
Anul XXIV - Nr. 391 (5825)

Redacția si administrația: 
Vajile Conta hr. 16, tel. 11.10.05, 
•nhrurbcm 72 sî 286. Telex 

iportrom buc. 180.

PROLETARI DIH TOATE TARILE. UNITI-VAl

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Marți 10 decembrie 1968

Boberii români își vor apăra prestigiul 
în Europa și peste Ocean

~ Interviu cu prof. PETRE FOCȘENEANU, secretar general al F. R. S. B. —

Iminența începerii sezonului 
oficial al sporturilor de iarnă 

■justifică nu numai prezența re
porterilor ziarului pe pîrtii, dar 
și curiozitatea care l-a purtat 
pe unul dintre ei în biroul se
cretarului general al Federației 
Române de Schi și Bob, prof. 
Petre Focșeneanu.

îl întimpin cu propunerea de 
a departaja, in cadrul discu
ției. multiplele sale preocupări 
(federația se îngrijește și de 
biatlon, deși acesta nu apare 
pe frontispiciu) și să acordăm 
— deocamdată — atenție bobu
lui, disciplină în care țintim — 
grație tradiției și talentului 
sportivilor — satisfacții majore,

de anvergură continentală, 
mondială și olimpică.

— Acționînd în penuria de 
pîrtii specifice, ne spune prof. 
Petre Focșeneanu, după un se
zon în care nici măcar n-am 
putut organiza Campionatul na
țional (tocmai anul cîștigăriî 
primei medalii olimpice la 
bob!), grija noastră se adresea
ză, mai ales, sportivilor sus
ceptibili de a deveni purtători 
ai culorilor țării, negii jind, in 
mod fortuit, preocuparea față 
de răspîndirea acestei discipli
ne in ciuda faptului că cele 
citeva asociații și cluburi cu 
secții de bob au răspuns entu
ziast la apelul lansat tn ve
derea selecționării echipajelor 
tricolore.

— Ideea vă aparține, după 
cum am aflat. Credeți pro
babil cu tărie în ea, dar ce 
anume a determinat-o ?

— Concluziile J.O. de la Gre
noble denotă că Panțuru por
nea învins din . start. Crono
metrajele parțiale (start, diver
se puncte fixe etc.) arătau că el 
realiza cele mai bune timpuri 
pe durata în care bobul îi era 
încredințat, dar că nu putea 
reduce handicapul startului de- 
cît față de unii adversaii. So
luția adoptată și despre care 
„Sportul" a scris, a fost o so
luție elaborată, dacă vreți, pe 
coordonatele unei necesități e- 
vidente. Gradul ei de origi
nalitate este oarecum forțat, 
pentru că alții fac ceea ce în
cercăm noi acum în condiții de 
cursă și nu pe uscat...

Va reuși N'osievici (în fotografie, driblind). cel mai bun ju
cător de la Steaua, să-și conducă echipa spre victorie ? 

Foto : B. VASILE

Se vor califica baschetbaliștii 
de la Dinamo și Steaua?

Antrenorii Dan Nisuîescu și Constantin Herold sint optimiști.
dar,,, tu

Dinamo și Steaua, cele mai 
bune echipe masculine de bas
chet ale României, in compo
nența cărora intră marea ma
joritate . a celor ce alcătuiesc 
reprezentativa țării, vor sus
ține în această săptămină im
portante confruntări internațio
nale. Dinamo va juca (miercuri), 
in al doilea tur al „C.C.E.” cu 
redutabila campioană a Ceho
slovaciei, Spartak Brno, fina
lista ultimei ediții a competi
ției europene, iar Steaua va 
debuta (joi) în ediția a III-a a 
„Cupei cupelor”, avînd ca ad
versar pe Hapoel Tel Aviv, o 
echipă, care, pe lîngă faptul că 
reprezintă baschetul în plin pro
gres al Izraelului, Va fi întă
rită și cu jucători americani. în 
perspectivă, două întîlniri de 
reală răspundere pentru bas- 
chetbaliștii celor două repre
zentante ale României. Că este 
așa, ne-am convins și din de
clarațiile antrenorilor Dan Ni
culescu și Constantin Herold 
pe care le publicăm în rîndu- 
rile de mai jos :

Dan Niculescu : „VA FI 
FOARTE GREU, DAR SPE
RAM SA ClȘTIGAM LA 

BUCUREȘTI !“

„Valoarea baschetului ceho
slovac este prea bine cunoscută, 
iar cea a adversarilor noștri de 
miercuri, baschetbaliștii de la 
Spartak Brno, nu poate fi mai 
prejos. Faptul că au fost fina- 
liști ai „C.C.E.", prezența în lot 
a unor componenți ai echipei 
naționale cehoslovace (Bobrov. 
ski, Konvicka, Mifke și Piste- 
lak), experiența internațională, 
toate acestea sînt atu-uri pu
ternice în favoarea adversari
lor noștri. In consecință, am 
încercat să pregătim meciul cu 
cea mai mare seriozitate, deși 
unii jucători nu au putut par
ticipa la antrenamentele noas
tre, deoarece au urmat progra
mul special de pregătire la 
lotul național. La noi este îm
bucurător faptul că Dragomires- 
cu este complet refăcut, iar Ma
zilii se află într-un evident 
progres. Nu știu dacă ne vom 
califica, dar sper ca la Bu
curești să obținem victoria, bi
neînțeles după o dispută care 
să satisfacă exigentul nostru 
public."
Constantin Herold : „UN AD
VERSAR PERICULOS PRIN 
FAPTUL CA NU ESTE CU

NOSCUT !“
„Singurele informații pe care 

le deținem asupra viitorilor

rezerve
noștri adversari le-am citit zi
lele trecute in ziarul Sportul. 
Alai știm că în Izrael se joacă 
un baschet de calitate. Cam pu
țin pentru a lua măsuri specia-

(Gontinuare tn pag. a 2 a)

— Vă înțeleg, deopotrivă, 
regretul ca și modestia, dar 
știu că în timp ce pîrtia 
din Postăvar alimentează 
cariile și se transformă i- 
remediabil In putregai, la 
Sinaia renaște vechiul tra
seu al marilor consacrări 
trecute.

— La Brașov nu se mai pu
tea salva nimic. Pîrtia din Bu- 
cegî va fi betonată și urcată 
mai sus decît acum, cu apro
ximativ 500 m. Aceasta ne 
este deocamdată intenția. Va 
redeveni probabil in condiția 
realizării proiectelor noastre de 
azi leagănul bobului autohton. 
Pină atunci insă contactul cu 
plutonul fruntaș al bobului 
mondial se va menține doar cu 
prilejul competițiilor internațio
nale.

— Nu o dată specialiștii 
străini și-au manifestat ui
mirea față de rezultatele 
boberilor români, mai ales 
după ce au văzut pe ce 
pîrtii concurează ei în țară...

— Este adevărat, cel puțin 
pentru.trecut și moment. Spe- - 
răm să nu rămînem astfel și 
în viitor, Tocmai de aceea 
membrii lotului nostru națio
nal merg, înaintea sezonului, pe 
motocicletă la mari viteze, tn 
plin curent, deci și pe vreme 
rea, fac zboruri in dublă la 
aeroportul Clinceni, coboară 
pîrtii de... asfalt, pe boburi cu 
rotile, practică halterele și țin
tesc cu îndrăzneală spre titlu
rile supreme. Am alcătuit trei 
grupe, la fel de ambițioase, de
și încă inegale ca valoare și po
sibilități. Cel mai îndreptățit să 
spere la succese, este compus 
din 6 impingători și 2 piloți (lui 
Panțuru i se adaugă tinărul 
Ion Niculescu, care anul trecut, 
la Cervinia, și-a ciștigat pro-

Em. DEC.

(Continuare in pag. a 3-a)
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Sfîrșit de săptămină în platoul Bucegilor: Exploatind fîșiile de zăpadă înghe
țată, biatloniștii și fondistele din loturile reprezentative descriu primele trasee 

ale unui sezon aflat abia la începui
Foto : A. NEAGU

Pină la alunecarea grațioasă a schiorilor, pîrtia predeleană, de pe Clăbucet, 
suportă forța nivelatoare a screperului care-i astupă ridurile, după ce tăietorii 

au lărgit-o la dimensiunile moderne.

ÎNTRE DOUĂ TOAMNE...
0 DE CE NU SE MARCHEAZĂ? PENTRU CĂ SE JOACĂ-EVIDENT-GREȘIT ÎN ATAC ©MAREA EROARE 

DE LA MIJLOCUL TERENULUI 0 DEȘI FUNDAȘI DE VALOARE SÎNT !
între două toamne se pot 

întîmpla destul de multe în 
viața unui om. Pentru fot
balul românesc, care colec
tează pasiunea a sute de mii, 
dacă nu chiar a milioane de 
oameni, viața sa între ulti
mele două toamne a însem
nat, printre altele, și o suită 
de 10 partide internaționale, a- 
micale și oficiale, ale echipei 
reprezentative.

Startul acestui decar — în- 
tîlnirea (amicală) Polonia — 
România, disputată la 29 oc
tombrie 1967 la Cracovia, fi
nișul — partida (oficială) 
România — Elveția, jucată 
la 23 noiembrie 1968 la Bucu
rești. Ce a realizat reprezen
tativa noastră pe parcursul a- 
cestui an ? Să reamintim ci
frele înscrise in statistici :
1) Polonia — România 0—0,
2) R.D.G. — România 1—9 
(Berlin, 11 noiembrie 1967),
3) România — R. F. a Ger
maniei 1—0 (București, 22 no
iembrie 1967), 4) România — 
R.D.G. 0—1 (București, 6 de
cembrie 1967), 5) Austria — 
România 1—1 (Linz, 1 mai 
1968), 6) România — Olanda 
0—0 (București, 5 iunie 
1968), 7) Selecționata divizio
nară a României — Selecțio
nata divizionară a Poloniei 
1—0 (Iași, 9 octombrie 1968 
—■ în acest joc au evoluat, în 
fapt, echipele naționale ale 
celor două țări), 8) Portuga
lia — România 3—0 (Lisabo- 
na( 27 octombrie 1968), 9)
România — Anglia 0—0 
(București, 6 noiembrie 1968), 
10) România — Elveția 2—0 
(București, 23 noiembrie 
1968).

Vă vom înfățișa, în citeva 
articole succesive, relatările u- 
nui martor ocular al celor 10 
partide, în intenția de a sin
tetiza, pe de o parte, fondul 
lor comun, invariabil, iar, pe 
de altă parte, de a disocia

O paradă pe cit de spectaculoasă, pe atît de eficace, a por
tarului Grob. Moment din partida România — Elveția (2—0) 

disputată la 23 noiembrie pe stadionul „23 August" 
Foto i V. BAGEAC

elementele particulare apăru
te pe parcurs.

Fără a fi negativiști, vom 
afirma că, între cele două 
toamne, schimbări demne de 
a fi remarcate la nivelu’ re
prezentativei nu s-au produs 
prea multe.

în orice caz, ceea ce — 
sigur — a rămas în același 
tipar, fără cea mai mică 
nuanță novatoare, este, din 
păcate, elementul principal i 
JOCUL PROPR1U-Z1S. Pri-

vindu-1 în desfășurarea ulti- 
melcr 10 partide, în cele trei 
momente ale sale, ATAC, 
APĂRARE, JOC LA MIJLO
CUL TERENULUI — îi vom 
consacra rîndurile ce ur
mează.

Pornind de la ceea ce în
coronează fotbalul, de la gol, 
ca și de la situația concretă

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Șl AUTOMOBILISM
DIN CUPRINS: PE CUPOLA ÎNZĂPEZITA 
A MOHORULUI; PERIPLUL IMAGINAR : 
TREI CAMPIONATE NAȚIONALE DE AU
TOMOBILISM ; AUTOMOBILUL PENTRU 
RALIURI ; FUMATUL LA VOLAN.

Angelo Niculescu 
ia Atena

Mîine se dispută la A- 
tena partida internațio
nală de fotbal dintre re
prezentativele Greciei și 
Portugaliei, meci conții id 
în preliminariile C.M., 
seria I.

La acest joc va asista, 
ca observator, antreno
rul echipei noastre na
ționale, ANGELO NICU. 
LESCU, care va părăsi 
astăzi Capitala.

„Cupa Federației" 
la judo

Sîmbătă, și duminică, 
de la ora 16, in sala Flo- 
reasca din Capitală, vor 
avea loc întrecerile de 
judo pe echipe organi
zate de federația de spe
cialitate. Și-au anunțat 
participarea formațiile 
bucureștene Olimpia, Po
litehnica, Agronomia, 
I.P.G.G., I.E.F.S., Straja, 
Universitatea Și Rapid, 
Politehnica Brașov, Ni
cotină Iași, Agronomia 
Cluj, Metalul Roman, Da
cia Orăștie, Politehnica 
Timișoara și C.S.M. Me
diaș.
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Ochii care 
nu se văd...
...se uită I Spune o veche zicala popu
lară, comprimînd în citeva cuvinte tris
tețea unor amare experiențe mai mult 
sentimentale. Aflînd aceste mic, drame 
ale inimii, impasuri ale unor prietenii 
sau unor vechi relații de muncă, ele 
suscita. cîtcodatâ. interesul și totdeauna 
compasiunea.

Dincolo, însă, de insistența cu care se 
ancorează în preocupările unora, aceste 
înfîmplări merită din cînd în cînd a TI 
scoase la lumina tiparului pentru ca 
discutarea lor atinge, aproape mereu, 
valorile unei excelente lecții de etică. 
Utilă întotdeauna, deși de loc plăcută, 
cel puțin pentru unii dintre eroi. Ceea 
ce se va vedea din cele ce urmează... _

Amatorii de handbal îl cunosc desi
gur, pe „nea Panu" — sufletul echipei 
feminine de handbal a clubului Rapid, 
omul care reprezintă viu și, din păcate, 
solitar, ceea ce în . termeni uzuali se 
cheamă în sporf „birou de secție . Bi
roul ■— firește, există, însă pe hîrtie, 
sau numai ia ședințele de analiză. 
„Nea Panu" era cel ce-i dădea viață 
de unul singur. La fel sg Ion lacob 
(volei — Rapid), Vasiie Frone (volei — 
Progresul), dirigintele de oficiu poștal 
Gheorghe Buicliu (baschet — Rapid), 
directorul brașovean Zaharia Chizu (ci
clism — Dezrobirea), medicii Eugen 
Străjescu (volei — Tîrgoviște) sau Traian 
Căldare (volei — Suceava), funcționarul 
Valentn Albulescu (baschet —- Politeh
nica București) și cîți alții.

„Nea Panu" însemna totul pentru sec
ția care-i devenise o a doua familie. 
Omniprezent, el rezolva cele mai felu
rite probleme: bilete de tren, camere 
la hotel, prezențe la ședințe, echipa
ment, programări sau reprogramări, vi
zarea legitimațiilor, completareta foilor 
de arbitraj și cîte altele.

El, Gheorghe Panu sau ceilalți, din 
care numai cîțiva își văd numele aici, 
sînt, într-un fel, eroii anonimi ai mișcării 
noastre sportive. Lor nu le strălucesc 
galoane pe umăr. Rapoartele le consem
nează cîteodată numele, dacă nu cumva 
dactilografa s-a plictisit și 
pe unii (cei mai multi !j 
„etc.".

Viața ni-i scoate, însă, 
anonimi. Nu întotdeauna în 
Pentru că Gheorghe Panu a devenit — 
din păcate — un „fapt divers". Orele 
risipite cu generozitate în sport, conce
diile ratate, tracasările, emoțiile, nervii 
suportînd schimbări periculoase de ten-, 
siune — toate la un loc au creat pre
misele accidentului. Se afla în turneu 
cu echipa și boala, crudă, nu l-a ocolit. 
Dar, vitalitatea sau șansa l-au ajutat să 
treacă momentul dificil al colapsului. 
Acum, este acasă refăcut și își consumă 
pasiunea în jurul aparatului de radio, 
al televizorului sau citind ziarul. Sporti
vele („fetele lui" 
spună) 
telefon 
tocmai 
nele....

Dar, 
el cu blîndete' într-o seară: „_ ___
faci. Ochii care nu se văd se uită I 
Oare așa să fie, tovarăși din conduce
rea clubului Rapid ? Valid, Gheorghe 
Panu însemna în angrenajul clubului o 
cantitate de energie, de muncă, oferită 
voluntar și cu generozitate. Și asta s-a

' uitat ? Ar fi prea trist...
Călin ANTONESCU

i-a înglobat 
la capitolul

în cale pa 
mod fericit.

cum îi plăcea sa ie 
nu l-au uitat. îi mai dau cîfe un 
sau îl vizitează. L-au uitat, însă, 
cei de la club. Cei cu galoa-

„nea Panu" nu-i supărat. Zicea 
..----- _ -------: „Ce să-i

ȘAH: NIMENI NU ȘTIE NIMIC...
In ciuda a două partide derby 

(Buza — Drimer și Troianescu 
— Stanciu), nici runda a 15-a 
n-a reușit să aducă o clarificare 
în această atît de neclară fina
lă a campionatului național de 
șah.

Impasibil la înfruntarea frun
tașilor, Ungureanu a remizat 
repede cu Voiculescu, conform 
principiului înțelept că „din 
cîștiguri mici nu sărăcești”.

Apoi a plecat la cinema ca să 
evite emoțiile.

între timp, cei patru s-au 
luptat aprig, în săbii și cuțite, 
dar, la scurgerea orelor de joc, 
Drimer și Buza au hotărît să se 
împace. Troianeseu, în schimb, 
deține doi pioni în plus la Stan
ciu, într-un final de patru tur
nuri, și va cîștiga, fără îndoială.

în rest: Mozeș — Ghlzdavu
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1—0, Mititelu — Teodorescu 
1—0, Botez — Vaisman, Pavlov
— Urzică. Zara — Reicher și 
Șuta — Segal remize. Celelalte
— întrerupte. Varabiescu a ciș
tigat partida întreruptă cu Vais
man.

CLASAMENTUL: Ungureanu 
9l/j, Mititelu 9, Troianeseu (2). 
Stanciu (I), Drimer (1), Buza 
S’A, Reicher (1), Voiculescu (1) 
I1/» p. (V. CH.).
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Gimnastele 
de la 

„artistica** 
gata de start

Nu mai este nevoie 
s-o spunem, gimnasti
ca artistică se bucură 
de o mare adeziune lă 
public, este tot mâi în
drăgită de tinerele 
noastre sportive. O do
vadă concludentă o 
constituie și participa
rea a numeroase echi
pe lâ primul campio
nat republican de gim
nastică artistică, pro
gramat lă finele aces
tei . șăptămîrii la Sibiu': 
4 echipe la categ. co
pii ; 9 — lă categ. a 
ni-â ; 14 — lâ câteg a 
Il-â ; 6 — la categ. T 
și 3 lâ. categ. maestre.

Concursul se vă des
fășura după prevederi
le regulamentelor in
ternaționale, cuprin- 
zîțid : exercițiu impus 
fără obiect și ansam
blu (copii), exercițiu 
impus fără obiect și 
exercițiu impus cu 
panglică (cat. a IIT-â), 
exercițiu impus fără o- 
biect și exercițiu im
pus cu coardă (cât. ă 
Ii-a), exercițiu liber 
ales cu obiect și exer
cițiu impus fără obiect 
(cat. I) și exercițiu li
ber ales cu cerc (cat. 
maestre).

Â fost invitată ca 
arbitră neutră tilia Lâ- 
zarova Nikolkova (Bul
garia) . J

MATERIALE SPORTIVE FI 
(pe măsura cerințelor

In ultima vreme, rețeaua co
mercială s-a îmbogățit cu ma
gazine specializate, care pun la 
dispoziția cumpărătorilor ma
teriale sportive Si echipament, 
aparent din abundentă și va
riat, Doar aparent, pentru că 
se fac auzite tot mai insistent 
critici la adresa calității mate
rialului și echipamentul ui spor
tiv pe care Ministerul Indus
triei Ușoare se angajase cu ani 
în urmă să le producă la un 
nivel competitiv cu cel al pro
duselor similare din import.

Am fost recent martorii unor 
discuții purtate de cîtivâ antre
nori brașoveni cu personalul 
magazinului „Sport” din loca
litate. Rezulta că, deși ne a- 
flăm în prag de iarnă, secțiile 
de performantă nu prea au ce 
cumpăra 1 Pantalonii supraeias- 
tici, bluzele pentru concurs, dar 
mai ales bocancii „Campion" 
lipsesc, pe motiv că n-au fost 
contractați pe anul 1988 (după 
cum am fost informați, de că
tre întreprinderea comercială 
textile-încăltăminte).

Cum a fost posibil, oare, așa 
ceva ? Să nu fi existat cerințe 
în acest oraș de munte, care se 
mîndrește cu 4 secții de per
formantă la schi. Una de bob, 
două de patinaj și una de ho
chei ? Aceasta, fără a mai pune 
la socoteală că, aici, amatorii 
de schi sîht de ordinul miilor.

Se cuvine să facem o paran
teză. Magazinul vinde mărfu
rile a două întreprinderi: 
I.C.R.M., care este bine apro
vizionat cu schiuri (mai puțin 
bastoane de schi), patine etc., 
și I.C.S.T.I., care este deficitar 
în multe sortimente. Desigur, 
carențele în aprovizionarea u- 
nuia grevează și planul de des
facere al celuilalt. Căci nimeni 
nu-și cumpără schiuri ca să le 
pună... la pantofi.

— De fapt cele cîteva perechi 
de bocanci de schi „Campion" 
— relata antrenorul Radu Scîr- 
neci, de la Steagul roșu — nici 
nu sînt. utilizabile. Talpa este 
mult mai lată decît dimensiu
nea utilă, așa că nu intră în 
legătura „securit". Am încer
cat să tăiem lateral pentru a 
ajusta talpa la dimensiunea op
timă. dar aceasta ar fi însem
nat să tăiem pînă la ramă, in
clusiv sfoara, așa că... am re
nunțat.

Este interesant de urmărit a- 
cest caz care explică, într-un 
anumit fel, de ce materialele 
și echipamentul devin treptat 
de nerecunoscut față de pro
totipul omologat. Am cerut o- 
pinia avocatului Mihai Bîră, 
maestru al Sportului, cunoscut 
activist pe tărîmul schiului:

— Cu ani în urmă, Ministe
rul Industriei Ușoare a prezen
tat Federației de schi un proto
tip al bocancului „Campion”, 
care la acea dată corespundea 
întrutotul. Ulterior au început 
însă derogările. Deși ele n-au 
fost confirmate de federația de

specialitate, ne-am pomenit, to
tuși, pe piață cu bocanci fru
moși. trainici, dar inutilizabili. 
Carimbul s-a scurtat... o idee, 
este flexibil (deoarece s-a re
nunțat la întăriturile laterale 
longitudinale), talpa e mult prea 
lată ca să intre-n legătură etc.

Cam așa s-a întîmplat cu 
mai toate materialele și echipa
mentele sportive. „Pantofii de 
atletism sînt. de o calitate slabă, 
cuiele se rup repede, iar nu
merele convenabile se găsesc 
doar din cină în cînd" — adau
gă prof. Liviu Mereuță, antre
nor de atletism.

Toate aceste neajunsuri se 
resimt, evident, la nivelul clu
burilor și asociațiilor.

— Noi am renunțat să mai 
cumpărăm echipament din co
merț — a spus înciudat IHe 
Stelian, vicepreședintele clubu
lui sportiv Steagul roșu. — Mo
tivele ? Multiple, țn primul 
rînd, datorită faptului că nu gă
sim ce ne trebuie. Mărfurile 
sînt de o calitate mai mult de
cît slabă, așa că, decît să arun
căm banii pe fereastră, mai 
bine investim ceva măi mult, 
așteptăm, ce-i drept, 3—4 luni, 
dar ne comandăm tot ce ne tre
buie la cooperativele speciali
zate din Capitală. Eu cred, că 
mărfurile trainice, de calitate — 
ajutor efectiv sportivului in ob
ținerea măiestriei — nu sînt 
scumpe decît atunci cină nu în
trunesc aceste calități. Aș da 
un exemplu. Avem, în magazie, 
zeci de perechi de pantofi de 
tenis folosiți o singură dată, 
care au devenit inutilizabili da
torită unei calități mediocre. De 
altfel, pantofii de tenis au de
venit o problemă la cluburile 
și asociațiile sportive. Asupra 
acestei situații ar trebui să se 
reflecteze serios la Ministerul 
Industriei Ușoare.

Din nefericire — ca urmare 
a testărilor făcute — nemulțu
mirea se referă și la alte sor
timente. Discuri și sulițe care 
cedează după cîteva antrena
mente, pantofi de tenis care se 
rup după o oră de uzură, tre
ninguri și tricouri într-un colo
rit inestetic, dar mai ales fap
tul că sînt — alături de ghe
tele de baschet, de handbal și 
de echipamentul de iarnă — 
deficitare pe piață, iată doar 
cîteva din carențele comerțului 
cu materiale și echipament 
sportiv. Remedierea lor, evi
dent, nu este un lucru simplu, 
deoarece Comerțul — respectiv 
I.C.R.M. și I.C.S.T. — sînt tri
butare producției.

— Și noi avem partea noastră 
de vină — amintea într-o dis
cuție prof. Voinea, vicepreșe
dinte al C.J.E.F.S. — pentru 
că n-am manifestat fermitate 
față de aceste neajunsuri care 
provoacă destule greutăți acti
vității sportive din județul nos
tru.

Dacă, într-adevăr, provoacă 
asemenea perturbări, n-ar fi ca-

sm 
moderne)
zul să se... provoace o analiză, 
și încă la nivel central, între 
toți factorii care contribuie la 
apariția pe piață a unor mate
riale și echipamente necores
punzătoare și, cu atît mâi mult, 
inutilizabile în sportul de per
formanță ? Ar fi mai mult de
cît util, mai ales că acum se 
hotărăște soarta producției pen
tru anul viitor. Măcar în 1969 
să avem echipament și mate
riale de calitate în modernele 
magazine „Sport“.

Al. DINCA

Ni se. pâr interesante de sub- 
liniat cîteva lucruri importante, 
după recentele partide internațio
nale a liândbaliștilor , noștri. 
Primul dintre acestea și fără în
doiala cel mai îmbucurător este 
acela că, în sfârșit, echipa națio
nală a fost . întinerită. S-a re
nunțat, de pildă, la folosirea în 
acest sezon internațional â lui 
Oțelea, Costache II, lacob și Redl 
— toți patru pînă nu de mult 
componerițl de bază ai 7-lui re
prezentativ și, de asemenea, toți 
patru jucători încă activi în e- 
chipele lor de club. Ă tost un act 
de curaj. Uri act care a stîrnit 
o - vie reacție printre tehnicieni, 
dar care și-a găsit o deplină jus
tificare in argumentul că în 1970, 
ca să nu mâi vorbim de 1972, par
ticiparea acestor excelenți Hand
bal iști (afiați nu la prima tinere
țe) îa activitatea lotului era greii 
de prevăzut. Și atunci, âu fost 
deschise larg porțile tineretului. 
Unii dintre haridbâliștii promo
vați nu îmbrăcau pentru prima 
oară tricoul echipei naționale. 
Este adevărat acest lucru. în 

schimb ei apăreau pentru prima 
oară ca titulari, cu răspunderi, 
desigur, majore. Și ultimele par
tide disputate în sala Floreasca 
au arătat că Titus Moldovan, 

Cristian Gațu și Gavrilă Chicid 
(deocamdată, doar ei !) au tre
cut cu succes examenul titulari
zării. Este un punct cîștigat în 
etapa despre care spuneam câ se 
va încheia în curînd și antreno
rii în mîinile cărora se află des
tinul echipei reprezentative (Ni 
colae Nedef. Eugen Trofin și O- 
prea Vlase) au datoria să mear
gă înainte pe acest drum.

Un alt fapt pozitiv semnalat 
în evoluția handbaiiștilor noștri 
fruntași este acela că se încear
că adaptarea unui sistem de a- 
părare modern, celebrul „3+3“j 
care ne-a dat atît de furcă la ul
tima ediție a C.M. Este și acesta 
un punct cîștigat. Dar, din păca
te, nu pe deplin.' Și iată de ce. 
în sistemul „3+3“ pozițiile jucă
torilor sînt mai avansate și, din 
acest motiv, ei sînt obligați să 
acționeze pe spații mai mari. în 
felul acesta este exclusă aglome
rarea din apărare. Atunci âm a- 
vut surpriza, neplăcuta surpriză, 
de a constata că handbaliștii din 
lot, deci, cei mai buni din țară, 
sînt mult deficitari în direcția 
tehnicii individuale. Puși în si
tuația de a juca mai izolați ei 
s-au dovedit deseori incapabili să 
rezolve momentele dificile în alt 
fel decît prin folosirea brațelor, 
a îmbrățișărilor, cîteodată a pie-

•Incredibilul 8,90 m! ® Al 6-lea clasat peste 17
Fosbury'' • Viorica Viscopoleanu, deschizătoarea

Lâ cinci din cele șase probe 
de sărituri, lă Mexico, au 
fost înregistrate noi recor
duri olimpice, iar la trei șl 

mondiale. între performanțele de 
la sărituri se înscrie și cel mai 
valoros record al Olimpiadei a 
XlX-a, acel incredibil 8,90 m la 
săritura îri lungime, despre care 
se spune că era planificat pen
tru sfârșitul acestui secol și în
ceputul celui următor...

înaintea startului olimpic, ma
rea majoritate â comentatorilor 
de atletism âu fost de părere 
ca, pe tartanul lui Stadio Uni- 
versitârio, recordul de la lungime 
va fi serios corectat și că cel 
mai indicat s-o facă este tână
rul săritor negru BOB BEÂMON 
(22 de ani, 191 cm, 70 kg), per
formerul numărul 1 al anului 
1968. Beamon izbutise un salt de 
8,33 ni, la numai 2 cm de re
cordul deținut în comun de 
Boston și Ter Ovâhesian și mai 
avea la activ o săritură de peste 
8,40 m, rieomolbgabilă din cauza 
vîntului ajutător.

Așa câ, succesul olimpic al Iui 
Bob Beamon n-a fost pentru ni
meni o surpriză. Surprinzător a 
fost doar rezultatul de 8,90 m cu 
care a. cîștigat și maniera, cu 
totul ieșită din comun, datorită 
căreia a aterizat la 8,90 m și 
nu lâ, să zicem, 8.50 sau 8,60 m. 
Din fericire, 'această fantastică 
săritură a lui Beâmon a fost
transmisă integral pe . ecranele 
televizoarelor și iată că, la atî- 

• tea . și ..âtîtea zile de atunci, ima
ginea ei stăruie încă pe retină.

Beamon a început competiția 
la Mexico cu destule griji, pen
tru „ căla calificări a avut ne
voie de trei încercări pentru a 
obține dreptul de concurs. Pri
mele sale sărituri au fost de
pășite (una . măsurâse peste 8,50 
m !), dar a treia, cu elan crispat 
și cu bătaia la 20 cm de prag, 
a măsurat... 8,19 m. în concurs, 
la prima încercare : 8,90 m, o
adevărată lovitură de trăznet 
pentru toată lumea, dar în pri
mul rînd pentru adversarii săi, 
incapabili, în continuare, ca și 
Beamon de altfel, să mai sară 
atît cît ar fi fost în stare la 
acea oră a Jocurilor. Poate pare 
paradoxal ceea ce afirmăm, dar 
săritura în lungime ar fi pri
lejuit cu totul alte rezultate, cu 
mult mai bune în ansamblu, 
dacă Beamon n-ar fi sărit 8,90 
m din prima sa încercare, ci 
mâi spre sfârșitul întrecerii. Așa, 
pur și simplu i-a deconectat pe 
majoritatea adversarilor, în spe
cial pe cei cu pretenții la me
dalia de aur (Boston, Ter Ovâ- 
nesian, Davies ș.a.), care s-au 
văzut puși în situația să încheie 
o poveste al cărui final, de fapt, 
era cunoscut tuturor.

Media rezultatelor primilor șase 
clasați, datorită în mod expres 
noului record al lui Beamon, a 
fost de 8,23 m, adică cu 11 cm 
mai mult decît recordul olimpic 
anterior Mexicului !

final fie etapă

Unul din puținele goluri realizate de echipa noastră dintr-un șut de la 
distanță. Apărarea 3+3, avansată, â echipei R.iJ. Germane nu prea în

găduie acest lucru. Fază din meciul România — R.D.G.

dicilor sau a loviturilor cu mîna. 
Spectacolul, sincer vorbind, nu 
ne-a făcut de loc plăcere. Și dacă 
pe ici, ph colo, în tribune, s-âu 
auzit glasuri care spuneau că jo
cul handbaiiștilor români este 
brutal, aprecierea nu era exage
rată. Asemenea deficiențe de ne
bănuit la niște Sportivi care bat 
la porțile consacrării mondiale 
nu pot fi însă rezolvate în scurte
le perioade de pregătire în co
mun. în această direcție, uri rol 
major îl âu antrenorii de la clu
burile respective, dintre care doi 
lucrează și cu echipa reprezenta
tivă. Antrenorii Olimpiu Nodeâ 
(Steaua), Oprea Vlase (Dinânio), 
Eugen Trofin (Universitatea Bucu
rești) și Constantin Jude (Poli
tehnică Timișoara), principalii 
furnizori ai lotului, au cuvîntul. 
Și îl au pentru că totodată au

Cu totul alta, din acest punct 
de vedere, a fost situația 
de la triplu salt, probă care, 
în ceea ce privește valoa

rea geherălă, s-a situat pe pri
mul plan al întrecerilor Olimpia; 
del a XÎX-a. Și aici poate că 
dacă Sâneev ăr fi izbutit, de la 
primă sa încercare, recordul de 
17,39 m, luptă s-ăr fi . înbheiât 
cu rezultate mai modeste, dar 
această performanță senzațională 
a fost înregistrată în săritura a 
șasea, fiind precedată de mai 
multe corectări ale celui mâi 
vechi dintre recordurile lumii 
(I960 — 17,03 m Jdzef Schhiidt).

Calificările (standard — 16,10 m) 
au produs cîteva surprize : noul 
record stabilit de italianul Gen
tile (17,10 m) și eliminarea din 
competiție â unora dintre favo- 
riți, între care vest-germanul 
Sauer (16,34 m în acest sezon) și 
mai ales finlandezul Pousi 
(17,00 m !).

După concursul de calificare, 
Italienii nu-și mai găseau astîm- 

păr și-și manifestau fără rezerve 
entuziasmul pentru recordul lui 
Gentile, în vreme ce foarte mulți 
alții considerau săritura acestuia 
ca . o excepție norocoasă. A 
doua zi chiar, la prima săritură, 
Giuseppe Gentile spulberă toate 
îndoielile, reușind 17,22 m. Un 
rezultat mare care, îri mod nor
mal, trebuia să-1 scutească de 
emoțiile victoriei pe autorul său. 
Dar, la a treia săritură, Saneev 
obține 17,23 m. Replica nu vine 
din partea atletului italian ci 
din partea negrului brazilian 
Prudencio. în încercarea a cince.a 
el a sărit 17,27 m. punînd capăt, 
pentru cei mai mulți, luptei pen
tru medalii. A fost iarăși rîndul 
lui Viktor Saneev și în ultima 
sa încercare atletul sovietic (23 
ani, 187 cm și 82 kg) a obținut 
acel uluitor 17,39 m ! Abia acum, 
cu acesta, lupta s-a încheiat., O 
luptă- extraordinară, care va ră- 
mine înscrisă îri istoria acestei 
probe. Recordul mondial a fost 
corectat de 5 ori, iar primii șase 
au avut rezultate de peste 17,00 
metri. Fostul recordman al lumii, 
Schmidt deși a sărit 16,89 m (cu 
4 cnl măi mult decît, recordul 
său olirhpic) n-a putut obține 
decît locul șapte.

MEDII : 1968 — 17,185 m, 1964 
— 16^73 m șl 1960 — 16,444 m.

Cum se explică aceste rezultate 
aproape de necrezut ? în primul 
rînd priritr-o pregătire deosebită 
a sportivilor, apoi prin faptul că 
întrecerea a avut loc pe acel 

tot ce le trebuie : condiții, timp 
și, mai ales, obligație profesio
nală !

Deocamdată acestea âr fi cele 
două puncte cîștigate. După cum 
se vede, însă, ar fi vorba doâr 
de un punct și jumătate. Și dacă 
mai adăugăm că unii dintri jucă
torii tineri (Penii, Guneș, Licii, 
Popescu) au avut o comportare 
sub nivelul lor, atunci sîntem 
obligați să mâi ștergem o jumă
tate de punct. Ar mâi fi, de a- 
semehea, ceva de spus și despre 
carențele jocului îri âtac. Și a- 
turici ce facem ? Mâi reducem 
beneficiul cu încă o jumătate de 
punct ? Nu ! Pentru că valoârea 
îri perspectivă a ceea ce s-â cîș
tigat este extrem de importantă. 
Și âsta contează, în primul rînd...

C. A. 

miraculos tartan cît și faptului 
că vîntul a suflat favorabil pînă 
la limita celor 2 m/s admiși de 
regulament. La recordurile lui 
Prudencio și Saneev forța vîn
tului a fost chiar la limita re
gulamentară, în timp ce la cel 
âl lui Gentile (17,22 ni) ânemome- 
trele n-au înregistrat nimic, zero 
Wietri.

Păcat că de aceste condiții n-a 
putut beneficia și campionul nos
tru Șerbân Ciochină, care nu s-a 
putut prezentă la acest mare 
examen în cea mai bună stare 
de sănătate (16,21 in în calificări 
din a treia încercare și 15,62 m. 
locul 13, în concursul propriu- 
zis). La reîntoarcerea în Bucu
rești, Ciochină era vizibil afec
tat : „M-am pregătit formidabil 
pentru Olimpiadă. Nu exagerez 
cu nimic ! îh primăvară, la 
Madrid, la „europenele" de sală, 
m-am accidentat și accidentul a- 
cestă l-am dus cu mine tot se
zonul. Am făcut eforturi deose
bite să sar în diferite concursuri 

și, cină speram că lucrurile s-au 
mai îndreptat, accidentul a reci
divat. Am renunțat la Balcania
dă și la meciul cu Italia, tocmai 
pentru a-mi menaja călcîiul. La 
Mexic am vrui să sar bine și 
mult. N-am putut și insuccesul 
mă doare, făcînd, iată, inutile 
cele 90 de antrenamente executate 
lună de lună cu gîndul la Olim
piadă. Nu doresc, zău, nimănui 
să treacă prin ce am trecut eu.. 
Acum sînt obligat să fac o pauză 
lungă, dar cu speranța însănăto
șirii. Voi reveni pe stadion, cu 
aceeași ambiție pentru europe
nele de la Atena".

Noțiunea de maraton a de
pășit de mult cadrul atle
tismului, ea fiind folosită 
acum în te miri ce ramură 

sportivă, atunci cîhd se urmă
rește â se crea impresia de du
rată â întrecerii respective. Așa 
s-a ajuns lâ „maratoane“ la 
scrimă $i lă volei, lâ lupte și la 
box, competiți care durează mul
te ore, în timp ce — paradoxal 
-+ cursa clasică a maratonului 
ă ajuns să fie parcursă într-uii 
timp din ce îri ce mâi mic. La 
Mexico, de pildă, maratonul a 
durat doar 2.20:26,4, în timp ce 
o altă probă, căreia, bineînțeles, 
i s-â spus tot... mârâtori. s-a 
desfășurat de-a lungul a mai 
mult de șapte ore ! Este vorba 
de săritura cu prăjină care â 
furnizat o dispută sportivă uni
că, la o valoare superioară. După 
trei ore de concurs, la înălțimea 
de 5,20 m rămăseseră să-și mă
soare forțele nu mai puțin de 
12 conctifenți din cei 15 care ob
ținuseră standardul de 4,90 m al 
calificării. La 5,20 m au trecut 
9 atleți (reamintim că recordul 
olimpic ăl lui HanSeri, de la 
Tokio, era de 5,10 m !). Acele 
ceasornicului fug vertiginos... Ora 
16,45 ; 7 săritori încearcă lâ
5,30 m... Ora 18,15 : 6 concuțenți 
se lflptă cu ștacheta înălțată la 
5,40 m, dar numai trei dintre ei 
(Bob Seâgren, Claus Schiproibski 
și Wolfgang Nordwig) reușesc 
această performanță. Dar lupta 
încă nu s-a încheiat și la ora 
19,30 (după șapte ore de concurs) 
c'âi trei se străduiau lâ 5,45 m 
ca să realizezi uri nou record 
al lumii (5,41 rh — Bob Seag.ren), 
Cel măi aproape de reușită â 
fost campionul european Nordwig 
(25 de ani, 184 cm. 72 kg) care 
a trecut peste bară dar a dobo
rât, îri cădere, cu brațele. Și to
tuși, el a fost nevoit să se mul
țumească cu medalia de bronz, 
căci la ultima înălțime reușită 
(5,40 m) recordmanul lumii RO
BERT LLOYD SEAGREN (22 de 
ani, 183 cm. 80 kg) a trecut din 
â doua încercare ca și vest-ger
manul Schiprowski (26 de ani, 
176 cm, 69 kg) care a avut însă 
pe parcurs, o încercare în plus., 
Nordwig a reușit 5,40 m la a 
treia săritură. Dintre ei, saltul 
cel fhâi impresionant l-a izbu
tit săritorul vest-german, al că
rui record anterior J.O. era doar 
de 5,13 m. Și încă o chestiune 
interesantă, Seagren ca și John 
Pennel au început concursul la 
înălțimea de 5,05 m.

MEDIA REZULTATELOR ÎN
CLINA NET BALANȚA ÎN FA
VOAREA JOCURILOR DIN ME
XIC — 5,366 m, TOKIO — 5,00 m 
ȘI ROMA — 4,566 îri.

Săritura în înălțime^ a fost 
cîdu-ul întrecerilor de pe Sta
dio Universitario, nu numai 
pentru că s-a desfășurat în 

ultima zi a competițiilor atletice, 
șl că â prilejuit o serie de per
formanțe excepționale (primii 
trei clasați 1 au întrecut recordul 
olimpic al fenomenalului Bru
mei și al lui John Thomas), ci 
și pentru că a prezentat întregii 
lumii, grație televiziunii, un stil 
nou de săritură care va face, 
fără discuție, noi prozeliți și 
câre-1 va ajuta pe inventatorul 
său, tînărul săritor DICK 
FOSBURY (21 de ani, 193 cm, 
83 kg) sa ajungă într-o zi în 
posesia recordului lumii ; pe el 
sau pe altul ca el, căci acest 
stil „Fîlfiirea. Fosbury" oferă o 
serioasă garanție de eficiență,, de 
progres. Nu ne îndoim că se vor 
găsi și în țara noastră destui at
leți care, măcar din curiozitate, 
vor încerca să-l adopte. Tuturor a- 
cestora, fie-ne permis un sfat : 
atenție, mare atenție la aterizare, 
căci Fosbury este pregătit serios 
pentru un asemenea stil, și apoi 
aterizarea n-o face în nisip, ci 
pe saltele elastice de bureți.

metri ® „Fîlfiirea
de pîrtie

Săritura în înălțime a debutat 
cu cîteva surprize de proporții, 
fiind eliminați la 2,14 m o serie 
de concurenți de seamă, între 
care și australianul Boyce (pri
mul performer mondial al anu
lui — 2,21 m), sovieticul Bolșov 
(2,16 m), francezul Elliott (2,17 
m), suedezul Lundmdrk (2,17 m) 
etc. Față de o asemenea Situa
ție, eliminarea juniorului nos
tru Dozsa Csaba (2,03 m) a apă
rui ca ceva firesc I

Iată de ce, nu puțini sînt cei 
care apreciâză câ la înălțime au 
fost cu mult mai dificile califi
cările decît concursul însuși, căci 
standardul de 2,14 m a repre
zentat o serioasă barieră psiho
logică, care i-a pus pe foarte 
mulți în dificultate. Concursul 
propriu-zis a fost dominat de 
lupta dintre Fosbury, Ed. Carut
hers și sovieticul Valentin Ga
vrilov, fiecare căutînd să obțină 
parcă un ascendent moral asupra 
celorlalți. Gavrilov, de pildă, a 
renunțat să încerce la 2,18 m 
pentru a sări la 2,20 m, Caruthers 
s-a ,,agățat“ de fiecare săritură, 
pentru a trece fără „bis“ la în
cercări, iar Fosbury se . concen
tra îndelung, agitînd brațele și 
murmurînd cuvinte neînțelese, 
însuși stilul său, care ' a găsit 
simpatia tribunelor, a însemnai 
un ascendent moral, nu numai 
unul fizic, așa cum avea șă fie 
pînă în cele din urmă, riămas 
singur în concurs după 2,24 m, 
Fosbury a cerut să j se urce 
ștacheta peste înălțimea de - 2,28 
m a recordului mondial al. lui 
Brumei. La Mexico, n-a reușit 
în încercările sale, dar la un 
viitor coMcurs ?,...

MEDII : 1968 — 2,183 m, 1964 — 
2,148 m și 1960 — 2,125 m.

Proba feminină de săritură în 
înălțime, a luât Sfârșit cu 
o mare surpriză, victoria 
atletei cehoslovace MJLO- 

SLAVA REZKOVA (18 ani, 169 
cm, 61 kg), elevă a antrenorului 
Kovar, unul din foștii adversari 
ai campionului nostru ion Soter, 
De altfel, elevele acestuia (Rez- 
kova, Valentova și Faithova). .s-au 
clasat între primele șase.

Marile favorite, săritoarele din 
R.D.G. Rita Schmidt (1,87 m) și 
Karin Schultze (1,83 m) care do
minaseră net toate competițiile 
preolimpice, ca și sovietica An
tonina Okorokovă (chiar la Me
xico, în preziua întrebărilor,, reu
șise un nou record unional cu 
1,84 m), la ora Jocurilor,/rii-au
mai fost în forma dorită,. acuzând 
chiar fenomene de oboseală, care 
țin de supraantrenameht. ••în a- 
ceste condiții, singurele care- au 
reușit să evolueze la valoarea 
anterioară âu fost Rezkova 
(1,82 m) care a și câștigau me
dalia de aur. Valentina- liozîr 
(1,80 m) — medalia de bronz. 
Faithova (1,78 m) — locul 6 ; 
toate celelalte fiind notate cu 
rezultate inferioare celor din a- 
cest sezon.

Campioană noâstră Virginia 
Bonei, cu rezultatul din primă
vară (1,77 m), ar fi avut toate 
șansele să ocupe uri loc fruntaș, 
dar comportarea sa la Olimpiadă 
â fost slabă și nu a putut trece 
de concursul de calificare 
(1,74 m).

MEDII : MEXICO — 1,793 m,
TOKIO — 1,773 m și ROMA — 
1,735 m.

Am lăsat înââiris Ia urmă 
proba de săritură la lungi
me femei, deși ea a figurat

. _ țrrima pe programul între
cerilor olimpice. Este proba care 
a prjlejuit dej,egâțiăi o-
limpice cea mâi măre bucurie, 
VIORICA VISCOPOLEANU (29 de 
ani, 167 cm, 53 kg) filn^ eca care 
a inaugurat seria succeselor ro
mânești la J.O. și totodată cu 
•rezultatul de S,82 m, a deschis 
lista recordurilor mondiale și 
olimpice la Ciudad de Mexico.

Acum cînd apele s-âu liniștit, 
cînd lucrurile au reintrat pe fă
gașul obișnuințelor cotidiene, cu
vintele Vioricăi Viscopoleanu au 
parcă o rezonanță deosebită 
„Că să fiu sinceră, trebuie să 
recunosc că n-am sperăt că voi 
putea obține un asemenea suc
ces, deși verificările făcute la 
Mexico ni't-au arătat că mă. simt 
bine și că aș putea face ceva. 
La aurul medaliei și la un ase
menea record nu m-am gîndit. 
Aceasta nu înseamnă că nu 
m-am pregătit pentru ele: Ca 
să nu mai vorbesc de anii tre- 
cuți, de lucrul desfășurat îm
preună cu prietena mea lolandă 
Balaș, de la care am avut afâ- 
tea și atîtea de învățat, mă 
voi mărgini, cît mai pe scurt 
posibil, să vorbesc despre an
trenamentele făcute în acest an 
olimpic. E bine să se știe, toate 
dar absolut toate preocupările 
mele sportive au avut ca obiec
tiv final acea zi 14 octombrie. 
Toată iarna am lucrat • tare, 
foarte tare, cot la cot cu băieții 
și astăzi îmi dau seamă că fără 
o asemenea activitate, de spar
tan, cum spune antrenorul meu 
Ion Soter, n-aș fi reușit să 
fac nimic. Iată că strădaniile 
mele și sprijinul de care m-am 
bucurat n-au fost de prisos. Mai 
în glumă, mâi în serios, în. zi
lele de după Olimpiadă, mi s-a 
vorbit de către diferiți oameni 
de... 7 metri. Mi șe par teribil 
de greu de atins, dar nu și Im
posibil Să încercăm..."

IATA ACUM ȘI MEDIILE . RE
ZULTATELOR LA ULTIMEI. E 
TRET EDTfll ALE JOCURILOR 
OLIMPICE : MEXICO — 6,590 m, 
TOKIO — 6,461 m, ROMA —
6,218 m. . .

Romeo VILARA

La 30 decembrie, „Festivalul minibaschetului“!
După cum am mai anun

țat, la sfirșitul lunii se vor 
desfășura, în sala Floreasca, 
turneele finale ale competi-

de la Dinamo
(Vrmare din pag. I)

le, dar suficient pentru d ne 
da un imbold spre o pregătire 
temeinică. In limita posibilită
ților (N.R. 3 jumătate din efec
tivul steliștilor s-ă antrenat în 
cadrul lotului național, iar cu 
întreaga echipă au fost efectu
ate doar două antrenamente), 
am încercat să prezint forma
ția în formă maximă. Din pă
cate, însă, în ultimul moment 
au intervenit două indisponibi- 
lltățit Sdvu s-a accidentat 
nu ea juca o perioadă de

țîei republicane de minibas- 
chet dotată cu .Cupa Fede
rației". Cu acest prilej, va 
avea loc și primul „Festival

și Steaua?
teva săptămini, iar Jekely a su
ferit o criză de lumbago ți, ca 
urmare, participarea lui la în- 
tîlnirea de joi seară a devenit 
incertă. Personal sînt convins 
că jucătorii vor lupta din răs
puteri pentru o comportare o- 
norabilă care să ne aducă vic
toria ?i să ne dea speranțe la 
calificarea în al doilea tur al 
competiției*

Nu putem încheia decît cu o 
sinceră urare de succes adre
sată reprezentantelor noastre 
In „C.C.E.8 gi „Cupa cupelor8. 
(D. ST.J. 

al minibaschetului", menit să 
marcheze succesele obținute 
în acest domeniu.

„Festivalul minibaschetu- 
lui“ va fi organizat în ziua 
de 30 decembrie și va cu
prinde cîteva interesante și 
atractive puncte. După festi
vitatea de deschidere, careva 
fi condusă de fostul interna
țional Andrei Folbert, maes
tru emerit al sportului, vor 
fi prezentate demonstrații 
tehnice la care își vor da 
concursul, sub conducerea 
prof. Stelian Gheorghiu și 
prof. Constantin Dîrjan, repre
zentanți ai școlilor sportive 
nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din Bucu
rești. Apoi, actorul Ovid Teo- 
dorescu, elevul Cristian Pur- 
cărea și echipa Școlii sportive 
nr. 1 vor interpreta parodia 
„Cum trebuie să fie un ju
cător !“, scrisă de prof. Ste
lian Gheorghiu.

In continuare, se vor dis
puta finalele „Cupei Federa
ției**, la băieți și fete,

Cu prilejul „Festivalului 
minibaschetului" vă fi audiat, 
în premieră, „Cîntecul mini
baschetului", iar în holul să
lii Floreasca vor fi expuse 
fotografii, pliante și afișe 
ilustrînd realizările obținute 
în domeniul minibaschetului.

REZULTATELE DIVIZIEI B
MASCULIN SERIA I: Șe. sp. 

Mediaș—„U” Craiova 71—55 
(30—28), Olimpia Satu Măre— 
Medicina Timișoara 65—59 (35— 
35), Constructorul Arad—Cons
tructorul Hunedoara 80—53 
(39—23), Politehnica Cluj —Co
merțul Tg. Mureș 58—61 (28— 
28) ; SERIA A II-A : Progresul 
Buc.—A.S.A. Bacău 65—58 (25— 
30), Voința Buc.—„U“ Iași 90— 
41 (34—13), Constructorul Iași— 
St, roșu Brașov 69—52 (31—26), 
Petrolul Ploiești—„U” Buc. 87— 
91 (34—59); FEMININ SERIA I:

Arbitrii primului meci 
Politehnica — 

C.R.E.F.F. Madrid
F.I.B.A. a stabilit ca primul 

meci dintre echipele Politehnica 
București-C.R.E.F.F. Madrid, 
programai pentru duminică la 
Madrid în cadrul celui de al 
doilea tur al „C.C.E.1* la bas
chet feminin, să fie condus de 
arbitrii internaționali J. Kat- 
chadourian (Franța) și A. Tava
res (Portugalia). Campioanele 
României vor pleca în Spania 
vineri dimineață.

„U“ Timișoara—Șc. sp. Craiova 
52—48 <16—20), Politehnica
Brașov—Spartac Salonta 64—61 
(28—26, 56—56), Mureșul Tg.
Mureș—Șc. sp. Satu Mare (79— 
37 (36—13), Foresta Arad—Șc. 
sp. Brașov 45—56 (13—25) ; SE
RIA A II-A: Școlarul Buc. — 
Olimpia Buc 62—58 (24—21),
Arhitectura Buc. — Pedagogic 
Constanța 57—61 (24—23, 50— 
50), Rapid II Buc.—„U” Buc. 
47—64 (22—30), IEFS II—Șc. sp. 
Ploiești 51—39 (23—12), „U“ lași- 
Voința Buc. 72—59 (28—34).

LOTURILE DE TINERET Șl JUNIORI

PENTRU ANUL 1969
în 1969, țara noastră va fi 

reprezentată în competițiile 
de tineret și juniori de urmă
toarele loturi :

TINERET-FEMININ (antre
nori Emil Manea și Gh. Roșu): 
Adina Rădița, Ecaterina Mu- 
rariu, Mioara Marin, Doina Ba
samac (Școlarul Buc.), Angela 
Tita (Progresul Buc.), Gabriela 
Nicola (Rapid Buc.), Rose-Marie 
Mihalca (I.E.F.S.), Roxana Du
mitrescu (Arhitectura Buc.), Ană 
Muțiu („U“ Cluj) ; JUNIORI 
(antrenori V. Dăscălescu și Alex. 
Petrică): V. Zdrenghea, M. 
Bârna (Șc. sp. Mediaș), R. Bu- 
garu, T. Bidiga, Șt. Nagy (Șc. 
sp. Tg. Mureș), D. Vintilă, D. 
Huzum, D. Niculescu, C. Teo- 
dorescu (Lie. nr. 35 Buc.), D. 
Poleanu (Steaua), O. lancea,
C. Habatiuc („U” Timișoara), 
Al. Vidican, Gh. Oțelac (Șc. sp. 
Cluj), D. Ilea (Constructorul 
Hunedoara), Șt. Pascaru, I. Gri- 
gore, G. Ziguli (Șc. sp. Pitești), 
M. Dorneahu, V. Jârnea (Șc. sp. 
Constanța), C. Voicu (Șc. sp. 
Arad), Al. Szabad (Șc. sp. Satu 
Mare), I. Ene (Dinamo Buc.),
D. Teriteanu (Șc. sp. Brașov); 
JUNIOARE (antrenori Benone 
Gheorghe și I. Mandache) 3 Ma

riana Moldovan, Ida Biro (Șc. 
sp. Brașov), Florentina Marines
cu (Șc. sp. Craiova), Tatiâna 
Rădulescu, Liliana Rădulescu, 
Gabrielâ Ionăș, Doina Bu.ga, 
Maria RoșiaHu, Florică Bujdu- 
veanu, Aurora Constantinescu 
(Lie. nr. 35 Buc.), Diana Mihalic, 
Rodlca Săveanu, Viorica Balaî, 
Ecaterina Tamaș (Șc. sp. Satu 
Mare), Ștefania Basarabia (Ra
pid Buc.), Clara Szabo (Mure
șul Tg. Mureș), Bianca Năsău- 
deanu (Șc. sp. Tg. Mureș), Ma
ria Bogdan (Spartac Salonta), 
Eniko Taar, Găbriela Vanea 
(Șc. sp. Cluj), Constanța Stroe 
(Șc. sp. Ploiești), Maria Na- 
macof, Liliana Popescu, Cristina 
Farcaș (Școlarul București).

Clasamentul diviziei A 
(feminin)

1. Politehnica Buc.
Z. Rapid
3. Voința Brașov
4. I.E.F.S.
5. „U“ Cluj
S. Crișul Oradea
7. Constr. Buc.
S. Vlit. Dorohoi 
». Progr. Buc.

M. A.S.A. C1H1

7 7 0 473-307 11
7 6 1 526-363 13
752 434-334 12
7 3 4 363-408 10
734 345-378 10
134 348-381 10
7 S 5 338-334 9
728 379-434 9
114 230-350 » 
î 2 S 323-463 >
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Agoniseala unui an- 
risipită intr-o noapte...

Ciudad de Mexico a însem
nat o etapă deosebit 
tantă pentru sportul 
Și nu atît pentru 
„recolta” de aur,

de impor- 
românesc. 
faptul că 
argint și 

bronz â reprezentanților noș
tri a fost mai bogată ca bri- 
cînd, cit — mal ales — pentru 
ambițiile pe care le-a stîrriit. 
Pretutindeni se simte un sufiu 
nou, un adevărat asalt pentru 
cîștigarea sprintului spre po
diumul dă premiere al Miin- 
chenului cafe a început să se 
profileze la orizont. Se fac pla
nuri consistente, se concretizea
ză orientarea metodică, se des
chid larg porțile loturilor in 
toate disciplinele, se dă star
tul iritr-o susținută pregătire în 
care maeștrii consacrați mun
cesc cu aceeași rîvnă ca și cel 
ce bat acum la porțile afirmă- 
fii, atît laureații Jocurilor O- 
limpice, cit și învinșii lor, 
laolaltă, doresc cu înflăcărare

s-au 
Este

spre vîrful celui mai

cum era fii’esc
a cu-
— Și

de a

ca iii -72 tricolorul românesc 
să facă tot mai multe ascen
siuni 
înalt catarg. Admirabila atmo
sferă de activitate febrilă 
prins 
sportul cu pedale.

Se cuvine insă, înainte
vorbi despre această atmosferă, 
o succintă retrospectivă. In 
1964, la campionatele mondiale 
din Franța, speranțele de afir
mare reală a ciclismului româ
nesc atinseseră apogeul. Acel 
loc IV în proba de 100 km con
tratimp' pe echipe,. cu o perfor
manță situată doar la cîteva 
secunde de locurile II și III, 
crease cea mai solidă premisă 
pentru o comportare meritorie 
Ia J.O. de la Tokio. Un acci
dent stupid (este cunoscută po
vestea lui Ion Cosma și fuga 
lui de la start pentru a ascun
de miraculoasele pilule) a ră
pit acelei atît de puternice e- 
chipe medalia meritată. Pe fon
dul imputărilor, ăl analizelor 
de formă, al discuțiilor sterile 
(pentru a se găsi un vinovat 
aflat dincolo de adevăr) — 
ciclismul a alunecat spre indi
ferență. Apoi au urmat dispu
tele dintre tehnicienii aflați în 
două tabere : cei „olimpici" și 
cei ai „federației”. .Primii sus
țineau că trebuie continuată 
pregătirea specializată pentru 
proba de 100 km pe echipe 
(dar nu ofereau aproape nici 
o soluție pentru realizarea ei), 
ceilalți dovedeau că rutierii 
formați pe acest principiu nu 
știu pur și simplu să mai 
leze. în pluton, au încetat 
mai fie cicliști eu adevărat,
demonstrau ei, la numărul mic 
de alergători pe care-i are spor
tul nostru cu pedale, luxul re
nunțării la cîtefa vîrfuri este 
prea mare.' Astfel, lucrurile au 
rămas o vreme la voia întîm- 
plării, iar apoi, a fost prea 
tîrziu pentru a mai fi redresate. 
Reprezentarea simbolică a ci
clismului ia Ciudad de Mexico 
a însemnat un fiasco. Intr-un 
fel era firesc. Cu un singur ci
clist, plecat fără antrenor, nu 
se putea obține mare lucru.

Iată însă că acum, la înce
putul drumului spre Munchen, 
s-a pornit pe o cale temeinică. 
După discuții lungi, dar fruc
tuoase, ă fost stabilit, pentru 
primă perioadă, un lot care — 
cu mici excepții — cuprinde 
tot ce are, la ora actuală, ci
clismul românesc
Pregătirea lui i-a fost încre
dințată primului antrenor 
țării, praf. Nicolae Voicu. 
fost fixate etape, mijloace 
colaborare cu antrenorii

. club ăi sportivilor și probe 
control.

Primul examen al cicliștilor 
susceptibili de â concura la J.O. 
de la Miinchen și, oricum, de 
a reprezenta țara în marile 
competiții ale anului 1969 a 
avut loc zilele trecute. La pro
bele de control au fost prezenți 
22 de rutieri și antrenorii V.

ru
să 
Și-

mai bun.

ăi 
Au 
de 

»de 
de

Chiș, Sima Zosim, Mihail Si- 
rnion și I. Dolete. Antrenorul 
coordonator N. Voicu, împreună 
cu antrenorul federal N. Oțe- 
leanu și cu antrenorii de la clu
buri au discutat calendarul in
tern și internațional (pînă la 1 
iulie 1969), au alcătuit planu
rile pregătirii ce va fi efec
tuată de cicliști la cluburi și 
au fixat, pentru sfîrșitul lunii 
februarie, viitoarea întilnire co
mună. Apoi s-a trecut lâ efec
tuarea probelor de control și a 
antrenamentelor model. Cicliștii 
au concurat în probele de 200 
m, 400 m și 2 000 m — pe ve
lodrom și 800 m — pe pistă 
stadionului Dinamo.

Primă concluzie care se des
prinde, înfățișată de prof. Ni
colae Voicu, este că alergăto
rii tineri s-au comportat exce
lent. St. the, T. Puterici și 
I. Selejah au ocupat locuri 
între 1 și 4 în trei probe, iar 
Ajoghin, Iulian Constantin. I. 
Ignat, Hrisoveni, Tănase și Dra
gan s-au clasat — în toate cele 
4 întreceri — în primele 10 
locuri. Spre surprinderea tutu
ror, cicliștii consacrați 
comportat lamentabil,
drept că tinerii au o niai mare 
vitalitate, o mai mare dorință 
de afirmare, că ei nu au chel
tuit încă prea multă energie în 
cursele de lung kilometraj, dar 
de aici și pînă lâ surelasărea u- 
nor elemente consacrate în 
sportul nostru cu pedale, este 
cale lungă. Campionul național 
in proba de 4 000 m contratimp 
individual — Alex. Sofronie — 
s-a clasat al 20-lea (!?!) la 
2 000 m, Emil Rusii a ocupat 
ultimul loc (!?!) la 400 și 800 m, 
iar la 2 000 m a realizat un re
zultat mai slab cu 9 secunde 
decît cel al juniorului Șt. Ene, 
Gh. Moldoveanu a fost învins 
în proba de contratimp cu 17 
secunde de Ion Selejan! Cum 
este posibil ășâ ceva ?

Antrenorul N. Voicu soco
tește că există două alternative: 
au fost pierdute calitățile fi
zice de bază fie din cauza vie
ții dezordonate pe cttre acești 
rutieri au dus-o în timpul con
cediului, fie pentru că au des
considerat testul. Există o mai 
mare certitudine în faptul că 
rezultatele slabe au fost gene
rate de prima alternativă. Este 
o poveste mai veche a cicliș
tilor noștri care risipesc într-o 
noapte (sau două) tot ce au 
agonisit intr-un an. Pregăti
rea efectuată în cîteva luni, 
creșterea de calitate dobîndită 
în competițiile interne și in
ternaționale dintr-uA sezon 
sportiv — totul este anulat prin 
excesele din timpul vacanjei. 
Un chef sau două pînă la ziuă, 
o alimentație rierațională, ore 
în șir pierdute în încăperi îm- 
bîcsite cu fum de țigară, abu
zurile de orice natură risipesc 
în acea lună, de așa zisă li
bertate, toate acumulările, cali
tative realizate în perioade 
lungi de muncă asiduă. Cind 
se reia pregătirea, trebuie re
cuperată pierderea și timpul 
ce re mai rămîne pentru a se 
cîștiga noi poziții se scurtează 
considerabil.

Principalii vinovâți sînt chiar 
cicliștii in cauză. Ei prezintă 
carențe de educație și lucrul 
acesta este evident de multă 
vreme. De aceea, cluburile 
antrenorii au datoria să facă 
acum ce n-au făcut alții la tim
pul cuvenit : să-i învețe pe ci
cliști cum să-și petreacă va
canța și chiar să le organizeze 
perioada de odihnă. Să li se 
explice ce importanță are să 
petreci cele 3—4 săptămînl ia 
murite, să dormi și să mâninci 
rațloristl, să faci în permanență 
mișcare, chiar dacă bicicleta a 
rămas acasă, să te distrezi în 
limitele bunului simț și ale da
toriei ce o ai față de propriul 
viitor sportiv. Este, desigur, re
gretabil că s-a ajuns lâ o astfel 
de situație, dar gravitatea con
secințelor impune măsurile a- 
mintite.

Așadar, totul trebuie luat de 
la început, 
în ciclism 
general să 
tat.

și

dacă nu vrem ca —
— lăudabilul efort 
rămină fără rezul-

Hristache NAUM

(Urmare din pag. I)

atît de semnificativă în a- 
ceastă privință — reprezen
tativa noastră â marcat doar 
5 goluri în 10 meciuri, adică 
■unul la 180 de minute — vom 
începe cu latură cea măi de
ficitară din jocul echipei na
ționale, atacul.

De ce nu se marchează goluri ? 
Pentru că se joacă — evident - 

greșit in atac I
scrima e.„ 

.muște".
Așa curri 

tușe11, tirul pe „uiuavt , xv<.- 
balul se joacă — formulă re
petată la disperare — pe go
luri, Pornind de la cronica 
ineficacitate la poartă, situa
ție care, printre altele, ră
pește fotbalului jumătate din 
farmecul său obișnuit, vom 
arăta că ultimele 10 pârtide 
ale reprezentativei române au

„pe 
fot-

ÎMTW UOUĂ TOAMNE...
l

care au contem- 
poziții retrase, ac- 
solitare.
este de mult o

colegii lor, 
plat, de pe 
țiunile lor

Nu mâi 
chestiune de subtilă tehnici
tate ideea că modernele apă
rări aglomerate și supraaglo
merate nu pot fi străpunse 
de către un singur vîrf. Este 
un adevăr evident, unanim 
acceptat. Toate echipele cu 
oarecare clasă își construiesc 
atacurile susțihînd cu 2—3 ju
cători .omul cu mingea, con
struind acele eficace NU
CLEE OFENSIVE, âțît de 
greu de contracarat. în me
ciul România — Anglia, de 
exemplu, toată lumea a pu
tut remarca și aprecia nucle
ele ofensive construite de bri-

chipei române. Dacă meciul 
cu reprezentanții Albionului 
ne este atît de proaspăt în 
minte îneît ne reamintim încă 
reușitele șarje ale lui Pîrcă- 
lab, din partea a doua a jo
cului, acțiunile dinamovistu- 
lui (care au obligat apărarea 
adversă la o așezare pe un 
spațiu mult mai întins) dînd 
un orizont mult mâi larg o- 
fensivei rbmâne, despre ata
cul român în partida cu e- 
chipa R. F. a Germaniei am 
să-1 las să... vorbească pe re
putatul tehnician HELMUTH 
SCHON, care, la sfîrșitul me
ciului de pe stadionul „23 
August", declara, printre al
tele : „Linia română de atac 
a avut două extreme care au

OlandaDuel Haidu — Romeyn, cîștigat de atacantul român. Fază din partida România — 
(0—0), disputatei Va 5 iîlrifă pe stadiotiul Republicii.

Foto : N. AUREL

scos în relief lipsuri vechi și, 
din păcate, mereu actuale.

Ce a fost caracteristic în 
factura jocului înaintașilor 
români în ultimele 10 par
tide ? Iată cîteva

1) Atacantul cu 
a fost (nu 
SPRIJINIT 
La Berlin și 
nescu, sau 
Lucescu (ca 
două exemple) au fost niș
te... Robinsoni care s-au zbă
tut mult, dar zadarnic, pen
tru că nu au fost ajutați de

observații : 
mingea nu 
în genere) 
coechipieri.
— Ion lo

este
de
Linz
la Lisabona — 
să luăm numai

Boberiî români iși vor apăra prestigiul
în Europa și peste Ocean

tanici, cînd pe aripa dreaptă 
(Ball — Hunt — Charlton), 
cînd pe cea stingă (Peters — 
Hurst — Hunt sau B. Charl
ton) împotriva cărora atacu
rile lui Mocanu 
reânu — 
singuri pe 
rile foarte 
elor — 
ineficace.

2) Demarcarea atacanților 
— iată un deziderat (obositor 
prin repetarea lui de ani de 
zile) care s-a menținut con
stant la stadiul său... procla
mativ.

3) Conducerea exagerată a 
balonului.

4) Aglomerarea atacului pe 
centrul terenului, acolo unde 
este cel mai ușor de anihilat.

Meciul cu echipa R. F. a 
Germaniei și cea de a doua 
repriză din întîlnirea Româ
nia — Anglia au constituit 
excepții față de această ma
nifestă carență a atacurilor e-

sau Sătmă- 
surprinși adeseori 
fază de îrijghebă- 
rapide ale nucle- 
erau, adeseori,

create, 
pătrundere 
Ghergheli11. 
de o si toa
ne-a dove- 

vai, la scurt 
cu echipa B.

în care

(Urmare din pag. 1)
a aveamovareă la seniori fără 

încă virsta).
Lotul de tineret, care 

ZÎ, pe uscat, deocamdată, la 
Predeal, are 4 oameni de echi
paj și 3 piloți, iar altul — „spe
ranțele" — nu s-a reunit încă 
la ■ antrenamente ; cuprinde 10 
sportivi, a căror întilnire se va 
produce în primăvară.

— Ați amintit despre pro
gramul internațional. La ce 
intenționați să-i trimiteți pe 
emisarii bobului românesc 7

lucrea-

de la Lake Placid, în S.U.A., 
după 9 februarie 1969.

In afara numelor deja pro
nunțate 
care ne 
amintite 
nări ca 
și concurat cu Niculescu lă tre
cutele europene de tineret, Dra- 
goș Panaitescu, fost ciclist, a-

pent.ru concursurile 
preocupă, se mai cer 
și cele ale unor ti- 

N. Stavarache, care a

un frî- 
tineret),

a-i in-

tras acum de bob, Pascu Duțu, 
(care ne poate fdrnlza 
nar ddr și un pilot la 
Ion Șandru.

Ne facem datoria de
elude pe toți in coloanele noas
tre cu dorința de a reveni asu
pra lor și încă cu satisfacție. 
Ceea ce nu mai depinde de 
noi...

Analiza turului de campionat 
la Rapid și Progresul 
Azi au loc 

pid (ora 18) 
17) analizele
două echipe în prima parte a 
campionatului.

ia cluburile Ra- 
și Progresul (ora 
evoluțiilor celor

desfăcut jocul, fiind 
astfel, culoare de 
pentru Ionescu și

Că a fost vorba 
ție de excepție, 
dit-o, vai, la scurt interval, 
partida cu echipa R. D. 
Germane. în care înain
tașii români au atacat peni
bil, asediind — 80 de minute 
— frontal, aglomerat, berbe- 
cește, careul de 16 m advers. 
După acest meci, antrenorul 
echipei R. D. Germane, RA- 
ROLY SOOS, ne mărturisea

Joc amical

Rulmentul Bir Iad -
Oțelul Galați 0-2 (0-1.)

La Bîrlăd s-a disputat un joc 
amical între Rulmentul, din 
localitate, și echipa gălățeănă 
Oțelul. La capătul unul joc 
frumos, oaspeții au repurtat 
victoria prin golurile înscrise de 
Obreja (min. 25) și Nistor (min. 
70). Deși au jucat bine, gazdele 
EU 
gol

ratat numeroase ocazii de 
șî, implicit, victoria.

E. SOLOMON, coresp. princ.

— Europa sportivă suferă, în 
sezonul actual, de aceeași cri
ză a bazelor specifice. Este e- 
iocvent faptul că doar două, 
pirtii vor fi înghețate în toate 
Stațiunile de pe Continent, la 
jCerviniâ și Cortina d’Ampezzo. 
Explicația stă in costul lucră
rilor necesitate pentru toaleta 
'de iarnă' înghețarea și între
ținerea unei pirtii.

Intenționăm să prezentăm e- 
chipajul condus de P-anțuru la 
bob de 2 și de 4 la europenele 
de la Cervinia (între 25—21 ia
nuarie 1969) și pe cel de 2, con
dus dc Niculescu. Tineretul (ad
mis în bob pînă la 28 de ani) 
se reunește tot pentru trofeele 
europene la Cortina intre 1—2 
februarie și dorim să aliniem 
CÎte 2 echipaje, la bobul de 2.

Seniorii — mă refer la echi- 
Sajele lui Panțuru — au în pro- 

ram și campionatele mondiale

contrariat: „Credeam că e- 
ehipa română va juca mai 
variat și mai incisiv în atac. 
Din formația dv nu pot să 
remarc nici un jncător..."

Cu aceeași ocazie, arbitrul 
polonez STANISLAW ANU- 
SIK ne întreba, mirat și je
nat : „înaintașii români nu 
știu Să șiiteze Ia poartă ? 
N-am înțeles — spunea con
ducătorul partidei România 
— R.D.G. — de ce s-au fă
cut nenumărate angajări nu
mai în careul de 16 m, a- 
colo unde era o înghesuială 
nemaipomenită. Am văzut ju
cători români în fața careu
lui neștiind ce sâ facă cu 
mingea. Nimeni nu se gîn- 
dea să șuteze de la distan
ță...11

Nu i-am răspuns nimic ar
bitrului polonez. Trebuie, 
însă, să recunoaștem că diag
nosticul a fost foarte precis 
si real Jucătorii noștri NU 
ȘTIU SA TRAGĂ LĂ POAR
TĂ 1 Iar . penuria de goluri 
din partidele internaționale 
este reflexul cel niai dureros 
(și cel mai logic) al situației 
din campionat, unde jucăto
rii români au, la acest ca
pitol, rezultate submediocre. 
Ca să nu mai vorbim de fap
tul că 90 la sută din golurile 
campionatului diviziei A sînt 
înscrise din apropiere.

5) Atacânții din echipa re
prezentativă (cu excepția lui 
Lucescu) NU ȘTIU, SAU NU 
VOR SĂ FACĂ PRESING a- 
Supra apărătorului
care are mingea. în fazele 
de apărare, înaintașii devin 
realmente spectatori în te
ren...

Bobby Charlton, Ball et 
comp, nu puteau să etaleze 
și ei numere personale care 
„să ia ochii" spectatorilor ? 
N-au făcut-o, deși sînt ma
eștri în stăpînirea mingii, 
deși sînt campioni mondiali, 
iar meciul de la București 
puteau să-1 privească ca pe 
o demonstrație. Nu l-au pri
vit însă astfel, au jucat res- 
oectînd cu strictețe DISCI
PLINA TACTICĂ, DISCI
PLINA DE JOC.

Cu riscul de a fi acuzați 
de pisălogeală, voiri repeta 
că la mijlocul terenului pici 
un antrenor (serios) din lume 
nu admite altceva decît apli
carea strictă a principiului 
„PUSH AND RUN'1 (cu sens: 
pasează și urmărește acțiu
nea). Cum la noi Dobrin 
face numai ce vrea el, vom 
încerca un echitabil transfer 
de vinovăție și către antre
nori care, ori nu-1 învață ce 
trebuie, ori sînt la cheremul 
lui...

în ultimele două partide, 
în linia mediană a reprezen
tativei noastre a reapărut un 
jucător care întrunește atri
butele mijlocașului de clasă : 
Radu NunvJeiller. Acoperă 
tot terenul, asigură o exce
lentă circulație a mingii, gîn- 
dește, intuiește desfășurarea 
fazei, face față cu succes sar
cinilor duble, de atac și a- 
părare. Sperăm că aceste cu
vinte o să-i prefațeze o ca
rieră dezvoltată pe aceleași 
coordonate...

Deși fundași de valoare sini I

advers

Marea eroare de la mijlocul 
terenului

Majoritatea ■ specialiștilor 
susțin că spațiul de joc cel 
mai important este mijlocul 
terenului. Nu întîmplător, 
cronicari de fotbal din toate 
țările explică nenumărate 
victorii prin „controlul zonei 
de mijloc11. Nu este, 
o întîmpiâre faptul că 
mai valoroși jucători

iarăși, 
cei 
din 

lume sînt cei din linia me
diană — Bobby Charlton, 
Beckenbauer, Suarez, Ove- 
rath, Corso etc.

La mijlocul terenului ÎN
CEPE victoria sau înfrînge- 
rea unei echipe 1

în cazul nostru, la mijlo
cul terenului nii.. încep vic
toriile' pentru motivul că du
cem în general, lipsă de 
mijlocași de valoare, iar a- 
tunci cînd găsim cîle o pe
reche bună (Ghergheli — 
Dobrin, de exemplu) jucăto
rii noștri din linia mediană 
evoluează conceptual greșit, 
consecința fiind aceea că 
mijlocul terenului se., cedea
ză adversarilor care, contro- 
lîndu-1, au, implicit, direcția 
partidei.

Pe cit de semnificativă, pe 
atît de realistă în caracteri
zarea acestei situații ni se 
pare o opinie a mult regre
tatului IOSIF PETSCHOV- 
SCHI, la sfîrșitul meciului 
România — R.D.G. : „Echipa 
noastră a fost ruptă în două, 
a lăsat liber mijlociii terenu
lui, unde adversarul a acțio
nat în 
această 
fensive 
sive11.

Care 
jucătorilor 

■de mijloc
Ș-ă toț 

după cum 
gea nu trebuie condusă 
gerat la mijlocul terenului, 
CARATUL ei aducînd foloa
se numai adversarilor (care 
au tot timpul să se replieze 
și să se organizeze) și preju- 
diciind considerabil echipa 
proprie. Dacă la Ghergheli, 
de exemplu, această manieră 
de joc nu este exclusivă (deși 
încă susceptibilă de substan
țiale ameliorări), la Dobrin, 
întîlnim un adevărat STIL, 
pe cît de artificios, pe atît 
de dezavantajânt pentru in
teresele echipei. L-am văzut 
în meciul cu Anglia setos de 
„floricele" lâ mijlocul tere
nului, l-am văzut urmărind 
cu perseverență să-i dea min
gea printre picioare lui Mc 
Nab (ceea ce a și reușit, pen
tru ca în secunda următoare 
să piardă balonul ca un de
butant), l-am văzut ÎNTÎRZI- 
IND acțiunile echipei noas
tre, RUPÎNDU-I RITMUL, 
făcînd (de multe ori) jocul 
englezilor.

Nu știm ce gîndește acest 
(foarte talentat) îndrăgostit 

■de minge al fotbalului nos
tru. Oare își închipuie el Că

voie, orgănizîndu-și în 
zonă atît acțiunile o- 
cît și pe cele deferi-

sînt păcatele evoluției
zonaromâni în 

ă terenului ? 
repetat (în 
se vede) că

vînt, 
min- 
exa-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
HOCHEIȘTII ROMANI

PLEACĂ ASTĂZI LA SOFIA

Țara noastră va fi reprezen
tată la competiția internațio
nală de hochei pe gheață 
„Cupa Dunării11 (programată 
între 11—15 decembrie la So
fia) de echipa de tineret. în 
urma jocurilor din campionat 
și a întîlnirilor cu echipele 
similare ale Poloniei și R. D. 
Germane, specialiștii federației 
au alcătuit următorul lot pen
tru confruntările din Bulga
ria : Stoiculescu, Roth, Cor- 
duban, Paraschiv, Constanti- 
nescu, F. Sgîncă, Ciobotaru, 
Florescu, Huțanu, Mihăilescu, 
L. Iordan, P. Sgîncă, Fodo- 
rea, P. Popescu, Bucur, K618, 
Sarkani, Doboș, V. Tudor.

Ținerii noștri hosheiști pă

răsesc astă-seară Capitala. 
Delegația condusă de Con
stantin Tico, este însoțită de 
antrenorii G. Cosman, N. Zo- 
grafi și dr. Vasile Iliescu.

BOXERII DE LA TRAKTOR

SCHWERIN (R.D.G.) IN ROMÂ

NIA

A sosit în țară echipa de 
box a clubului sportiv Trak
tor din Schwerin (R.D.G.), 
care va susține două partide. 
Prima — joi seara în sala Se
mănătoarea, de la ora 18,39, 
cu formația bucureșteană Me
talul, iar a doua sîmbătă, la 
Galați, unde oaspeții vor în
crucișa mănușile cu q selec
ționată locali

C. S. PITEȘTI — LOKOMOTIV 

PLEVEN (BULGARIA) 6</;—2'/3 

LA LUPTE GRECO-ROMANE

JUNIORI

Duminică, la Pitești, echipa 
de lupte — juniori — a Clu
bului sportiv Pitești a întrecut 
formația similară a clubului 
Lokomotiv Pleven cu 6l/j—2'/». 
De la piteșteni, cele mai fru
moase meciuri le-au furnizat I. 
Gibu (cat. 48 kg), N. Coteanu 
(cat. 56 kg) și M. Moraru (cat. 
70 kg), iar de la oaspeți Dimi
trov (cat. 60 kg) și Ghergev 
(cat. 65 kg). Au mal avut loc 
două meciuri de seniori: M, 
Solocan (Pitegtl) b.p. Dimitrov

(cat. 70 kg) și A. Frujină (P) 
b.p. Alexandriev.

I. FEȚEANU 
coresp. principal

E. ALMER 2:08,4

LA 200 M LIBER

Intr-un concurs desfășurat 
la Reșița (bazin de 25 na), 
Eugen Aimer a parcurs dis
tanța de 200 m liber în 
2:08,4 — nou record național 
de juniori în piscină acoperi
tă. Alte rezultate: E. Strem
pel 2:46,5 la 200 m bras ; N. 
Tat 5:13,9 la 400 m mixt; D. 
Wetterek 1:14,5 la 100 ni del
fin ; Mariana Giurcă (10 ani) 
1:27,3 la 100 m spate, (A. 
RUDEANU eoresp.).

LECTORAT OLIMPIC
LA CLUBUL STEAUA

Clubul sportiv Steaua, prin 
cabinetul metodic, â organizat 
un ciclu de lectorate cu tema : 
„Olimpiada de la Ciudad de 
Mexico”. După primul referat 
ținut de prof. Ion Mureșanu cu 
tema : „Ciudad de Mexico — 
gazda J.O.“ (proiecții color), 
mîine are loc cel de-al doilea 
lectorat: „Observații organiza- 
torico-tehnice pe ramuri de 
sport” (lupte, tir, atletism, pen
tatlon modei-n).

Lectoratul va avea Ioc în 
sala clubului Steaua din cal. 
Plevnei nr. 114, de la ora 8. 
Sînt invitați antrenori, spor
tivi, tehnicieni Și activiști spor
tivi.

Mulțj antrenori și ziariști 
străini au remarcat, în repe
tate rînduri, că avem fun
dași de incontestabilă valoa
re. Nunweiller III, Barbu, 
Dan, Dumitru Nicolae. Mo
canii. ca să nu-i cităm decît 
pe cei mai reprezentativi, au 
fost adeseori elogiați de di
verși specialiști. De ce se 
primesc atunci atîtea goluri ? 
Nu mai puțin de 3 goluri in
tr-un singur meci ?

Trecînd peste realitatea că, 
de multe ori (mai ales în 
deplasare), toată greutatea jo
cului cade pe seama apără
rii, vom arăta că fundașii 
au deficiențe vechi (reliefate 
pregnant și in ultimele ztke 
partide internaționale) în 
două momente decisive : I — 
DEPOSEDAREA : II — DU
BLAJUL.

I Nu o dată s-a văzut că 
deposedarea prin acel clasic 
„tâckliiig11 (deposedare prin 
alunecaie) este un procedeu 
total necunoscut lui Sătniă- 
reanu, de exemplu, sau apli
cat rudimentar, riscant, de 
către alții — Boc, Halrriă- 
geânu, Dinu. . . .

II. Dublajul este unul din 
marile secrete., publice âle 
apărării moderne. Fotbaliștii 
români sînt încă în fază 
DESCOPERIRI! lui '

E LEGE; ORICE APĂRĂ
TOR DIN LUME POATE FI 
DRIBLAT 1

Ce explicație pot oaie fur
niza antrenorii la golul iui 
Jacinto Joao, de pildă (al 
doilea punct de la Lisabona), 
cînd extremul portughez a 
făcut 'uri adevărat slalom 
printre siluete, tocmai pen
tru că apărătorii noștri nu 
s-au dublat, așteptînd, la 
3—4 metri unu] în Spatele 
celuilalt, <?a atacantul portu
ghez să se prezinte în drep
tul lor pentru â-1 ataca 1

L0T0-PR0N0SP0RT
® Duplicatele biletelor con

siderate cîștigătoare la con
cursul excepțional Proribex- 
pres din 8 decembrie 1968 tre
buie depuse de către partici- 
panți la agențiile Loto-Proho- 
sport pînă în ziuă de joi 12 
decembrie 1968 la ora 13 în 
orașele de reședință județeană 
și pînă miercuri 11 decembrie 
Î968 în celelalte localități.

Omologarea se va face în 
ziua de sîmbătă 14 decembrie 
1968.
• Plata premiilor la con

cursul excepțional Pronoexpres 
din 8 decembrie 1968 se va 
face astfel : în Capitală în- 
cepînd de marți 17 decembrie 
prin casieriile proprii Loto- 
Pronoșport; în provincie, în- 
cepînd aproximativ de joi 19 
decembrie prin casieriile pro
prii Loto-Pronosport și prin 
mandate poștale.

• Concursul Pronosport Nr. 
49 etapa din 8 decembrie 
1968 s-a soldat cu mari sur
prize. Greutatea concursului 
se observă din pronosticurile 
înregistrate : 5 de 2, 2 de X și 
6 de 1. Dintre „soliștii11 anti
cipați, doar Cagliari și Inter 
au rezistat. Surprizele cele 
mai marj s-au înregistrat în 
divizia B unde liderul — 
Foggia — a pierdut pe teren 
propriu meciul cu Lecco. 
Commo, a doua clasată, a 
fost învinsă acasă de Genoa, 
iar Brescia a întrecut pe 
Modena în deplasare. în di
vizia A, o triere serioasă a 
buletinelor a constituit re
zultatul meciului Lanerossi 
— Roma (1—2).

Concursul Pronosport din 
această săptămînă se anunță 
și el deosebit de interesant. 
Din cele 13 meciuri din cam
pionatul italian (divizia A și 
B), unele sînt foarte echili
brate : Roma — Milan, To
rino — Fiorentina, Verona — 
Juventus ș.a.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 43 

DIN 4 DECEMBRIE 1968

Extragerea I : categoria I : 4 
variante a 35 136 Iei ; categoria a 
Il-a : 186 variante a 755 lei ; ca
tegoria a IlI-a : 4 060 variante a 
34 lei.

Extragerea a H-a ? A : 1 varian
tă a 111 344 lei; B: 240 variante 
a 463 lei; C: 4205 variante a 26 lei. 

Premiul de 111 344 lei de la ex
tragerea I categoria I, a revenit 
participantului Năstase Ștefan din 
Fteiegti.

pent.ru


RIAMdN Șl CfASLAVSKA ȘI-AU SPULBERAT ADVtHSAIIII!
‘UM

Sîntern în. posesia rezultatelor detaliate 
ale anchetei întreprinse de agenția de presă 
„Internationale Sport-Korrcspondenz‘-Stut- 
tgart pentru desemnarea celor mai buni 
sportivi ai anului 1968. Acest adevărat refe
rendum în rîndul redacțiilor de specialitate 
b devenit tradițional, el aflîndu-se la cea 
de-a 22-a ediție. Găsim interesant să înce- 
,pâm printr-o enumerare recapitulativă a 
câștigătorilor din preceden
tele anchete I.S.K. (pînă 
în acest an clasînd îm
preună sportivi și sporti
ve) r 1947 — Alex Jany; 
1948 — Fanny Blankers- 
Koere; 1949 — Emil Zato- 
pek; 1950 — Bob Ma- 
thiaș ț 1951 —- Emil Za- 
topek; 1952 — Emil Za- 
topek; 1953 — Fausto
Copp?; 1954 — Roger
Bannister ; 1955 — Sandor 
Iharos; 1956 — Vladimir 
Kut; 1957 — Vladimir
Kuț ; H958 — Herb Elliott; 
1959 — Vladimir Kuzne- 
țo r; i960 — Wilma Ru
dolph ; 1961 — Valeri
Brumei; 1962 — Valeri
Brumei; 1963 — Valeri
Brumei ; 1964 — Don
Schoilander; 1965 — Ron 
Clarke; 1966 — Jim
Ryun ; 1967 — Jim Ryun.

Acum, pentru prima 
oară, agenția I.S.K. a pro
cedat Ia alcătuirea de cla
samente separate —- mas
culin și. feminin. Au răs
puns redacții (ziare de 
sport sau mari rubrici de 
specialitate) reprezentînd 
29 de țari din cinci conti
nente. „Buletinele“ lor — 
din care am extras mai 
jos primele 3 locuri acor
date — sînt deosebit de 
interesante de urmărit. A 
existat o pregnantă apro
piere de păreri în rîndu- 
rile specialiștilor, ei acor- 
dînd o largă majoritate 
lui Bob Beamon și Verei
Ceaslavska, considerați ca fiind cei mai buni 
dintre cei buni, în acest an sportiv 1968.

Firește, fiind vorba de un an olimpic, 
cele două competiții supreme de la/Mexico 
și Grenoble au primat în alcătuirea clasa
mentelor, laureații de la J.O. fiind sensibil
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avantajați. Totuși, Beamon cu acel „salt în 
secolul viitor”, și Ceaslavska, reeditînd tri
umful de acum 4 ani de la Tokio, pot fi 
considerați cîștigâtori absoluți ai acestei 
uriașe întreceri omnium. Dezavantajați au 
fost, totuși, campionii sporturilor care nu 
figurează pe programul J.O., ceea ce explică 
prezența unei supervedete a automobilismu
lui ca Graham Hill abia pe locul 17. în 

penumbră au rămas și mulți 
alți sportivi profesioniști, din
tre care doar asul pedalei, 
Eddy Merckx, figurează prin
tre primii 20.

Atletismul este sportul-rege 
în asemenea clasamente și 
ultima anchetă nu-1 dezminte. 
Apropierea întrecerilor de la 
Ciudad de Mexico face ca nu 
mai puțin de 8 atleți să figu
reze în primul eșalon de 10. 
Mai îndepăratată, „Olimpia
da albă” este reprezentată 
doar de așii schiului, J. C. 
Killy și frumoasa Toini Gus- 
tafsson, pe cînd noua „zînă 
a gheții”, Peggy Fleming — 
comparabilă cu Sonja Henie 
— rămîne pe nedrept aproape 
uitată (locul 12).

In fine, ca totdeauna cînd 
încercăm a clasifica valori a- 
tît de diferite, sînt nedreptăți
te sporturile pe echipă. O cî-ș- 
tigătoare a campionatului eu
ropean de fotbal -— faimoasa 
„Squadra Azzurra” — nu are 
reprezentant decît pe locul 37, 
Luigi Riva, vecin cu nu mai 
puțin celebrul Bobby Charl
ton. Aci primează, însă, spor
turile individuale.

Incontestabil, o satisfacție 
pentru sportul românesc este 
prezența a două atlete în rîn
dul primelor 10 sportive ale 
lumii. Lia Manoliu și Viorica 
Viscopoleanu au fost atît de 
aproape în preferințele spe
cialiștilor, incit ele își împart 
locurile 9 și 10, la egalitate, 
de puncte. De remarcat că 
Lia Manoliu, excelenta noas
tră aruncătoare de disc,

a fost pe „podiumul de onoare” în buleti
nele a două mari publicații sportive — re
vista britanică „World Sports” și cotidianul 
italian „Corriere dello Sport". Nu se pu
teau cere mai bune certificate de valoare !

„SPORT", ZURICH
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Jean-Claude Killy (Franța)
3. Al Oerter (S.U.A.)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Nancy Greene (Canada)
„SPORTS-POST", WELLINGTON

1. Al Oerter (S.U.A.)
2. Bob Beamon (S.U.A.)
3. Dave Hemery (Anglia)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Wyomia Tyus (S.U.A.)
3. Debbie Meyer (S.U.A.)

„DICEN", BARCELONA
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Jim Hines (S.U.A.)
3. Roland Matthes (R.D.G.)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Wyomia Tyus (S.U.A.)

„SPORT EN SPORTWERELD8, 
AMSTERDAM

1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Mike Wenden (Australia)
3. Mamo Wolde (Etiopia)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Wyomia Tyus (S.U.A.)

„CHAO THAI”, BANGKOK
1. Al Oerter (S.U.A.)
2. Bob Beamon (S.U.A.)
3. Jean-Claude Killy (Franța)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Ingrid Becker (R.F.G.)

„AFTENPOSTEN", OSLO
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Dave Hemery (Anglia)
3. Mike Wenden (Australia)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Natalia Kucinskaia (U.R.S.S.)

AU FOST PE PODIUM
IN CELE 29 DE BULETINE

„CESKOSLOVENSKY SPORT",
PRAGA

1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Jean-Claude Killy (Franța)

3. Lee Evans (S.U.A.)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Claudia Kolb (S.U.A.)

„SPORT UND TOTO", VIENA
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Dick Fosbury (S.U.A.)
3. Dave Hemery (Anglia)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Margitta Gummel (R.D.G.)

„TERCUMAN", ISTANBUL
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Dave Hemery (Anglia)
3. Lee Evans (S.U.A.)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Wyomia Tyus (S.U.A.)

„SVENSKA DAGBLADET"
STOCKHOLM

1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Al Oerter (S.U.A.)
3. Mike Wenden (Australia)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)

„NEPSPORT", BUDAPESTA
1. Al Oerter (S.U.A.)
2. Bob Beamon (S.U.A.)
3. Viktor Saneev (U.R.S.S.)
1. Debbie Meyer (S.U.A.)
2. Margitta Gummel (R.D.G.)
3. Irena Kirszenstein (Polonia)

„SPORTS-ILLUSTRATED" 
NEW YORK

1. Bill Russel (S.U.A.)
2. Kipchoge Keino (Kenya)
3. Bob Beamon (S.U.A.)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Madelaine Manning (S.U.A.)

„SPORTUL", BUCUREȘTI
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Jean-Claude Killy (Franța)
3. Al Oerter (S.U.A.)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Peggy Fleming (S.U.A.)

„LE SPORT", TUNIS
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Mohamed Gammoudi (Tunisia)
3. Al Oerter (S.U.A.)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Irena Kirszenstein (Polonia)

S-a stabilit programul 
turneului de handbal din Franța
Echipa României va intilni, intre 5 și 9 martie, reprezentativele 

Spaniei, Franței, R.F.G. și Cehoslovaciei
După cum am mai anunțai, reprezentativa masculină de 

handbal a României urmează să participe, în prima parie a 
lunii martie. 1969, la un turneu internațional organizat de fe
derația franceză de specialitate. Astăzi, sîntern în măsură să 
dăm publicității programul întocmit de orgonizatori pentru 
acest turneu, care va reuni următoarele reprezentative națio
nale : Cehoslovacia, R.F. a Germaniei, Spania și Franța

5 martie (la Caen): Cehoslovacia — R-F. a Germaniei j
ROMÂNIA — SPANIA; . . „niK1TA

6 martie (la Evreux): Cehoslovacia — Spania; FRANȚA —
ROMÂNIA;' .................................

7 martie (în zona Parisului, în principiu la Versailles); R.F, 
a Germaniei — Spania; Cehoslovacia — Franța ;

8 martie (Coubertin): ROMÂNIA — R.F. a GERMANIEI;
Franța — Spania ; . _

9 martie (Orleans): Franța — R.F. a Germaniei ; CEHOSLO
VACIA — ROMÂNIA.

„LES SPORTS", BRUXELLES
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Jean-Claude Kîlly (Franța)
3. Al Oerter (S.U.A.)
1. Debbie Meyer (S.U.A.)
2. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
3. Claudia Kolb (S.U.A.)

„L’EQUÎPE®, PARIS
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Kipchoge Keino (Kenya)
3. Mike Wenden (Australia)
1. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
3. Margitta Gummel (R.D.G.)

„GLOBO", RIO DE JANEIRO
1 Bob Beamon (S.U.A.)-
2. Tommie Smith (S.U.A.)
3. Jim Hines (S.U.A.)
1. Debbie Meyer (S U.A.)
2. Margitta Gummel (R.D.G,)
3. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)

„WAH KIU YAT PO% 
HONGKONG

1. Jim Hines (S.U.A.)
2. Al Oerter (S.U.A.)
3. Mike Wenden (Australia)
1. Wyomia Tyus (S.U.A)
2. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
3. Debbie Meyer (S.U.A.)
„RABOTNICESKO DELO", SOFIA
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Lee Evans (S.U.A.)
3. Viktor Saneev (U.R.S.S.)
1. Wyomia Tyus (S.U.A.)
2. Irena Kirszenstein (Polonia)
3. Margitta Gummel (R.D.G.)

i.CORRIERE DELLO SPORT", 
ROMA

1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Kipchoge Keino (Kenya)
3. Dave Hemery (Anglia)
1. Margitta Gummel (R D.G )
2. Irena Kirszenstein (Polonia)
3. Lia Manoliu (România)

COPENHAGA
1. Dick Fosbury (S.U.A.)
2. Jean-Claude Killy (Franța)
3. Bob Beamon (S.U.A.,)
1. Debbie Meyer (S.U.A.)
2» Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
3. Toini Gustafsson (Suedia)

„TELEGRAPH", BELFAST
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Dick Fosbury (S.U.A.)
3. Graham Hill (Anglia)
1. Debbie Meyer (S.U.A.) 

„SFORT-ILLUSTRIERTE",
MUNCHEN

1. Al Oerter (S.U.A.)
2. Jean-Claude Killy (Franța)
3. Bob Beamon (S.U.A.)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Toini Gustafsson (Suedia)
3. Debbie Meyer (S.U.A.)

„ALTHYDUBLADID", 
REYKJAVIK

1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Al Oerter (S.U.A.)
3. Dave Hemery (Anglia)
L Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Wyomia Tyus (S.U.A.)
3. Margitta Gummel (R.D.G.)

„WORLD SPORTS", LONDRA
1. Al Oerter (S.U.A.)
2. Ralph Doubell (Australia)
3. Manio Wolde (Etiopia)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Lia Manoliu (România)

..MAARIV", TEL AVIV
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Dave Hemery (Anglia)
3. Jim Hines (S.U.A.)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Wyomia Tyus (S.U.A.)

„UUSI SUOMI". HELSINKI
1. Bob Beamon (S.U.A.)
2. Dave Hemery (Anglia)
3. Al Oerter (S.U.A.)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Wyomia Tyus (S.U.A.) 
„SPORTSKE NOVOSTI", ZAGREB
1. Al Oerter (S.U.A.)
2. Bob Beamon (S.U.A.)
3. Dave Hemery (Anglia)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Wyomia Tyus (S.U.A.)

„LETZEBURGER SPORT", 
LUXEMBURG

1. Bob Beamon (S.U.xA.)
2. Akinori Nakayama (Japonia)
3. Mike Burton (S.U.A.)
1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia)
2. Debbie Meyer (S.U.A.)
3. Ingrid Becker (R.F.G.)

DEBBIE MEYER

Primi 43...
1. Bob Beanion 268 p ; 2.

Al. Oerter 177 p; 3. J. C. 
Killy 113 p ; 4. D. Hemery 
107 p ; 5. M. Wenden 90 p ; 
6. K. Keino 74 p ; 7. Jim Hi
nes 71 p ; 8. Lee Evans 63 
p ; 9. Dick Fosbury 57 p ; 10. 
Tommie Smith 56 p; 11, R. 
Mathes 47 p ; 12—13. L. Jabo- 
tinski și V. Saneev 33 p ; 14. 
Sawao Kato 32 p ; 15. Mamo 
Wolde 30 p ; 16 Ch. Hickox 
23 p ; 17. Gr. Hill 21 p : 18. 
M. Burton 20 p ; 19. Eddy 
Merckx ; 20. R. Doubell

14 p ; 21. Ole Ritter 13 p ; 
22—24. N. Temu, K. Kangas- 
niemi și A. Nakayama lip; 
25. Bill Russel 10 p ; 26. M. 
Gamoudi 9 p ; 27—29. Rod 
Laver, Bill Tomey și Mark 
Spitz 8 p ; 30—31. J. Lusis si 
R. Matson 7 p ; 32—35. K. 
Dibiasi, G. Zsivotzky, M. Vo
ronin și D. Dubillard 6 p; 
36—43. Bobby Charlton, L. 
Riva, P. Trentin, Bob Sea- 
gren, M. Nassiri, Ole Ellef- 
saeter, J. Raska, A. Firsov 
5 p etc.

...și primele 21
1. Vera Ceaslavska 117 p; 

2. Debbie Meyer 108 p ; 3. 
Wyomia Tyus 50 p ; 4. Mar
gitta Gummel 35 p ; 5. Irena 
Kirszenstein 19 p ; 6. Toini 
Gustafsson 14 p ; 7. Claudia. 
Kolb 11 p ; 8. Nancy Greene 
10 p ; 9—10. Lia Manoliu și 
Viorica Viscopoleanu 8 p ; 
11. Ingrid Becker 6 p ; 12. 
Peggy Fleming 5 p ; 13—17. 
Colette Besson, Milena Duch- 
kova, Madelaine Manning, 
Kaye Hall și Natalia Ku
cinskaia 3 p ; 18. Maureen 
Caird 2 p ; 19—21. Stien
kaiser, Eva Janko și Ludmi
la Belousova 1 p.

PE GHEAȚĂ Șl ZĂPADĂ
Maria Tasnadi — pe locul doi

S-a încheiat concursul in
ternațional de patinaj viteză 
de la Inzell (R.F.G.). în con
cursul feminin, primul loc la 
multiatlon a fost ocupat de 
patinatoarea franceză Marie- 
Louîse Ferrenoud cu un to
tal de 101,533 puncte. Fe

la Inzell!
locul secund s-a clasat 
Maria Tasnadi (România) cu 
103,433 puncte, iar pe locul 
trei vest-germanca Monika 
Pflug cu 104,00 puncte. în 
ultima zi, Maria Tasnadi a 
terminat pe locul trei în 
proba de 1000 m cu 1:43,3.

La masculin, primul loc a 
revenit vest-germanului Gun
ther Traub, care după patru 
probe a totalizat 179,746 punc
te, urmat de cehoslovacul

® CAMPIONATE ÎN ȚĂRILE EUROPENE ® NUMEROASE MECIURI AMICALE Șl OFICIALE Oldrich Teply cu 183,267 
puncte și Rolf Bastian

© BULGARIA, Ultima etapă 
a turului. Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname, echipa care a fost me
reu în fruntea clasamentului în 
actualul sezon, și-a consolidat 
poziția de lider, dispunînd, în 
ultimul meci al turului la

cu 5—1 pe Gy6r, înscriind în 
acest meci cel de-al 100-lea gol 
și egalînd astfel recordul deți
nut de Honved din 1954. Alte 
rezultate: Ferencvaros-Szeged
4-0; M.T.K.-Honved 1-1 ; Vi- 
deoton-Csepel 1—0 ; Pecs-Vasas

vette — Young Boys 0—0, Zu
rich — Sion 2—0. CLASA
MENT : Lausanne 19 p, Lugano 
17 p, Zurich, Young Boys, 
B^sel 16 p etc.

© SPANIA. Etapa a 12-a a 
campionatului spaniol de fotbal. 
S-au desfășurat doar 3 jocuri : 
Pontevedra — Coruna 0—0, 
Real Sociedad — Sabadell 1—1, 
Elche — Malaga 0—0. Celelal
te jocuri se vor desfășura după 
meciul Spania — Belgia din 
preliminariile C.M.

© FRANȚA. Etapa a 15-a: 
•Nîmes — Rouen 0—0, Lyon — 
Marseille 2—3, Red Star — A- 
jaccio 1—0, Metz — Nantes 
1—0, Bordeaux — Sochaux 4—0, 
Monaco — Sedan 0—0, Reniies
— St. Etienne 0—2, Strassbourg
— Nice 1—0. CLASAMENT: 
St. Etienne și Bordeaux cite 
25 p, Rouen 19 p (cu un joc 
mai puțin).

• MECIURI INTERNAȚIO
NALE, In preliminariile C. M., 
Honduras — Jamaica 3—1 (2—0) 
și în meci retur 2—0. tn aceas
tă grupă conduc echipele Costa 
Rica și Honduras cu cite 4 p.

Selecționata Poloniei a fost 
învinsă, la Bogota, de echipa 
Millonarios cu 3—1 în primul 
joc, și a cîștigat partida revan
șă cu 1—0. In „CUPA, EURO
PEI CENTRALE”: Vasas Buda
pesta — Sturm Graz 4—3 (2—1). 
Returul, la 18 decembrie la 
Graz.

(R.F.G.) 184,157 puncte. G. 
Traub a cîștigat ambele pro
be din ziua a doua a con
cursului : 1 500 m — 2:10,0 
și 5 000 m — 7:58,3.

© Noul antrenor al echi
pei naționale de hochei a

William Addcock, cîștigătorui 
de la Fukuoka.

Plovdiv, de campioana de acum 
doi ani, Trakia, cu 2—1. Gaz
dele conduceau la pauză, dar 
imediat după reluare Atanasov 
a egalat, iar în min. 85 lakl- 
mov a adus victoria liderilor. 
Campioana Levski a dispus u- 
șor de Minior cu 4—0. Scorul 
etapei a fost stabilit la Plevna, 
unde echipa locală Spartak a 
surclasat pe Dobmdja cu 5-0. 
Victorii în deplasare au reali
zat Lokomotiv (Sofia) în fața 
lui Cernomoreț cu 2—0 și Du- 
nav, care a întrecut pe Marek 
cu 2—1. Trei partide s-au în
cheiat cu scoruri albe : Spartak 
(Sofia) — Lokomotiv (Plovdiv), 
Botev (Vrața)—Slavia și Cerno 
More— Beroe.
Clasament:
Ț.S.K.A. 15 12 2 1 45-20 26
Levski 15 10 3 2 32—13 23
Lokomotiv
(Plovdiv) 15 9 5 1 27-12 23

© UNGARIA. Penultima e- 
tapă. Ujpesti Dozsa a învins

2—2; Salgotarjan-Dunaujvaros 
2—2 ;Szombathely — Egyetertes 
2—1 ; Diosgyor-Tatabanya 1—0. 
înaintea ultimei etape, pe pri
mul Ioc în clasament se află 
Ferencvaros cu 47 de p (62—24), 
urmată de Ujpesti Dozsa — 46 
(100-27), Vasas — 40 p (64—67) 
etc.

© IUGOSLAVIA. Etapa a 
17-a: Partizan-Olympia 0—0; 
Hajduk-Vojvodina 0—0; Zeles- 
niciar-Radnicki 2—1; Velej-Di
namo Zagreb l—l ; Rijeka-Stea- 
ua Roșie 0—2 ; Maribor-Sara- 
jevo 1—1; Zagreb-Proletar 3-0; 
Celik-Vardar 2—0 ; O.F.K. Beo- 
grad-Bor 4-3. CLASAMENT: 
Dinamo Zagreb 27 p; Steaua 
Roșie 22 p ; Sarajevo 20 p etc.

» ELVEȚIA. Etapa a 13-a: 
Bienne — Lausanne 3—2, Basel
— Lucerna 2—1, Bellinzona — 
Winterthur 3—2, Grasshoppers
— Chaux de Fonds 0—0, St. 
Gallen — Lugano 1—1, Ser-

La Metz s-a desfășurat meciul 
internațional amical de hand
bal masculin dintre echipa de 
tineret a orașului București și 
o selecționată a regiunii Lor
raine. Victoria a revenit htnd- 
baliștilor români cu scorul de 
18-13.

■
Echipa de rugby Rapid Bucu

rești a debutat victorioasă in 
R. D. Germană, dispunînd de 
Lokomotive Leipzig cu 11—3 
(0-3).

■
După șapte runde, în turneul 
de șah de la Atena conduce 
Kavalek (Cehoslovacia) cu 5%

(1) p, urmat de Parma (Iugo
slavia) 5*/2P, Tringov (Bulgaria) 
5 p. Victor Ciocîlteă ocupă lo
cul 11 cu 2 puncte și o partidă 
întreruptă.

■
Boxerul de cat. mijlocie Carlos 
Monzon, campionul Americii de 
Sud, l-a învins la puncte pe 
Johnny Brooks (S.U.A.). Mon
zon a devenit în urma acestei 
victorii unul din șalangerii o- 
ficiali la titlul mondial deținut 
de italianul Benvenuti.

a
Cea de a 5-a ediție a raliului 
automobilistic . „Costa del Sol" 
a fost cîștigată de sportivul spa
niol Juan Fernandez, pe o ma

șină „ Porsche”. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Bernard 
Trammont (Franța), pe ,,Alpine- 
Renault”, Pablo Leonibus (Ita
lia), pe ,,Porsche”, și Antonio 
Treinti (Italia), pe „Lancia Giul- 
Iia“.

Cunoscutul atlet australian Ron 
Clarke a primit o ofertă din 
partea unui manager din S.U.A. 
să treacă la profesionism. 
Clarke a refuzat această ofertă, 
declarînd că el nu se poate des
părți niciodată de amatorism. 
Tn încheiere, el a mai spus; 
„In atletismul amator mi-am 
făcut mulți prieteni, pe care îi 
iubesc- mai mult decît banii".

Cocoșul-mascolă al schiorilor francezi, pe care nl-l arată în 
acest clișeu Alain Penz. nu le-a fost de folos oaspeților in 
meciul de la Aspen (Colorado), cîștigat de echipa S.U.A. 

*V 11—9.

Austriei este unul dintre ju
cătorii lotului național al 
Cehoslovaciei, Frantisek Ti- 
kal. El activează, în paralel, 
ca antrenor și jucător al 
echipei ATSE Graz.

© Carl Brewer, fundaș în 
echipa profesionistă de ho
chei Toronto Maple Leafs, a 
refuzat o ofertă a echipei De
troit Red Swings, pentru a 
da curs unei propuneri de a 
antrena o echipă din Fin
landa.

@ Medalia de aur prin 
care ziarul „Svenska Dagbla
det" din Stockholm răsplăteș
te pe sportivul cu cea mai 
bună performanță realizată 
în cursul unui an, a fost de
cernată, anul acesta, schioa- 
rei Toini Gustafsson-Kon- 
nlund. După cum se știe, 
Toini a cucerit la J.O. de la 
Grenoble două medalii de 
aur (5 și 10 km) și una de 
argint cu echipa de ștafetă a 
Suediei.

DATE DE DEJIWI 

ÎN SEZONUL OE TENIS

1969
PARIS (Agerpres). — Cu 

prilejul lucrărilor. Federației In
ternaționale de tenia, cars au ®- 
vut loc la Paris, s-a stabilit, 
printre altele, ca In anul 1969 
să aibă loc 30 de turnee „open" 
Anglia va organiza . 5 turnee :
Wimbledon, Bristol, Bournemouth, 
Queen’s Club șl un turneu pe 
teren acoperit. Cite 5 turnee vor 
organiza S.U.A. șl Australia.

Forul suprem a fixat data de 
12 mai ca ultim termen de des
fășurare a primului tur al com
petiției pentru „Cupa Davis’* 
(zona europeană). Turul urmă
tor se va disputa înainte de 20 
mal, semifinalele pînă la 16 Iu
nie, iar finalele (zona europeană 
și americană) pînă Ia 21 iulie. 
Competiția feminină dotată cu 
„Cupa federației internaționale" 
se va disputa între 10 șl 25 mai 
la Atena.

Vladimir Sokolov-învingător distanțat 
in „Turul ciclist al Mexicului"

CIUDAD DE MEXICO 9 (A-
gerpres). — A 15-a ediție a 
Turului ciclist al Mexicului s-a 
încheiat^ cu victoria rutierului 
sovietic Vladimir Sokolov, ur-

Maratonul 

de la Fukuoka
TOKIO, 9. — Tradiționalul 

maraton internațional de Ia 
Fukuoka a fost cîștigat de en
glezul William Adocks, care a 
parcurs 42,195 km în 2h 10:47,8.

Pe locurile următoare s-au 
clasat Yoshiaki (Japonia) 2h 
12:40,6 și Ueoka (Japonia) 2h 
13:47.

mat de mexicanul Jesus Sarabia 
— la 11:24, olandezul Popke 
Costerhof — ia 15:12 și mexica
nul Jesus Lozano — la 15:47, 
Pe echipe a cîștigat formația 
mexicană Pepsi-Cola, urmată 
da Itala-Robur (Mexic) și 
U.R.S.S. In clasamentul căță
rătorilor, primul Ioc a fost o- 
cupat de mexicanul Jesus Sa
rabia. Din cei 154 de concurenți 
care au luat startul au terminat 
cursa 107.

Ultima etapă a competiției, 
desfășurată pe distanța Zitacu- 
aro-Ciudad de Mexico (175 km), 
a revenit olandezului Popice 
Costerhof, care i-a întrecut la 
sprintul final pe compatriotul 
său Theo Deunleew și p® el
vețianul Henri Regamey.

Tcnismanii 
imbatabili pc

BRATISLAVA, 9 — Finala 
competiției internaționale de 
tenis pe teren acoperit, dispu
tată între selecționatele Suedi
ei și Olandei s-a încheiat cu 
victoria tenismanilor suedezi 
cu 2-—1. în partida decisivă, cu
plul suedez Ove Bengtsson- 
Martin Carlstein a întrecut cu 
1—6, 4—6, 7—5, 6—3, 6—4 pere
chea olandeză Tom Okker—

suedezi - 
teren acoperit

Nicolas Fleury. Locul trei al 
turneului a fost ocupat de e- 
chipa Cehoslovaciei, învingătoa
re cu 2—1 în fața reprezenta
tivei Danemarcei.

© La Havana s-au disputat 
noi jocuri între tenismanii ro
mâni și cei olandezi: Bosh — 
Brito 2—1, Sântei — Camarotti 
2—0, Popovici — Suarez 2-0, 
Popovici, Bosch — Camarotti, 
Medina 1—3.
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