHILF, 1 
(prin telex). — In turneul ccto- 
gonal au mal rămas două etape 
dar lupta pentru cîștigarea 
primului loc este încă deschisă. 
Echipa Cehoslovaciei, în reve
nire de formă, a dispus de Uni- 
versidad de Chile cu 2—0 iar 
Santos a întrecut pe Racing 
Buenos Aires cu 2—1. Clasa
ment :

J. P. SARTO

1. R.D.G. 5 4 1 0 19- 9 9
2. F.C. Santos 5 4 0 1 15- 5 8
3. Univ. Catolica 5 3 0 2 11-11 6
4. Vasas Bp. 5 2 1 2 10-12 5
5. Cehoslovacia 5 2 0 3 7- 9 4
6. Univ. Chile 5 1 2 2 7-11 4
7. Colo-Colo 5 1 1 3 5-12 3
8. Racing 5 0 1 4 5-10 1


