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Comisia pentru amatorism șl eligibilitate șl-a început lucrările
în vederea unei luări de . contact »-a Întrunit Ieri in prima sa ședință Comisia națio

nală pentru amatorism și eligibilitate de pe lingă Comitetul Olimpic Român chemată să 
sprijine lucrările organismului analog constituit de CI.O. Ședința comisiei a fost condusă de 
președintele ei, Alexandru Șiperco, membru al C.I.O. pentru România și președinte al Comi
siei C.I.O. pentru amatorism și eligibilitate.

Pe platoul Pietrei Arse

PIATRA ARSA (jwto
Cu obrajii fanbujorați, eu ru
giniul paradoxal pe care numai 
soarele, vînttfl, zăpada șl sănă
tatea 11 pot picta pe sensibila 
piele a feței omenești, schiorii 
coboară lin pantele, din platoul 
Pietrei Arse înspre complexul 
de altitudine care a dublat, eu 
eleganță (dar cu cită eficacita
te ?), vechea cabană de răscru
ce, de pasa] spre Peșteră, spre 
Caraiman, spre Babele șl spre 
Omul.

, Coboară în corp masiv biatlo- 
niștii, pe care-1 recunoști după 
'armele purtate in bandulieră. 
jjVin de la prima întrecere a se
zonului, cu răsuflarea în curs 
de liniștire, îșl revin în atmos- 

îfera călduță a adăpostului, unde 
,etalează o cumințenie, o curățe
nie sufletească, o sănătate mo
rală pilduitoare pentru sportivii 
de la șes. Nu sînt copilașii unul 
pension, cu timidități feciorelni
ce. Dimpotrivă, o bărbăție pre-

matură le mareheeză atttadf- 
nfle, preocupările, glndurCe.

Da fapt, (tnt alei trei gene
rații de blationlști. Cei In jur 
de 17 ani (juniorii), cei In jur 
de 20 de ani (Înglobați in lotul 
de tineret) și cel „trecuți". Mar
cel Stuparu, antrenorul seniori
lor, Iți va declara și documenta 
că de fapt virsta Ideală pentru 
un biatlonist desăvlrșit — virsta 
cînd mușchii picioarelor suportă 
mai bine metronomul mersului 
pe tălpica și cînd mina e mai 
fermă pe trăgaci — se află un
deva aproape de 30 de ani. Oare 
polițistul norvegian Magnar Sol
berg nu avea 31 de sini cînd 
a clștigat proba olimpică la 
Grenoble 7

Wilhelm Gyflrgy (pe cere doar 
poreclele obișnuite pentru oa
menii de munte l-au transfor
mat aproape iremediabil in Gh. 
Vilmoș) are 27 de ani. Constan
tin Carabela are cu un an mai 
mult, și cînd vorbește ți sa pare

că are de rinei să concuram 
incă o veșnicie. De eo nu 7 Cu 
atît mai mult cu 
cialiștii mondiali 
viitorul biatlonist 
gător excepțional 
bun schior (și nu ca pină acum

eît Înșiși «re
consideră că 
v* fi un tră- 
dublat do un

Victor BANCIULESCU

(Continuare tn pag. a l-a)
*

In lipsa zăpezii, amatorii spor
turilor iernii n-au abandonat 
pasiunea lor pentru mișcare In 
aer liber. Duminică, In Poiana 
Brașov, pe luciul sporit de soare 
al patinoarului, sute de tineri au 
gustat plăcerea alunecării șl a 
piruetelor. In curlnd, poate, și 
patinoarul artificial le va da a- 
ceastă posibilitate. Deocamdată, 

ei se mulțumesc cu gheața fă
cută de ger. Ce să-l faci, dacă 
natura este mal vrednică decit 
întreprinderea de Construcții din 
Brașov I goto s a. NEAGU

Cînd ninge pe Dealul Viilor 
și îngheață Crișul cel sprinten...

Fulgule Intermitent... pare mal mult un joc de confetti, 
acolo spre Dealul Viilor, departe de apele Crișulul, aco
perite de oglinda de cristal a înghețului.

E mijloc de decembrie șl termometrele Indică —10*. 
Btnt, deci, toate semnele ca va Începe — șl pe aceste 
meleaguri — sezonul alb al sportului, c& poate azi, 
poate mllne, va avea loc primul rendez-vous al amato
rilor de schi, patinaj, sănluș...

Adevărat, Iarna sportivă orădeană nu poate avea ace
leași dimensiuni ca la Predeal, la Sinaia, sau Brașov. 
Dar — și aici — sfldînd sau, poate mal bine spus, tn- 
fruntlnd blîndețea anotimpului, tineretul visează perfor
manțele marilor campioni și, mai cu seamă, iși amintește 
un celebru hexametru al Iui Juvenal.

Irezistibilă, de aceea, pentru reporter tentația unor 
lncursiuni-fulger pe itinerariile sportive de iarnă din ora
șul brăzdat de Crlșul limpede și sprinten ca un alergă
tor pe distanțe scurte.

DOUA MII DE PATINA
TORI ÎN FIECARE ZI

De mai multă vreme 
drumurile spre dreptun
ghiurile de cristal erau 
aceleași. Uneori, înainte 
de prima ninsoare, sute 
de tineri îndrăgostiți de 
arabescuri și balet pe 
gheață se intîlneau — 
de dimineața, tn * lumi
na palidă a iernii, ptnă 
seara tîrziu, cînd se 
stingeau lămpile fluo
rescente ale patinoare
lor — pe „fostele” te
renuri de baschet, vo
lei sau handbal și te
nis.

Noutăți ’68! încă două 
mari patinoare (pe te
renurile de tenis de

cîrnp ale asociațiilor Să
nătatea și în „Șanțul 
Cetății” aparținînd aso
ciației Comerțul) supli
mentează fericit baza 
materială a acestui

Reportaj
de sezon

sport fermecător, poate 
singurul care nu triază 
valorile și... vîrstele, a- 
tunci cînd este vorba 
de reconfortare și să
nătate.

Președintele consiliu
lui municipal pentru e- 
ducație fizică și sport, 
tov. I. Ratz, traduse

— plăcută statistică — 
aceste lăudabile preo
cupări i „Acum, pati
noarele din Oradea pot 
găzdui zilnic peste două 
mii de amatori ai aces
tui sport".

De altfel, la „Șanțul 
Cetății” a și început 
pasionanta întrecere de 
la echilibru la piruetă.

CARNAVAL ȘI- 
HOCHEI

Proiecte, inedite, la O- 
radea, care se cer con
semnate. Aflăm, astfel, 
că — în zilele următoa
re chiar — se vor or
ganiza numeroase con
cursuri de patinaj și să- 
niuș (pe panta domoală 
a Cerieșului) pentru co
pii. Dar, entuziaștii di
riguitori ai sportului 
ărădean vor, cum se 
spune, ca anul acesta 
să „spargă gheața'... șa
blonului. Asemenea con
cursuri au mai avut loc 
și în alți ani. De ce nu 
și altceva, care să a- 
propie mai mult tine-

Dan GARLEȘTEANU
(Continuare 

in pag. a 2-a)

| ZBORUL
| ALB
I
I p

oale nu veți crede și vi 
va pârea exagerat, dar 
cesta-i adevărul. în ziua 
care am văzut acest prim 
film românesc color „Zbo

se 
a- 
în
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Incepind de joi 

citiți în SPORTUL serialul scris 
de ziaristul italian Lamberto ARTIOLI

SPORTUL ȘI MAFIA
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Arbitri români de baschet 
peste hotare

F.I.B.A. a desemnat mal mulți arbitri români pentru 
a conduce meciuri de baschet în „C.C.E.*. Astfel, E. 
Hotya va arbitra partida Akademik Sofia-Fovarosi Ta- 
nacs Budapesta, P. Marin va oficia în Albania la în- 
tîlnirea dintre Partizan Tirana-Oransoda Cantu (Italia), 
D. Chiriac va conduce la Istanbul meciul Universitatea 
Tehnica (Istanbul)-Maccaby Tel Aviv, iar Al. Dănila 
la Moscova meciul Ț.S.K.A.-A.S.K. Vorwârts Berlin.

Consfătuirea de la Snagov 
a cadrelor tehnice 

din atletism
INTERESANTE DISCUȚII REFERITOARE LA :

• baza maferlald a atletismului 
® normarea muncii antrenorilor 

© antrenorii coordonatori de probă 
0 repartizarea teritoriala a cadrelor 

cestea au abordat prea nume
roase aspecte, pe care, deci, nu 
le putem reflecta în totalitate, 
vom căuta să redăm, în rîndu- 
rile ce urmează, doar proble
mele (referitoare ia baza mate
rială, organizare, metodică etc.) 
cele mai importante, a căror 
rezolvare interesează pe cei mai 
mulți lucrători din domeniul 
atletismului.

MUNCA ANTRENORILOR 
POATE FI NORMATĂ?

Desigur, a aduce în discuție 
normarea activității antrenorilor 
este foarte dificil. Dacă vine

Ad. IONESCU

tCuiainuart tn pag. a t-a)

Timp de cîteva zile, la Sna
gov, s-a desfășurat o interesan
tă consfătuire. Peste 300 de ca
dre tehnice din domeniul atle
tismului, antrenori, profesori cu 
specializarea atletism din învă- 
țămîntul de cultură generală" 
și superior, activiști ai consi
liilor pentru educație fizică și 
sport, s-au reunit pentru a dez
bate multilateral activitatea 
atletică din 1968, punînd tot
odată premisele pentru anul 
1969.

Participant!! au avut un pro
gram extrem de bogat (poate 
chiar puțin prea încărcat), de 
unde se poate trage concluzia 
marii utilități a consfătuirii. He- 
ferindu-ne numai la discuțiile 
purtate asupra punctelor pre
văzute in program, întrucit a-

GLOSA IA 0 FOTOGRAFIE
Priviți cu atenție fotografia ală

turată. Lidia Jiga ar putea fi cu
prinsă de invidie. Leii vor părăsi 
arena nebiciuiți. Iar ironia tro
nează usturătoare...

Priviți cu atenție fotografia a- 
lăturată. Și recunoașteți că vă cu
prinde sila. Tot lirismul actului 
sportiv se scufundă de rușine sub 
ghergheful acesta de sîrmă. Cine 
mai îndrăznește să vorbească de 
puritatea sportului ?

Lidia Jiga ar putea fi cuprinsă 
de invidie. Fiarele ei docile fac 
sluj printre gratii. Și sar prin 
cercurile de foc în drum spre cuști 
Nu lipsesc decît tulumbele cu 
apă...

Leii vor părăsi arena nebiciuiți. 
Feriți de țesătura brumărle, sa 
vor scurge înspre locurile de o- 
dihnă. Ciurul des n.u va lăsa să

treacă decît uralele. Dar blestemele 
pe unde vor pătrunde ?

Iar ironia tronează usturătoare. . 
Deasupra tunelului de plasă, negru 
pe alb, cu litere mari. Chemarea

Două mustrări aie UITA-după 
meciurile fiap’d - Juventus 

și Dinamo-West Bromwich Albion

invită la sănătate și recreere. In 
asemenea vecinătate, oare chiar așa 
să fie ?

Priviți cu atenție fotografia ală
turată.

(vib)
Fost-scriptum apoetic. Tunelul de 

sîrmă. MONTAT LA STADIONUL 
„23 AUGUST" DIN F’ICUREȘTI,

urmează unor crize de isterie in 
grup, UNOR ACTE IRESPONSA
BILE LA CARE SE DEDAU, DE 
LA O VREME, CÎȚIVA HULIGANI, 
maidanagii ai străzii, străini spor
tului, căutători de sămință de gîi- 
ceavă.

Pentru această mînă de derbedei 
SINTEM OBLIGAȚI SA SUPOR
TAM O PATA DE RUȘINE PE O- 
BRAZUL SPORTULUI.

Stadioanele noastre, care și-au cu
cerit cu trudă, dar meritat, în ul
timele două decenii, faima inter
națională a unei excepționale os
pitalități, să cadă acum sub opro
briul judecății aspre ?

MECIUL RAPID-JUVENTUS 
NE-A ADUS O MUSTRARE. A- 
CUM, MECIUL DINAMO-WEST 
BROMWICH ALBION A DOUA, 
semnată tot de secretarul general 
al U.E.F.A.

NU SE GĂSESC OARE MIJLOA
CE PENTRU A PLIVI BURUIANA 
STADIOANELOR 7 Se caută soluții, 
oricum, mai estetice decît dezono
ranta cușcă de sîrmă.

Cine poate da o mînă de ajutor?
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rul alb", dedicat 
am fost fericiți.

Așa ca în ziua de iarnă, sus 
tăvar, acum doi ani, cînd ne-a 
filmul „Skî total", adus pentru 
spontanul și competentul Rene _ , ,
unul din marii antrenori ai Franfei.

Așa ca mai tîrziu, în zilele feerice, 
simfonice, în alb, ale Olimpiadei de 
la Grenoble. Sau ca în seara cînd, 
invitați prietenește de profesorul Con
stantin Diaconescu, am vizionat cu emo
ție la Institutul Politehnic primul film 
brașovean de schi, color, pe 16 mm.

Cei care nu vibrează cu intensitate 
la împlinirile îndelung așteptate, vor 
găsi bucuria noastră fără noimă, pue
rilă și poate puțin ridicolă.

Dar, pentru cei care iubesc și care cred 
în „magia muntelui* și în voluptatea 
unică a schiului, acest lucru va părea 
mai de înțeles și, poate, și ei se vor 
bucura alături de noi.

Totdeauna ni s-a părut curios și ne
drept ca schiul, cu oamenii lui de mun
te, dîrzi, întregi, capabili de imposibil, 
să nu aducă sportului românesc satis
facțiile pe care din plin le-au dat, de-a 
lungul anilor, handbaliștii, canotorii, tră
gătorii de tir, luptătorii, rugbyștii. Mai 
ales că acum aproape două decenii, 
Mihai Bîră ne-a dăruit, la slalom, unul 
din primele titluri de campioni mon
diali universitari, din sportul româ
nesc.

în fond, de ce iubim schiul și ne dă- 
ruim lui total ? Credem că, în primul 
rînd, pentru ceea ce îl apropie de spe
cificul secolului nostru, pentru viteză. 
Apoi, pentru măreția cadrului, său. Nici 
un sport, oricît de frumos și atractiv 
ar fi, nu se desfășoară în atîta gene
roasă bogăție a naturii, ca schiul. în 
sfîrșit, să nu uităm oamenii din jur și 
atmosfera de cabană, nicăieri egalată, 
ca aici, iarna, în preajma stîncilor, bra
zilor, cerului.

Ceea ce mai caracterizează schiul 
este participarea la bucuriile lui, indi
ferent de vîrstă și posibilități. De la 3 
la 70 de ani, de la lunecarea sfioasă 
și temătoare, la dans în cristiane și 
plimbare înțeleaptă prin păduri ninse, 
ca în povesti.

Fotbalistul Seredai, care nu se poate 
spune că n-a iubit fotbalul și nu l-a 
jucat cu măiestrie, ne-a mărturisit o dată 
că nimic nu e _ atît de frumos și de
plin ca schiul. Cine l-a văzut schiind pe 
Seredai, cu eleganța și tehnica, parcă, 
a lui Radu Scîrneci, va înțelege perfect 
acest lucru. Și va înțelege de ce și puș
tiul lui Seredai a început schiul la trei 
ani și. jumătate și de pe acum con
firmă influența mediului și transmiterea 
aptitudinilor sportive.

Și încă un argument, deși poate nu 
mai este necesar. Laurian Taus a fost 
recordman de decatlon, ca și ceilalți 
doi mari campioni brașoveni Csegezi și 
Herold, dar pentru el și ai săi nimic 
nu este atît de 
ca mișcare, ca o 
sau pe Postăvar.

De fapt, cred 
nale. Schiul este 
dacă ai intrat, nu ma' pleci din ea 
niciodată. Din păcate, aproape toti 
scriitorii noștri, care au îndrăgit fotba
lul, nu merg la schi. Doar criticul cine
matografic D. I. Suchianu, care a făcut 
mult schi în tinerețe, ne-ar putea face 
o profesiune de credință.

Și Mihail Sebastian, care în cartea sa, 
atît de puțin citită de tineri, „Acciden
tul", mărturisea, poate cu exaltarea ce
lui care descoperise lumea nouă de 
mișcări și poezie a schiului, co nimic 
nu seamănă voluptăților lui —■ nici vi
nul, nici muzica, nici dragostea.

Să-l credem pe M. Sebastian ? Noi, 
cei de la munte, spunem că da, Zilele 
vacanțelor albe se apropie. Pregătiți-vă 
și așteptați cu înfiorare ziua primei 
zăpezi și a primei coborîri. Munții, în
țelepți și statornici, vă cheamă la ei. 
Ce veți face, dragi prieteni ?

Virgil LUDU

pe Poș- 
copleșit 
noi de 
Sulpice,
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reconfortant și întreg 
zi de schi la Predeal

că spun lucruri ba
ci împărăție, în care
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CONSFĂTUIREA DE LA SNAGOV
(Urmare din pag. 1)

vorba despre o normare de 
timp, treaba devine cu atît mai 
delicată. B-a Încercat impune
rea unul număr de ore (40 pen
tru cei cu normă întreagă), care 
trebuie prestate de antrenor 
Intr-o săptămînM, In cadrul di
feritelor forme ale activității 
sale.

Această soluție nu a dat Insă 
roadele așteptate, lndemntnd, 
pe alocuri, la formalism, la o 
completare artificială a totalu
lui impus. Pentru că, un antre
nor care lși iubește profesiunea 
și muncește cu conștiinciozitate, 
mai mult ca sigur lși va depăși 
obligațiile stricte de serviciu. 
In acest sens sînt pline de sem
nificație cuvintele cunoscutului 
antrenor Olimpiu Constantlnes- 
cu-Nehoi: „Antrenor adevărat 
este cel dispus să stea de dimi
neață pină seara pe stadion 
pentru s-și împărtăși cunoștin
țele 1"

Metoda normării valorice, 
propusă, discutată șl aprobată 
la Snagov, poate constitui o 
Oglindă fidelă a activității din- 
trruh an a antrenorilor (mențio
năm că o normare asemănătoa
re se utilizează, de mai mult 
•timp, în școlile sportive). în ce 
constă aprecierea preconizată 7 
Se vor acorda 25 de puncte pen
tru flecare atlet care realizează 
performanțe corespunzătoare 
normei de maestru al sportului, 
15 puncte pentru categoria I de 
Clasificare, 10 p pentru cat. a 
IX-a, S p pentru cat. a III-a (8p 
dacă este realizată de un ju
nior), 4 p pentru categoria de 
clasificare „Juniori” și 3 p pen
tru atleții fără clasificare.

Obligativitatea antrenorilor 
constă în realizarea unui total 
de 100 de puncte, care pot fi 
însumate fie prin antrenarea 
a 4—5 performeri de certă va
loare, care să acumuleze sin
guri chiar peste punctajul sta
bilit, fie prin pregătirea unui 
mare număr de tineri, elemen
te de perspectivă, care să adune 
punct cu punct, pină la suma de 
100. Acest sistem reprezintă un 
mare pas înainte pe călea apre
cierii muncii după cantitatea 
și calitatea ei, principiu aplicat 
acum în atîtea alte domenii de 
activitate.
CIND SALA DE ATLETISM 

DEVINE... SILOZ DE CARTOFI
Este o realitate care a revenit 

ca un leit-motiv pe buzele vor
bitorilor, că baza materială a 
atletismului nostru nu este sufi
cient dezvoltată, că antrenamen
tele nu au, totdeauna, condiții 
optime de desfășurare. Calitatea 
materialelor și echipamentelor 
(furnizate în general de I.I.L. 
Reghin) este submediocră. Ma
teria primă necorespunzâtoare, 
la care se adaugă o ma
noperă neîngrijită, nu asi
gură nici măcar durata mi
nimă de folosință. In destule 
Cazuri, rezistența pantofilor cu 
cuie. nu poate fi probată mai 
mult de citeva antrenamente, 
iar .alteori cuiele s-au rupt de 
la primul contact cu . zgura.

In ce privește locurile unde 
se efectuează pregătirea atleti
că, aici problema este și mal 
dificilă. Pentru sezonul în aer 
liber, antrenamentele și con
cursurile nu pot avea un cîmp 
propriu de desfășurare. Doar 
la stadionul Tineretului și la 
centrul Viitorul din Capitală 
există niște terenuri fără porți 
de fotbal, și nu vedem unde ar 
mai putea fi altele. Recent, s-a 
promis, din nou, că stadionul 
din parcul Universității clujene 
va fi afectat în exclusivitate

Boxerii din reprezentativa de tineret 
învingători in Austria și R.F. a Germaniei

Pugiliștii din reprezentativa 
de tineret a României au e- 
fectUat un turneu în Austria 
și R. F. a Germaniei, unde au 
susținut trei partide, toate cîș- 
tigate de reprezentanții noș
tri. Iată rezultatele obținute i 
la SALZBURG (Austria): Ne- 
delcea b.p. Bumbich, Călin 
b.p. Leitinger, Kis b.p. Potu- 
rak, Dobrescu b.p. flbck, Ene 
b.p. Poschl. Popa înv. ab. 3 
Pichler, Gorfi b.p. Franculob, 
I. Năstac p.p. Kosunoglu, 
Cojocaru p.p. Franculob II,

Cititori!

Osîunoiți-vă din vreme
abonamentul la

Vă asigurați astfel 
ziarul care vă oferă: 
® Ultimele noutăți din sportul mondial 
® Cronici și comentarii de Ia cele mai 
mari competiții din țară și de peste hotare 
® Reportaje inedite din viața campionilor 
® Anchete de larg interes din lumea sportului 
românesc și internațional
Abonamentele se primesc de căîre oficiile și agen
țiile P.T.T.it și de către factorii și difuzării de 
presă.

Antrenorul — de dimineața pînă seara pe stadion. Unul din 
„secretele" succeselor obținute
atletismului. Promisiuni asemă
nătoare s-au făcut și în anii 
precedenți, fără a se depăși însă 
acest stadiu !

La capitolul sălilor de atle
tism, situația este aparent mai 
bună (în anul viitor vor func
ționa 13 in țară). Iată, însă, că 
la o privire mai atentă, apar 
semne de întrebare. In urmă cu 
vreo doi ani, atleții de pe malu
rile Someșului se bucurau că 
vor intra și ei în posesia unei 
săli speciale pentru pregătirea 
de iarnă. Cum, însă, în graba 
predării a fost uitat un mic 
amănunt — acela al încălzirii 
sălii — după puțină vreme au 
început să cadă bucăți din ta
van, punînd în pericol integri
tatea celor ce s-ar fi aventurat 
în interior. Așa că, ușa a fost 
dotată cu un mare lacăt, situa
ție care se menține de un an și 
jumătate.

Dacă la Cluj nu se mai intră 
deloc în sala de atletism, în 
alte orașe se intră în săli, dar 
cu scopuri diferite de cele atle
tice. Astfel, Ia București, clu
bul Steaua și-a transformat sala 
de atletism (excelentă pentru 
antrenamentele atleților mili
tari și pînă la apropiata dare în 
folosință a celei din parcul „23 
August", cea mai bună sală de 
concurs din țară) în sală pentru 
jocuri sportive.

Iar la Galați, unde la începu
tul lui 1968 se tăia panglica unei 
săli de atletism, aceasta a de
venit de puțină vreme... depo
zit de cartofi 1 Faptul că avem 
săli destul de puține ar trebui 
să constituie un motiv în plus 
ca cele existente să fie folosite 
în mod judicios și cu maximă 
eficiență. In realitate însă...
SiNT NECESARI ANTRENORII 
COORDONATORI DE PROBA ?

Timp de mai mulți anj au 
funcționat în cadrul federației,

Sănăteseu p.p. KSglbauer. 
TRAUNSTEIN (R. F. a Ger
maniei) : Nedelcea b.p. Yadi- 
gar (la rugămintea organiza
torilor, acest meci s-a disputat 
pe distanța de 5 reprize a 2 
minute). Â fost o partidă ex
celentă, în care reprezentantul 
nostru s-a comportat 'foarte 
bine. Yadigar deține o victo
rie în fața lui Ciucă. Kis b.p. 
Podurak, Dobrescu b.p. Feucht- 
greber, Ene înv. ab. 3 Holz- 
meier, Popa b p. Csotiberger, 
Cojocaru p.p. Kosunoglu. La 
ROSENHEIM s-au obținut ur
mătoarele rezultate ; Ivan b.p. 
Yadigar (mare, surpriză), Do
brescu înv. ab. 3 Tasci, Bumb 
b.p. Bichler, Kis b.p. Lohleck, 
Ene pp. Zoch. Călin pierde 
abandon 3 la Feurrer. Gorfi 
p.p. Kottysch (de 5 ori cam
pion al R. F. a Germaniei).

Ia Școala sportivă din Roman- 
antrenori coordonatori de pro
bă. Crearea posturilor respecti
ve răspundea necesității de a se 
da o linie unitară și de elevat 
nivel științific procesului de an
trenament strict specializat. Ca 
antrenori coordonatori au fost 
cooptați, în general, oameni cu 
mare experiență, foști perfor
meri cunoscuți (deci un atu pen
tru a se impune în fața colegi
lor), posesori ai unei calificări 
superioare în profesie și ai unor 
realizări evidente în activitatea 
practică, concretizate prin rezul
tatele elevilor lor. în plus, deți- 
nînd și o bună pregătire teoreti
că, antrenorii coordonatori în- 
mănunchiau atributele indis
pensabile pentru a conduce, a 
îndruma, a controla pe toți cei
lalți specialiști din proba sau 
grupul de probe respectiv.

Din păcate, activitatea lor s-a 
îndepărtat, din ce în ce mai 
mult, de scopul inițial, antreno
rii coordonatori transformîn-

du-se, cu timpul, din îndrumă
tori în... racoleuri, care gru
pau, în jurul lor, — în afara 
propriilor elevi — și pe cei mai 
talentați performeri ai probei 
respective, dizlocîndu-i de lin
gă antrenorii lor de la club. In 
această situație, nenumărați an
trenori erau frustrați de posi
bilitatea culegerii roadelor efor
turilor depuse. După proteste re
petate, la sfîrșitul anului 1967 
s-a renunțat la antrenorii coor
donatori de probă.

Nu știm de ce F.R.A. a accep
tat, atîta timp, ca antrenorii 
coordonatori de probă să-și re
cruteze elementele după bunul 
lor plac, însușindu-șj produsele 
muncii altora. Dar nici desfiin
țarea posturilor respective nu a 
constituit măsura cea mai justă. 
Dăm dreptate antrenorului 
Ernest Radulian, dare afirma că: 
„Nu a fost inutilă funcția an
trenorilor coordonatori de pro
bă. ci ceea ce făceau deținătorii 
acesteia".

De aceea, ne asociem părerii 
că trebuie studiată, din nou, ne
cesitatea numirii de antrenori 
coordonatori, în afara actuali
lor antrenori federali (care să 
efectueze numai coordonarea 
generală).
TREBUIE SCHIMBAT CEVA 

IN REPARTIZAREA 
CADRELOR

Pentru crearea unei puternice 
baze de masă a . atletismului, 
este necesar un mare număr de 
cadre calificate. O răspîndire 
uniformă a acestora pe tot în
tinsul țării se impune de la 
sine, pentru cuprinderea în ac
tivitate a tuturor tinerilor apți 
pentru atletism care sînt obser
vați. Or, numărul cadrelor este 
încă insuficient: pentru 154 de 
secții de atletism — 357 de an
trenori, din care numai 178 cu 
normă întreagă. Cu alte cuvin
te, puține posibilități de a for
ma nuclee puternice încadrate 
cu un număr îndestulător de 
specialiști; în majoritate, sec-

L AIMER (58,7-
180 m LIBER)

Șl I. MICLĂUȘ (58,8)
LA REȘIȚA

REȘIȚA 16 (prin telefon). 
In bazinul de 25 m din loca
litate s-a desfășurat ultimul 
concurs oficial al anului, care 
a fost dotat cu „Cupa Mu
nicipiului Reșița". Au luat 
Startul 120 de sportivi din 
Arad, Ploiești, Sibiu. Timi
șoara și din localitate. Cu a- 
eest | rilej au fost înregistrate 
cîteva rezultate meritorii, în
tre care și 4 noi recorduri de 
copii.

REZULTATE TEHNICE: E. 
Aimer (15 ani) 58,7 Ia 100 m 
liber și 64,5 la 100 m delfin ; 
1. Miclăuș (16 ani) 58,8-100 
m liber și 64,2-100 m delfin; 
M. Ilohoiu (1(5 ani) 66,5 100 
m spate ; Rodica Pătruică (12 
ani) 1:25,3-100 m bras (nou 
record)): D. Gropșan (10 ani) 

țille au 1. 2, maximum 3 antre
nori.

Mai îngrijorător este faptul 
că și acest activ destul de re
dus nu este repartizat uniform. 
96 de orașe nu au nici măcar 
un singur antrenor de atletism 
salariat 1 în întreg județul Satu 
Mare există — după cum arăta 
tov. B i r o, vicepreședintele 
CJEFS — o singură profesoară 
de educație fizică cu speciali
zare, care nu vrea (!) să lucreze 
în atletism. Este lăudabil că un 
profesor, specializat în gimnas
tică, loan Lini, a ridicat un bun 
sprinter (Tamaș Szabo —- 10,5 pe 
100 m la 17 ani), dar aceasta nu 
rezolvă problema cadrelor pen
tru atletism din județul respec
tiv. Șl situația nu este singula
ră, ea putând fi reîntîlnită în 
multe alte părți ale țării.

Ce se poate face 7 în primul 
rînd, o mal intensă îndrumare 
spre învățămintul superior de 
educație fizică a absolvenților 
de liceu din zonele deficitare. 
Apoi, garantarea întoarcerii lor 
la locurile de baștină, împiedi- 
cîndu-se, prin mijloace eficien
te, „aciuarea” prin Capitală sau 
în alte centre importante, pe 
unde unii preferă să rămînă 
chiar dacă nu lucrează în do
meniul la care le dă dreptul 
calificarea superioară. A se ve
dea cazurile foștilor absolvenți 
ai I.C.F., actualmente coafori, 
vînzători, contabili etc.!

Un rol deosebit în rezolvarea 
problemelor de mai sus și a al
tora care, desigur, se vor mai 
ivi, revine catedrelor de atle
tism din I.E.F.S. și facultăților 
de educație fizică ale Institute
lor pedagogice. Conlucrarea 
acestora cu consiliile județene 
pentru educație fizică și sport, 
reflectate pe plan central în co
laborarea dintre CNEFS și Mi
nisterul Invățămîntului, trebuie 
să ducă, în cîțiva ani, la stabili
rea unei trainice baze de masa 
a atletismului nostru.

TREI GENERAȚII DE BIATLONIȘII
(Urmare din pag. 1)

un alergător foarte bun dublat 
de un trăgător mediocru). Iar 
Carabela a fost în primul rînd 
un țintaș remarcabil. La ulti
mele două olimpiade albe el s-a 
aflat în poziția de invidiat de 
a fi singurul (în afară de cam
pion) care n-a ratat nici un foc. 
în schimb, slăbiciunea Ia schiat, 
lipsa de rezistență, l-au coborît 
în ambele dăți, simetric, pe lo
cul 14. Acum își perfecționea
ză sistemul de alergat și da- 
că-1 întrebi ce perspective ne 
așteaptă la campionatele mon
diale de la Zakopane, în fe
bruarie, va răspunde că el și 
Vilmoș (în curs de readaptare 
cu vechea- armă) vor figura, ori
cum, printre primii 15 clasați, 
iar că echipa nu poate coborî 
sub locul 6. Fostul instalator de 
gaze din Sinaia nu spune pala
vre, chiar cînd îșl lasă o marjă 
pentru și mai bine.

Aria de sorginte a tinerilor 
biatloniști e destul de largă, dar 
totdeauna în proximitatea mun
telui. Din Brașov sau Rîșnov, 
de la Fundata sau chiar Câmpu
lungul Moldovenesc, descoperiți 
de antrenori fără publicitate (ca

Cînd ninge pe Dealul Viilor...
(Urmare din pag. 1)

retul de frumusețea sportului 
de iarnă 1

Așa s-a înfiripat ideea u- 
nui carnaval pe gheață și a 
unei demonstrații de hochei. 
Toate amănuntele sînt puse 
la punct. Depinde doar de 
mercurul termometrelor.

FOFTIȚI ÎN AUTOCARE !
La sediul agenției O.N.T. 

Oradea, tov. I. Vonea ne in
formează cu amabilitate des
pre perspectivele turismului 
sportiv de iarnă din acest o- 
raș: „Sînt destule solicitări, 
deși sezonul e abia la în
ceput. Preferințele amatorilor 
de sport se îndreaptă mai cu 
seamă spre cunoscutul punct 
turistic de la Stîna de Vale, 
unde în afara unor excursii 
minunate există condiții ex
celente pentru practicarea 
schiului și sâniușului. Se pare 
că în acest an va trebui să 
organizăm •— și o vom face 
cu multă bucurie — excursii 
sporite în această zonă turis
tică. Săptămînal, la dispoziția 
amatorilor vor fi 3—4 auto
care, dar dacă va fi nevoie 
vom majora corespunzător 
numărul acestor*. Deci...”

32,8-50 m liber șî 37,9-50 m 
spate (noi recorduri); Da
niela Colea (10 ani) de la 
Petrolul Ploiești 44,5-50 m 
bras (nou record); E. Strem
pel 1:16,6-100 m bras; Ma
riana Giurcă (10 ani) 40,2 și 
Edit Fuel (9 ani) 40,9 la 50 m 
spate ; Ad. Popovici (Petrolul)
33.6- 50 m liber; H. Schier
57.6- 100 m liber ; Siegrid Sle- 
cian 1:12,6 și Dagmar Hluzin 
1:14,0 la 100 m liber; Rodica 
Pălruică 1:20,7 la 100 m spate.

A. RUDEANU-coresp.
Ar

In piscina de 50 m de la 
Ploiești sînț programate, la 
sfîrșitul acestei săpt nîni, în
trecerile „Cupei speranțelor" 
rezervate celor mai buni îno
tători copii din întreaga țară. 
Probele (contratimp) vor a- 
vea Ioc sîm' âtă și duminică 
de la ora 10 și, respectiv, ora 
17, iar luni, de la c 10 și 
16.

Campionatul divizionar de popice

DISPUTE APRIGE ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE A TURULUI
9 Meci... egal la Mediaș ® Ploieștenii au ciștigat derbiul

Cu cît întrecerile turului 
campionatului divizionar se 
apropie de sfîrșit, cu atît lup
ta pentru puncte în clasament 
devine mai aprigă. Etapa a 
VIII-a (penultima), desfășura
tă sîmbătă și duminică, s-a 
caracterizat prin meciuri viu 
disputate, învingătoarele cu- 
noseîndu-se la ultimele schim
buri. S-a înregistrat chiar și 
un rezultat rarisim r întâlni
rea feminină dintre Gaz me
tan Mediaș și Rapid Bucu
rești s-a terminat la egalita
te (2 270—2 270).

FEMININ

GAZ METAN MEDIAȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 2270-2270 
p.d. Un numeros public a asis
tat Ia acest joc extrem de e- 
chilibrat. Deși bucureșten-cele 
au condus, la penultima pe
reche Elvira Cercea (G.m.) a 
depășit-o pe Cristina Iosifes-, 
cu (R), reducînd diferența de 
39 p.d. și astfel, în final, par
tida s-a încheiat (lucru rar) 
la egalitate. S-au remarcat 
Elvira Cercea 420 p.d., Vale
ria Fodor 392 p. Angela Jiga 
390 de la gazde, respectiv Va
leria Amzulato 407 și Maria 
Popescu 386 p.d. (Z. Rîșno- 
veanu — coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — 
PETROLUL PLOIEȘTI 
2344—2298 p.d. Mai experi
mentate, gazdele (avînd în 
formație și cîteva membre ale 
echipei naționale) au obținut 
victoria la O diferență de 46 
p.d. Cele mai bune rezultate 
individuale au fost înregistra
te de Eleonora Nicolescu (Pe
trolul) — 421 p.d. și Crista 
Szocs (Voința) — 409 p.d. (Au
rel Păpădie — coresp.).

Ion Cimpoia, Orest Frățeanu, 
Ion Sumedrea sau Moise Cră
ciun), tinerii aceștia bine dotați 
fizicește, disciplinați și munci
tori au șanse să facă din biat- 
Jon un sport de prestigiu în 
România. Printre ei, Ion Mîr- 
zea. Victor Fontana, Vasile Pa
puc, Ion Olteanu sînt cei cărora 
antrenorii le întrevăd bune per
spective. Ceea ce nu înseamnă 
că ambiția nu-i poate duce îna- 
inte și pe Alexandru Szabo (în 
netă revenire la alergare, după 
o lungă convalescență) și Du
mitru Soiu (încă emotiv la tra
gere). Așa cum Gheorghe Cer
cel (24 de ani) și-a și cîștigat 
galoanele în formația de seniori.

Juniorii ne dau. și ei speranțe. 
Majoritatea sînt elevii fostului 
schior Nicolae Burchi din Si
naia, care-i pregătește fără ne
cazul anticipat că în ziua cînd 
vor progresa nu-i vor mai apar
ține. Pe Gheorghe Voicu, insta
lator de 17 ani, l-a descoperit la 
Azuga și l-a inițiat în tainele 
biatlonului. în 1978 va fi can
didat olimpic.

Dar pînă atunci va mai nin
ge de multe ori peste platoul 
Pietrei Arse...

O MICA POVESTE CU 
„MOȘ GERILA"

Cocheta vitrină a magazi
nului cu articole de sport in
vită nu numai la un popas 
de curiozitate, ci și la utile 
achiziții pentru toți cei care 
îndrăgesc sezonul de iarnă. 
Foarte bine aprovizionat (mai 
puțin treningurile și alte pro
duse textile), magazinul-înre
gistrează la orice oră o aflu
ență de cumpărători și toc
mai de aceea nu abuzăm de 
timpul tov. I. Muscă, respon
sabilul unității.

— Se simte că a venit iar
na ?

— Absolut. Articolele de 
sezon sînt intens solicitate. 
Mai mult de amatori „indi
viduali", ca să spunem așa, 
decît de asociațiile sportive 
(cu excepția celor de la școa
la sportivă, Institutul Peda
gogic, Liceul nr. 4 și clubul 
sportiv Crișul), dar este evi
dent pentru noi că numărul 
amatorilor de sporturi de iar
nă este în creștere .

O fetiță care mai mult ca 
sigur n-a auzit de celebrita
tea Sonjei Henie, nici de cea 
a vedetelor de la Squaw Val
ley, Innsbruck sau Grenoble, 
poate nici de minunățiile de 
început ale talentatei Beatrice 
Huștiu, stringe la piept cu
tia în care o vînzătoare dră
guță i-a împachetat perechea 
de patine strălucitoare, cum
părate de tăticu în... contul 
cadourilor pe care, desigur, 
Moș Gerilă le va rtndui în 
pomul de iarnă cu beculețe 
multicolore.

Un „P.S." prozaic, dar real 
la acest instantaneu : poate că 
la cadoul făcut fetiței cu 
ochii migdalați a contribuit 
și inspirata reașezare de pre
țuri la vînzarea patinelor, 
reduse In multe cazuri a- 
proape la jumătate I

LA ALTA TEMPERATURA
Nu toți sportivii orădeni aș

teaptă înghețul și ninsoarea 
abundentă care să acopere 
Dealul Viilor. In multe ramuri 
performanțele au nevoie de 
altă temperatură, deși — cum 
se spune — străbatem sezo
nul de iarnă.

Care este, la această oră, 
situația numeroaselor echipe 
sau loturi de performanță din 
Oradea ?

Ne răspunde tov. F, Mera, 
președintele clubului sportiv 
Crișul: „Cu excepția atleți
lor (150,1) care, cu toate e- 
forturile noastre nu vor pu
tea continua pregătirea în 
mod corespunzător în lunile 
de iarnă, toate celelalte sec
ții au asigurate condiții bune 
de activitate fa acest sezon.

Tg. Mureș (m) învinsă
VOINȚA TG. MUREȘ — 

LAROMET BUCUREȘTI 
2459—2464 p.d. Rezultatul fi
nal a fost stabilit la ultimele 
bile. Principalele realizatoare 
ale acestui scor strîns și va
loros atr fost: Ioana Tutuianu 
(445), Maria Szabo (440) de la 
oaspete; Erica Soos (457) și 
Elisabeta Balog (426) de la 
gazde. (I. Păuș — coresp. 
principal).

U. T. ARAD — VOINȚA 
CLUJ 2286—2244. Joc de fac
tură modestă. Arădencele au 
avut în Ileana Antal (440) șf 
Voichița Babuțiu (410) pe cele 
mai bune jucătoare. Din e- 
chipa oaspe nici o sportivă 
ri-a trecut de hotarul celor 400 
p.d. (St. Iacob — coresp. prin
cipal).

HIDROMECANICA BRA
ȘOV — C. S. M. REȘIȚA 
2382—2314 p.d. Diferența de 
68 p.d. cu care au învins gaz
dele se datorează frumoasei 
comportări avute de Viorica 
Orghidan (428) și Use Schmidt 
(422). De Ia reșițence a cores
puns doar Maria Stanca, no
tată cu 447 p.d. (C. Gruia — 
coresp. principal).

MASCULIN

VOINȚA CLUJ — VOINȚA 
TG. MUREȘ 5084—4966 p.d. 
Lidera clasamentului mascu-

COMPETIȚII - REZULTATE
„CUPA PROGRESUL"

Din inițiativa clubului 
bucureștean Progresul, în a- 
ceste zile se desfășoară o in
teresantă competiție rezervată 
echipelor feminine din Capi
tală și dotată cu „Cupa Pro
gresul". La această întrecere, 
ale cărei. partide au loc săp
tămînal în sala din str. dr. 
Staicovici, iau parte cele pa
tru formații divizionare A din 
București și două din cate
goria B. Prima etapă a com
petiției s-a soldat cu urmă
toarele rezultate: Progresul- 
Universitaîea București 19-11 
(9-9); Rapkl-Șc, sportivă 2 
29-21 (18-11); I.E.F.S.-Confec- 
ția 17-13 (8-4). Etapa urmă
toare programează, vineri 20 
decembrie la ora 20, jocul 
Universitatea-Șc. sportivă nr. 2 
și duminică 22 decembrie

celelalte două partide : Răpid- 
I.E.F.S. (ora 10,30) și Confec- 
ția-Progresul (ora 11,30). (Gh. 
Dinu — coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI- 
LOKOMOTIVE BERLIN

20—19 (11—13)
Continuîndu-și turneul pe 

care îl întreprinde în țara 
noastră, formația berlineză a 
evoluat la Galați, unde a în-

Echipele de baschet vor putea 
efectua cîte patru antrena
mente pe săptămînă. boxerii 
și echipele de scrimă au Ia 
dispoziție sala clubului Cri
șul, luptătorii, de asemenea, 
o alta sală, repartizată în ex
clusivitate. Pentru înot, polo 
și sărituri, bazinul acoperit 
satisface integral necesitățile 
de pregătire, ca ore de antre
nament. Fotbaliștii — în afara 
pregătirilor în aer liber — 
vor avea acces în toate să
lile clubului. Nu sînt, deci, 
cu excepția atleților, motive 
ca sportivii clubului Crișul 
să înregistreze regrese în a- 
cest sezon sau să nu realizeze 
în primăvară performanțe îm
bunătățite".

Totuși, ce bine era dacă în 
afara unei tabere de două 
săptămîni la Stîna de Vale 
pentru 40 de atleți — se pu
teau găsi și alte soluții pen
tru acest sport care a înce
put să dea rezultate excelente 
la Oradea.
CINEVA IUBEȘTE MUNTELE, 

SCHIUL SI BAZINUL 
IEDUȚULUI...

E o poveste lungă care ar 
trebui, poate, începută în ziua 
cînd un foarte tînăr elev, năs
cut într-o comună din apro
pierea Brașovului, devenea 
campion național de juniori 
la schi. Sau, poate, mai tîrziu 
cînd același Dumitru Mușat 
se urca pe podiumul învin
gătorilor, la crosul de la Si
biu. Sau, în ziua cînd tot el 
se alinia în formația campioa
nă de hochei... pe iarbă I Sau, 
cînd a luat startul la Cha
monix. Sau...

Nu-i place, însă, să vorbeas
că despre el (i-am cerut, de 
altfel, un articol, sub semnă
tură, și ne-a refuzat politi
co*).

A venit la Oradea acum 
patru ani și este profesor la 
catedra de educație fizică de 
la Institutul Pedagogic. Predă 
atletismul și schiul. Și pen
tru că este iarnă...

— Am auzit că v-ați în
drăgostit de Stîna de Vale.

Acceptă confesiunea fără 
blocnotesul reporterului. Dar, 
nu promitem și... discreția.

— De cînd mă știu am iu
bit muntele. Dacă n-ați ur
cat prin zăpadă grea, ore în
tregi, dacă n-ați făcut plajă 
pînă Ia brîu pe crestele în
zăpezite, dacă n-ați coborît pe 
văi abrupte sau ’ dacă n-ați 
încercat marele examen al 
slalomului printre porți va 
fi greu să mă înțelegeți ..

Vorbește, intr-adevăr ca un 
îndrăgostit.

— Știți cîtă frumusețe a a- 
dunat natura în bazinul Ie
duțului 7 Cînd am descoperit

etapei la... zero ® Voința

lin, Voința Tg. Mureș, a ca
potat la Cluj, fiind întrecută 
de o formație mai omogenă. 
Cele mai bune rezultate i A, 
Szep 875 p.d., A. Raza 862, T. 
Ștefuț 858 de la Voința Cluj, 
L. Er'dbk 873, A. Soos 859 și 
L. Martina 829 de la Voința 
Tg. Mureș. (A. Palade — 
coresp.).

GLORIA BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 4942-5078 
p.d. Victoria giuleștenilor a 
fost incertă pînă la schimbul 
patru, cînd I. Petru a lansat 
bila cu o mare precizie do- 
borînd 911 popice. D* la în
vinși s-a evidențiat tânărul 
Gh. Dumitrescu cu rezultatul 
de 889 p.d. (G. Sandu — 
coresp.).

FLACARA CÎMPINA — 
PETROLUL PLOIEȘTI 0-4900 
p.d. Ploieștenii au cîștigat 
derbiul etapei fără joc. Moti
vul : gazdele nu au avut viza 
medicală regulamentară și 
astfel arbitrul N. Ivanovici 
(Buc.) a consemnat acest re
zultat. O gravă neglijență 
care îi costă scump pe popi
carii cîmpineni, aflați în cursa 
pentru titlu.

OLIMPIA REȘIȚA — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 
5021—4966 p.d.

C.F.R. TIMIȘOARA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 5024—4925 
p.d.

tîlnit echipa divizionară A’ 
Politehnica. Meciul a fost ex
trem de disputat. Studenții 
gălățeni au obținut victoria la 
limită, dar pe deplin meritat, 
ca urmare a ambiției cu care 
au luptat. (T. Sirxopcl-coresp.) 
ȘC. SPORTIVA TG. MUREȘ 
A CÎȘTIGAT ,,CUPA MARA

TON" — KOSICE
Tinerele handbaliste din 

Tg. Mureș antrenate de prof. 
Artur Galfalvi au reușit o 
performanță meritorie, ocu- 
pînd primul loc în turneul in
ternațional organizat de clu
bul Maraton din Kosice cu 
prilejul împlinirii a 15 ani de 
la înființarea sa. Formația 
Școlii sportive din Tg. Mureș 
a învins pe rînd pe: Lokomo
tiv Preșov cu 15-10 (5-6), Lo
komotiv Kosice 18-8 (9-5), Ma
raton Kosice 12-7 (6-5). După 
încheierea turneului, echipa 
mureșanâ a mai susținut un 
meci, în care a întâlnit se
lecționata școlară a orașului 
Kosice, de care a dispus cu 
scorul de 22-11 (12-6). (loan 
Păuș — coresp.).

„CUPA DE IARNA'
In cadrul competiției dotate 

cu „Cupa de iarnă" a muni
cipiului București, duminică 
au fost programate în sala 
Constructorul trei jocuri din 
cadru] etapei a II-a, soldate 
cu următoarele rezultate: 
Spartac-Electromagnetica (f) 
12-7(5-4), Cauciucul Jilava- 
F.R.B. (f) 15-10(5-6), Voința
Flacăra roșie (f) 11-7(3-3).

leduțul nu m-arn mai gîndit 
la pîrtiile de la Poeni sau 
Muncei, prea îndepărtate de 
complexul de la Stâna de Vale 
(50—60 de minute), cu dife
rențe de nivel necorespunză
toare, fără contra-pante pen
tru școală. Am uitat și de 
„Mariana", pîrtia cu nume de 
fată. leduțul e cu totul alt
ceva : 4—5 pîrtii pe un teren 
defrișat, cu contra-pante și 
numai la doi kilometri de 
cabană. Tot acolo s-ar fi pu
tut amenaja o pîrtie de cca 
1200 m, cu diferență de nivel 
de 300—350 m.

Din ziua cînd obișnuita cău
tare prin bazinul Ieduțului 
i-a descoperit acest loc îneîn- 
tător, n-a mai avut alt gind. 
închidea ochii și-i vedea pe 
studenți, ca și oe băieții de 
la „alpine", zburînd pe pîrtia 
unde în fiecare iarnă zăpada 
trece de doi metri!

Un prieten —jucător de vo
lei, dar mare iubitor, deopo
trivă, al sportului de iarnă, 
ing. Nicolae Stan de la Oco
lul silvic Remeți, a întoc
mit^ toată documentația teh
nică necesară pentru amena
jarea pîrtiei. Apoi au înce
put... drumurile. Multe, cu 
cheltuială de timp, de ener
gie, de nervi și chiar de bani. 
Profesorul îndrăgostit de 
munca sa a continuat să bată 
la toate ușile pînă ce acestea 
s-au deschis.
L-am întîlnlt în ziua cînd 

lucrările de amenajare a pîr
tiei de la Ieduț se apropiau 
de sfîrșit. Cel mai tîrziu la 
25 decembrie se va împlini 
un vis frumos căruia, spre 
cinstea lui, profesorul Dumi
tru Mușat i-a dăruit săptă
mîni, luni de muncă plină de 
pasiune și abnegație.

— Veniți la 29 ianuarie la 
Stâna de Vale, la deschide
rea cursurilor de schi ale 
studenților de la Institut, 
ne invită profesorul Mușat. 
O să vă îndrăgostiți de pîrti
ile din bazinul Ieduțului. A- 
jungeți aici prin Beiuș, Bu- 
dureasa...

*
In drum spre aeroport, ne 

amintim, fără voie, de „Șan
țul Cetății", de Carnavalul 
pe gheață și de prima de
monstrație de hochei, de fe
tița cu patine și de profeso
rul îndrăgostit de schi. Crișul 
ne însoțește o mică bucată 
de drum. Din autobuz, pasa
gerii privesc grupul temerari
lor patinatori care au început 
să alunece pe gheața care a 
acoperit apele rîului cel sprin
ten. Poate că într-o zi, îi vom 
căuta și aici, la Oradea, pe 
campionii sporturilor de iar
nă.

P.T.T.it
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PECICA A PRIMIT VIZITA LIDERULUI

Masorul 1'udose are deosebită grijă de articulațiile tânărului 
și talentatului fotbalist arădean Domide

PRIMELE VEȘTI
DE LA SELECȚIONABILI

Prima „miuță" a selecționabililor, teri, pe. unul din terenurile centrului „23 August"
Foto : V. BAGEAC

® Au sosit toți jucătorii, mai puțin Panica 
® Grozea, accidentat, nu participă

la antrenamente
® Radu Nunweiller in luptă cu... kilogramele

După cum am mai anunțat, 
tncepind de vineri, 13 decem
brie, componența lotului repre
zentativ de fotbal se află con- 
vooați la București, în vederea 
unui program comun ăe pregă
tire care are ca prim obiectiv 
revanșa meciului cu Anglia, 
programată la jumătatea lui ia
nuarie, la Londra. Le-am făcut, 
ieri dimineață, o primă vizită 
selecționabililor români pe care 
i-am aflat, cu cîteva minute 
înaintea antrenamentului, la 
club, în fața meselor de șah.

Am consemnat și rezultatele : 
Domide — Gornea („derbi ară
dean” — remarca Lupescu) 1—0 
și antrenorul Mărdărescu — De- 
leanu — remiză, la capătul unui 
joc pasionant, în care fundașul 
ieșean n-a mai avut finișul... 
din meciul cu Steaua.

La terminarea „ostilităților", 
l-am abordat pe antrenorul Vin- 
tilă Mărdărescu, care a condus 
primele antrenamente ale lotu
lui : „Au sosit la lot toți jucă
torii convocați, cu excepția lui 
Boc, Sătmăreanu și Pantea, care 
sînt așteptați dintr-o clipă-n- 
tr-alta. Ultimii au venit dina- 
moviștii — adică Dinu, Kadu 
Kunweiller, Ghergheli, Datcu, 
Dumitrache și Lucescu.

Aș vrea să fac o remarcă ge
nerală : băieții au o excelentă 
poftă de joc, explicabilă prin 
relache-ul de cîteva zile, care 
i-a refăcut din punct de ve
dere fizic și psihic. Deci, ple
căm la drum cu pînzele întin
se. ..“

Intre timp, antrenamentul în
cepuse, dar în sala clubului un 
„trening” manevra de zor unLOTO—PR0N0SP0BT

• Azi este ultima zl pentru 
procurarea biletelor la concursul 
Pronoexpres de mîine. a cărui 
tragere va avea loc la ora 18,30 
in Capitală, în sala din str. 
Doamnei nr. 2. Tragerea va fi 
radiodifuzată șl va fi precedată de 
tragerea la sorți a celor 10 auto
turisme care se atribuie pentru 
variantele de categoria * V-a și 
• Vl-a de la concursul excepțio
nal Pronoexpres din i decem
brie.

© Concursul excepțional Prono
expres din 8 decembrie s-a bucu
rat de un frumos succes, partici- 
panțll obțlnind 18 autoturisme (8 
la cat. I-a IV-a șl 10 prin 
tragere la sorți) |1 eoa. 10 000 pre
mii în bani.
• Se apropie plecarea în 

excursiile de Revelion a unora 
dintre cîștlgStoril la sistemele 
Loto-Pronosport. Astfel, un grup 
de 50 de cîștlgători de la con
cursul special Pronoexpres din 
21 august se vor deplasa In pe
rioada 27 decembrie 1988—3 ia
nuarie 1969 în Cehoslovacia pen
tru a petrece Revelionul la Praga. 
Itinerarul excursiei prevede vizi
tarea orașelor Budapesta, Praga, 
Karlovy Vary, Bmo șl Bratislava. 

- LA DOMICILIU SAU LA LOCUL DE MUNCĂ 
REVISTA „FOTBAL" PRIN ABONAMENTE -

Cereți factorilor poștali și difuzărilor de presă din în
treprinderi abonarea dvs.

aparat de radio. L-am recunos
cut pe Grozea.

— Ce-i, Gică, de ce nu ești 
pe teren ?

— Mă doare încă piciorul, în 
urma unei întinderi musculare. 
Ieri am jucat o jumătate de 
oră și acum mă resimt...

In acest moment își fac apa
riția, alături de masorul Tudose, 
Boc și Sătmăreanu, veniți di
rect de la aeroport, unde un 
IL-14 i-a adus de la Oradea, 
orașul natal în care și-au pe
trecut cîteva zile de concediu.

Boc flutură o „adeverință" 
din care reiese, sub semnătura 
antrenorilor Crișului, că cei doi 
membri ai lotului au efectuat 
antrenamente cu jucătorii oră- 
deni. Participarea lor imediată 
la „miuța" care se încălzise de
vine explicabilă prin... conti
nuitate, A mai rămas, așadar, de 
venit numai Pantea.

După antrenament, asistăm 
la ultimele două secvențe „tari” 
înainte de prînz : primo : Radu 
Nunweiller se plînge că s-a în
grășat cu 5 kg („nici n-am sim
țit, eu credeam c-am mai slă
bit. ..) și tot urcă și coboară de 
pe cîntar cu o mirare nedisimu
lată în ochi; secundo : Barbu, 
căruia ii bate la ușă examenul 
de stat, cere o învoire de la an
trenorul Mărdărescu spre a mer-

In aceeași zl, un alt grup de 
50 de cîștlgători de la concursul 
excepțional Pronoexpres din 8 
septembrie se va deplasa la Ber
lin, pentru petrecerea Revelionu
lui, vlzitind Potsdamul și Praga.

în sflrțit, 100 cîștlgători de la 
concursul special Pronoexpres 
din 10 octombrie se vor deplasa 
în perioada 29 decembrie—2 ia
nuarie 1969 la Brașov unde vor 
petrece Revelionul. Excursioniștii 
vor mal vizita orașele Sinaia, 
Predeal, Sighișoara, Feldloara, 
Branul șl stațiunea Poiana Bra
șovului.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 50 DIN 

11 DECEMBRIE
Extragerea I ■ categoria a n-a t 

105 variante a 1 217 lei ; categoria 
a ni-a : 2 602,5 a 49 lei. Report 
a tegoria I : 127 807 lei.

Extragerea a n-a : Categoria Ai 
3 variante a 5O’/> a 50 943 lei ; ca
tegoria B : 240 variante a 424 lei ; 
categoria C : 3 472 variante a 29 
lei.

Premiile de categoria A au fost 
obținute de Duca Victor din B-a- 
șov șl Stănciulescu Ion din co
muna Tlgrenl, . Județul Argeș.

U.T.A. nu se dezminte. Prin 
exemplul său de comportare 
pe teren si în afara lui, li
derul primei noastre divizii 
își atrage noi prieteni și sim
patii.

Prima parte a campionatu
lui s-a terminat. Campioana 
de toamnă a primit o invi
tație pentru un joc amical, 
într-o comună, la Pecica. Și 
U.T.A. a acceptat-o, deși ar 
fi putut foarte bine să in
voce motivul că „e obosită", 
că „are nevoie de odihnă", 
că „lupta pentru primul loc 

ge la Pitești să-și ia niște cărți 
pe care le-a uitat. ..

„De mîine dimineață (n.r. de 
azi), începem antrenamentele 
«tari». .. O să fie mai puțin 
atractiv, poate, dar omul gospo
dar își face căruță iarna..— 
ne declară, în încheiere, antre
norul Mărdărescu.

Ov. IOANIȚOAIA

© Iată-ne deveniți poștași 
și transmițînd conducerii, an
trenorilor și jucătorilor echi
pei Jiul din Poțroșeni caldele 
mulțumiri ale asociației spor
tive Foresta-Zăvoi, din jude
țul Caraș-Severîn. Pentru ce ? 
Jiul s-a deplasat în acest cen
tru muncitoresc pentru un 
meci amical prezentînd echi
pa completă, evoluția ei fă- 
cînd o bună propagandă fot
balului. Nu uităm să adău
găm fotbaliștilor din Petro- 
șeni și felicitările noastre 1

• Fotbaliștii de la Farul 
n-au mal plecat in Bulgaria, 
în turneul proiectat. Totuși, ei 
n-au luat vacanță, ci continuă 
pregătirile în vederea celui
lalt turneu fixat oentru sfîr- 
șitul lui decembrie : în Bel
gia. 

UZINA DE ANVELOPE

„Danubiana'
prelungirea șos. Olteniței nr. 181, autobuz nr. 44, 

angajează personal (bărbați) pentru calificare în meseria 
de operatori chimici prin cursuri de scurtă durată.

Condiții de angaiare :
— absolvenți ai cursului elementar
— vîrsia între 18—40 ani
— domiciliul stabil în București, comunele subordonate 

sau localități apartinind Judefu'ui ’Ifov, situate în apro
pierea șoselelor : București—Oltenița, Bucureșli— Giurgiu și 
bucurești—Alexandria, la distanta de maximum 50 km de 
unde să Iacă naveta zilnic cu autobuzul, costul fiind suportai 
de uzină.

Pe timpul școlarizării, cursanții vor fi retribuiți cu salariu 
de 948 lei lunar.

DECEMBRIE LUNA CADOURILOr

ALEGEREA CADOULUI?
UN ADEVĂRAT EXAMEN !
VEȚI REUȘI, OFERIND CELOR DRAGI CADOUL PREFERAT
VA RECOMANDĂM :

— Apa de colonie CRISTAL — prețul 14 lei
— Parfumul CRISTAL — prelul 24 iei
— Parfumul MANON — prețul 30 lei
— Parfumul ROXANA — preîul 30 lei
— Casetă FARMEC — prețul 23,50 lei 

Buchet — plăcut, persistent, atrăgător.

tn clasament i-a uzat jucă
torii, le-a măcinat forțele". 
Cîte argumente nu s-ar fi 
găsit! Și. în plus, o campioa
nă in spe să joace într-o co
mună...

Dar nu, antrenorii și jucă
torii, conducerea asociației 
sportive au acceptat cu plă
cere invitația să joace la Pe- 
cica. De ce ? Fiindcă nimeni 
n-a uitat că de aici, de atî- 
tea ori — uneori în momente 
grele — actualul lider și-a re
împrospătat forțele cu ele
mente talentate. Trei actuali 
titulari ai formației — Bacoș, 
Petescu și Șchiopu — și doi 
componenți ai echipei de ti
neret (poate viitori titulari 
ai primei echipe) — Kiss și 
Naghi — sînt originari din 
Pecica. Acolo, au dat pentru 
prima dată cu piciorul în
tr-o minge. De acolo au ve
nit la marea echipă care a 
fost întotdeauna U.T.A.

★

Și într-o zi din pragul ier- 
lii — mai precis la 5 decem
brie — la Pecica a avut loc 
un meci mare, pe care lo
calnicii nu-l vor uita : U.T.A.- 
Progresul Pecica. în formația 
locală au evoluat toți cei 
cinci jucători proveniți de pe 
aceste meleaguri.

„A fost un joc frumos — 
ne scrie Mircea Ilieș — mult 
gustat de asistență. în ciuda 
frigului, cîteva sute de spec
tatori s-au înșirat pe margi
nea terenului. întîlnirea s-a 
terminat Ia egalitate: 4-4.
Apoi, gazdele au organizat și 
o mică festivitate în cinstea 
celor care le-au adus atitea 
bucurii în această toamnă 
Prin prezența în comuna noa
stră, U.T.A. a făcut un gest 
de neuitat. Am scris aceste 
rinduri pentru că iubim fot
balul și, mai ales, tehnica și 
sportivitatea, modestia și prie
tenia de care dau dovadă fot
baliștii de la U.T.A. Echipa 

.Pe care o iubim s-a cuibărit 
și mai mult în inimile noas
tre. Acești băieți au dovedit 
din nou că iubesc fotbalul cu 
pasiune, că-1 joacă de drag 
și nu din interese minore".

★

Liderul a jucat într-o co
mună, Și nu i-au picat de 
loc galoanele. Dimpotrivă. La 
primăvară, alte inimi vor bate 
pentru această formație, mo
del de fair-play în fotbalul 
nostru. Bravo, U.T.A.!

Constantin ALEXE

Fină la plecare, în afara 
antrenamentelor, jucătorii con- 
stănțeni se vor găsi azi îm
preună la ședința de analiză 
a activității lor din turul 
campionatului.

• Comisia de competiții a 
F.R.F. a ho tării excluderea din 
campionatul diviziei C, seria 
I, a echipei Unirea Negrești, 
pentru 3 neprezentări, dintre 
care 2 nemotivate. Iată un 
avantaj pentru jucătorii din 
Negrești : nu mai trebuie să 
motiveze neprezentările vi
itoare !

Rămîn în vigoare rezulta
tele înregistrate pe teren de 
această echipă, iar în retur 
adversarii vor ciștiga cu 3—0.

• Alexandru Nagy, jucător 
la Crișul, este, de cîteva zile, 
tatăl unei drăgălașe fetițe, pe 
nume Andreea. (V. Sere — 
coresp.)

• Ion Zaharia, fost antre
nor la Politehnica Iași (cu 
care a promovat anul acesta 
In divizia A, după care a-a 
renunțat La serviciile sale...) 
este, de puțină vreme, antre
norul echipei bucureștene Fla
căra roșie, din divizia C.

DE UNDE PROVINE
TEAMA DE ADVERSAR?

Aproape ori de cîte ori cro
nicarii noștri relatează un joc 
al echipei naționale ori al vreu
nei echipe de club care susține 
o confruntare internațională — 
mai ales la cele oficiale și în
deosebi cînd este vorba de întâl
nirile disputate în străinătate — 
ei sînt nevoiți să constate, 
înainte de toate, lipsa de curaj, 
teama exagerată cu care echi
pele noastre abordează partidele 
respective.

Această meteahnă destul de 
veche în fotbalul românesc își 
pune vizibil amprenta asupra 
comportării jucătorilor și echi
pelor noastre. Intr-atît este de 
evidentă această frică paralizan
tă, încît dacă privim retrospec
tiv constatăm, cu unele excep
ții, că nici nu începeau bine 
echipele noastre jocul și tabela 
de marcaj înregistra primul gol 
in favoarea adversarilor.

In atari condiții ne punem 
întrebarea firească : ce gene
rează această stare de adîncă 
timorare în măsură să reducă 
potențialul — și așa destul de 
modest al jucătorilor noștri ?

— Lipsa pregătirii fizico-teh- 
nico-tactice poate fi una din 
cauze. Simțindu-se mai slab 
pregătiți decît adversarii, jucă
torii noștri se inhibă și comit 
greșeli grave.

— Lipsa unei pregătiri morale 
și de voință corespunzătoare. In 
anumil e limite, aceasta ni se 
pare chiar mai importantă de
cît cea dinții.

Iar pregătirea psihică neco
respunzătoare are. șl ea explica
țiile sale. Cum lipsa de curaj și 
hotărîre în întîlnirile interna
ționale se manifestă cu precă
dere în jocurile pe care le dis
putăm peste hotare, este ușor 
să ne dăm seama că aceasta nu 
este decît reflectarea a ceea ce 
de fapt jucătorii noștri simt — 
păstrînd proporțiile — în întîl
nirile din campionatul intern, 
cind sînt puși să dispute un joc 
în deplasare. Frica de rezultat, 
manifestată în primul rînd toc
mai la cei ce sînt chemați a 
pregăti moralicește pe jucători
— antrenori, conducători — tea
ma de ambiante diferită în de
plasare, faima adversarului — 
iată cîteva din cauzele care con
tribuie la starea de neîncredere 
cu care fotbaliștii români abor
dează partidele internaționale. 
Lipsa de încredere aptrpneazâ 
după sine și un tel anume de . a 
privi partida. Conducerea teh
nică impune tactici defensive
— poate că dacă ne apărăm 
supranumeric ieșim «basma cu
rată» —, jucătorii Se subordo
nează indicațiilor, amplificîn- 
du-le chiar sensul. Un alt ele
ment care generează temerea 
exagerată a jucătorilor este și 
faptul că, în general, echipele 
noastre — reprezentative sau 
cele de club — susțin prea pu
ține întilniri internaționale, iar 
atunci cînd o fac adversarii nu 
sînt dintre cei mai valoroși, re
zultatele obținute în astfel de 
partide amicale creînd optici de
formate asupra posibilităților 
reale.

Ar mai fi de spus cîteva cu
vinte și despre maniera de ar
bitraj din țara noastră, de mul
te ori prea intransigentă în 
aprecierea contactelor in lupta 
pentru minge, ceea ce determi
nă pe jucătorii noștri, mai ales 
cind joacă peste hotare, unde 
există de obicei un mod de ar
bitraj mai larg, să nu găsească 
mijloacele corecte și eficiente 

de angajare în duelurile pentru 
balon.

Pornind de la aceste cîteva 
cauze apare și replica din te
ren : apărări „supra”-supra-a- 
glomerate — haotice de multe 
ori — lipsă de inițiativă, nean- 
gajare fermă în lupta pentru 
minge, execuții tehnice defec
tuoase, demobilizare totală pe 
măsură ce Scorul devine nefa
vorabil.

Dacă în pregătirea fotbaliști
lor noștri mai persistă, din pă
cate, lipsuri de ordin fizic, teh
nic, tactic, atunci ni se pare 
cu totul nefiresc să li se adau
ge și cele de ordin moral. 
Sportivii sau echipele animate 
de calități morale și de voin
ță deosebite — este știut — dau 
un randament superior. Curajul 
cu care se abordează o partidă 
are un dublu efectiv pozitiv : 
personalizează și mai mult pe 
cei ce înțeleg să se comporte 
astfel și demobilizează, ori cel 
puțin derutează, pe adversarul 
din față, surprins, poate, de o 
asemenea atitudine.

Ce este, deci, de făcut ?
— O pregătire morală cores

punzătoare. Aceasta nu se face, 
în nici un caz, prin cîteva vor
be înflăcărate, spuse cu puțin 
timp înaintea unui joc, ci prin-

Se reia campionatul de hochei
Din nou Ia hochei! Miercuri după-amiază se reia campio

natul de seniori, cu jocurile turului manșei a doua. în luptă 
pentru cucerirea titlului se află cinci echipe : Steaua, Dinarno 
București, Avîntul Miercurea Ciuc, Agronomia Cluj și Clubul 
sportiv universitar I.P.G.G. București. Toate meciurile acestui 

tur vor avea loc pe patinoarul „23 August" din Capitală.

UN ÎNCEPUT DE TRADIȚIE.”
CU 0 STAȚIE ÎNAINTE DE FLOREASCA

A început sezonul com
petițiilor baschetbalistice 
internaționale, cînd sala 
Floreasca se umple de lar
ma marilor întreceri, cînd 
cele măi bune reprezen
tante ale baschetului nos
tru apără prestigiul spor- 

’ tului românesc. Așeza
rea Liceului nr. 35 cu pro
gram de educație fizică cu 
o stație înainte de sala 
Floreasca, hi s-a părut sim
bolică, și de loc întîmplă- 
toare. Studiind clasamen
tele campionatelor școlare 
și de junioare la diferite 
categorii, am găsit pe 
primele locuri echipele 
de junioare III, junioare 
II și echipa reprezentativă 
I ale școlii.

Lucrul acesta apare ca 
normal, dat fiind profilul 
școlii. Interesant este mo
dul în care tinerele bas
chetbaliste vor putea con
tribui la ridicarea valorică 
a baschetului feminin. Din 
discuțiile purtate cu antre
norii secției de baschet, am 
dedus că finalitatea activi
tății acestei secții nu este 
cîștigarea unui campionat, 
ci formarea unor elemente 
care. în condițiile abordării 
unei profesii, să poată con
tinua pregătirea de per
formanță. Pasiunea pentru 
joc este canalizată către 
formarea deprinderii de 

tr-o pregătire temeinică, conti
nuă în acest sens.

— Jocuri Internaționale cu 
adversari redutabili, care să se 
dispute, în principal, peste ho
tare, în care nu rezultatul să 
fie comandamentul suprem. O 
înfrîngere în fața unor adver
sari valoroși este de multe ori 
mai onorabilă decît o victorie ■ 
în fața unor anonimi, care 
creează false iluzii, la confrun
tarea de bază apărînd situații 1 
noi, mai dificile, care descum
pănesc moralul jucătorilor. De 
aici și pînă la timorare nu mai 
este decît un pas.

— Schimbarea mentalității în 
legătură cu modul de a privi 
jocurile din campionatul intern, 
disputate in deplasare. Aceasta 
pentru că în pregătirea fotba
liștilor campionatul intern tămî- 
ne baza de plecare.

Fotbaliștii noștri — ca și toți 
sportivii — ar trebui să cunoas
că un adevăr, necontestat și a- 
nume că frica este apanajul oa
menilor slabi. Iar sportul de 
performanță nu s-a născut din 
teamă și, în consecință, adevă
ratul sportiv nu poate fi imagi
nat în pielea unui fricos.

Dragoș COJOCARU

organizare judicioasă a 
timpului liber, către aco
modarea cu un ritm da 
viață care să le permită, 
mai tîrziu, elevelor de a- 
cum să îmbine activitatea 
profesională cu sportul de 
performanță. Colaborarea 
școală-familie în îndruma-' 
rea activității de studiu, 
îmbinată cu obiectivul per
spectivelor de performanță, 
poate fi reliefată prin sim
pla prezentare a cîtorva 
componente ale secției : 
Mariana Andreescu 11 ani, 
171 cm ; Georgeta Iepure 
12 ani. 168 cm, arabele cu 
situație foarte bună ia în
vățătură ; Aurora Constan- 
tinescu 14 ani, 170 cm; 
Rodica Fortună 14 ani, 171 
cm, Adriana Bălan 16 
ani, 174 cm, Gabriela Du 
mitran 16 ani, 167 cm, 
toate avînd, la învățătură, 
medii ce depășesc 9,60.

Antrenoarele Ștefania Di- 
nescu și Lucia Dîrjan au 
reușit să formeze elevelor 
deprinderea lucrului intens 
cu mijloace complexe, din 
care nu lipsesc lucrul cu 
îngreuiere. atletismul etc.

Să sperăm că această tî- 
nără secție este un început 
de tradiție și că vom putea 
citi numele elevelor de azi 
în rîndul internaționalelor 
de mai tîrziu.

Dumitru BĂNICA

NOI RECORDURI 
REPUBLICANE 
DE JUNIORI

LA TIR
In cadrul unui concurs de ve

rificate pentru membrii loturilor 
republicane de tir (senioare și. 
juniori), care a avut loc pe po
ligonul Dinamo din Capitală, tină- 
rul țintaș Șerban Lupașcu (Șc. 
sp. nr. 1) a realizat un nou re
cord național de juniori la pro
ba de armă standard 3x20 focuri: 
5S2 p (v.r. 559 p s Gh. Vlădan și 
B. Czegezl).

LA HALTERE
în sala de sub tribuna sta

dionului Petrolul Ploiești s-a 
desfășurat un concurs de hal
tere, la care au participat spor
tivi de la C.S.M. Cluj, C.S.O, 
Galați, Prahova și Petrolul Plo
iești. Cu acest prilej, tînărul 
halterofil Marian Grigoraș de 
la Petrolul (antrenor N. Bfir- 
bulescu) a realizat trei noi re
corduri republicane de juniori 
la cat. 52 Hff. Performanțele 
sale : 75 kg la împins (v.r. 72,5 
kg), 80 kg la smuls (v.r. 77,5 kg) 
și 247,5 kg la triatlon (v.r. 240 
kg).

FL. ALBII — coresp.

instanță la volei
GALAȚI, 16 (prin telefon). — 

Tn meci restanță (divizia A — 
masculin), Politehnica Galați a 
învins cu 3—0 (3, 11, 1) pe Po
litehnica Cluj. Infrîngcrea oas
peților la acest scor categoric 
s-a datorat greșelilor la blocaj 
și în atac, slabei coeziuni în joc. 
Cei mai buni au fost Păduraru, 
Udișteanu, Ozum (Galați), Bon- 
țeteanu și Mîinea (Cluj). A’' 
condus corect N. Popescu ' 
Beciu (București). (V, ȘIF 
XESCU — coresp.)



HEMERY, ACEST TIMID PERSEVERENT Corespondentă din Belgrade

In ancheta I. S. K. 1968
In continuarea prezentărilor celor mal buni sportivi al lumii In anul 

1968, oferim cititorilor prezentarea englezului David Hemery, campion 
olimpic și recordman mondial în proba de 400 m garduri. Precizăm, 
de la Început, că Hemery este binecunoscut și în țara noastră, In spe
cial telespectatorilor care au urmărit transmisiile de Ia ultimele cam
pionate internaționale ale României, 
a ciștigat în mod magistral.

mu! de peste Ocean l-a permis 
să Intre In regimul dur al sis
temului competițlonal universitar 
de sală din S.U.A., să sa adap
teze unor eforturi de lucru mult 
mal Intense decît în Anglia, ast
fel că In scurt timp a progresat 
în viteză șl rezistență In regim 
de viteză, la toata probele de a- 
lergărl. Dacă vom adăuga că la 
venirea în S.U.A. poseda o teh
nică bună, avem produsul aproa
pe finit pe care l-a desăvlrșit 
antrenorul Smith. Acesta l-a Im
pus ceva rar în cursele de gar
duri : ritmul Intre garduri de 
13 pași. Acest ritm se observă 
foarte rar la alergătorii do gar
duri care obișnuiesc, in general, 
un ritm de 15 pași, far cel mai 
slabi chiar 17. 11 pași presupun 
un fuleu șl o viteză deosebite, o 
rezistență ieșit* din comun caro 
să permit* ca pe fondul do obo
seai* apărut* «pro affrșltul «ursei 
atletul «*-șl mențin* acest ritm. 
Dar Dave Hemery * rezistat—

Șl lată că Hemery cucerește In 
frămîntata perioadă preollmplc* 
o senzațională victorie în fața 
viitorului recordman mondial 
Geoff Vanderstock cu 49,8 față 
de 50,5 cit realizează americanul. 
Apoi, îl învinge pe Sherwood în 
campionatele Angliei cu ss.2 și, 
în continuare, obține titlul de 
campion Internațional al Româ
niei cu 50,4. Aceste succese 11 pun 
în postură de outsider pentru 
Mexic dar,- cu clteva săptămînl 
înainte de J.O., mal ales după 
rezultatele americanilor de la 
South Lake Tahoe, poate că ni
meni nu-i dădea șanse la vreo 
medalie.

FAVORITUL JfflU 1 
Alt LUI ION SOTZB

Kemary nu se dă bătut șt Um
pli realizați pe stadionul de an
trenament din satul olimpie a 
letermln* pe mulți spoaaiistl 
lă-și schimbe părerile. Numele Iul

desfășurate la Poiana Brașov, unde

AMENZI ASPRE FOTBALIȘTILOR

Cînd a început să alerge, nu 
știe cu precizie. După aducerile 
sale aminte, se pare că Dave nu 
avea încă opt ani cînd, în par
cul casei, se Întrecea in alergări, 
cu fratele său, sub supraveghe
rea tatălui. De aceea, ori de cite 
ori este întrebat cui datorește 
succesele sale, răspunde Invaria
bil — „tatălui meu”.

Anii au trecut, dar pasiunea 
sa pentru atletism a fost atit 
de puternică, incit el nu a mal 
părăsit pista stadioanelor. Ba, 
mai mult, spre deosebire de mul
țimea de atleți care rămln sau 
nu pe stadion, el a dorit șl a reu
șit să realizeze ceva deosebit In 
sport. Toate acestea, în ciuda 
unor obstacole, Independente de 
voința sa, dintre care cel mal 
important era miopia de care 
suferă șl în prezent. Hemery spu
nea, nu de mult, că în timpul 
cursei sau pe stradă nu vede 
mai departe de 10 m chiar dacă își 
pune ochelari. Șl, cu toate aces
tea, roșcatul și Impozantul atlet 
englez a devenit o celebritate 
tocmai într-o probă de tehnici
tate deosebită (desfășurată 
culoare) și în care observarea 
versarllor joacă un deosebit 
Reușita sa deplină se explică
mal șl numai prlntr-o muncă de-a 
dreptul titanică.

O COTITURA...
SPRE CELEBRITATE

re 
ad- 
rol. 
nu-

Hemery are M ani (s-a născut 
la 18 Iulie 1944 la Cirencester), 
înalt de 1,86 m șl In greutate de 
76 kg, este prototipul atletului 
puternic, cu voință. Șl totuși He
mery este un om deosebit de 
timid. In atletism s-a impus toar
te da timpuriu. Astfel, In anul 
1963, cu prilejul campionatelor 
europene de la Belgrad, deși avea 
numai 18 ani, el se califică ptnă 
în semifinalele cursei de 110 m 
garduri, cursă în care cel mai 
bun rezultat al zău avea să fie 
de 13,9 s. Convins de specialiști 
că nu are un viitor strălucit In 
această probă In care nu ar fl 
putut trece, poate, niciodată de 
americani sau de italianul Ottoz, 
englezul face o cotitură care a- 
vea să-1 aducă celebritatea ulte
rioară. Se specializează în proba 
de 400 m garduri.

In afară de această răscruce 
In cariera sa atletică, Dave He
mery a beneficiat de un com
plex de împrejurări care l-au a- 
dus în citadela atletismului — 
S.U.A. — unde este student. De 
4 ani, locuiește la Boston și este 
student la Universitatea din acest 
oraș, fiind antrenat de america
nul Billy Smith. După cum re
marca Dave, contactul cu atletis-

UN MIOP
CARS gTXI SA TA»A—

AstMa «1 srs* » tMM «ar si
gur — spre «Mărite țănunitM 
Internaționale. Dup* un debut, 

1* n de ani, cu un rezultat me
diocru de 51,brogreseaz* e 
secund* In anul 1966, dar acci
dentat In anul 1967 el nu parti
cipă la concursuri In proba sa 
favorită.

Anul olimpie 1966 începe pentru 
Hemery fără perspectiva deose
bite. A fi inclus In echipa olim
pică a Angliei reprezenta ceva 
foarte greu dacă ținem seama 
că excelentul alergător John 
Sherwood care reușise 50,3 In 
1967 se număra printre fruntașii 
mondiali al probei. Șl chiar fap
tul că ar fl putut fl al doilea 
selecționat, în cazul unor rezul
tate de valoare, nu îl dădeau 
prea multe speranțe în perspec
tiva întrecerilor olimpice, unde o 
adevărată coaliție americano— 
vest-germană, plus Italianul Frl- 
nolll șl australianul Knoke re
duceau la minimum șansele unor 
intruși. Dar, avantajul de a fl 
student în S.U.A. el a știut 

să-1 valorifice în mod strălucit. 
Fiind in contact direct cu super- 
favorițll americani al probei, el 
poate face observații peste obser
vații și să aplice tot ce vedea mai 
bun la aceștia.

de...
sl-și_______ _ _________________
Începe st figurexe printre eendl- 
d*țll la medalia da aur. Ion 86- 
ter, dup* ce O vizuse pe el și 
pe americani la «tteva antrena
mente, n oonaWer* chiar princi
pal candidat la medalia da aur.

51 a venit marea curei, tata 
nevoie ■* precizăm c* deși concu- 
rasa ptnă atunci eu cel mal buni 
alergători din lume, Dave nu cu
noscuse lnfrlngerea. 51 Mexicul 
nu l-a trădat. Unii epedallștt a- 
preciau dup* o serie de teste et, 
după 35o m, avea să cedeze, da
torită ritmului său de alergare 
prea susținut. Dar, Hemery a dat 
un răspuns stupefiant celor 
sceptici șl finala consemnează un 
triumf al său 48,1 — record mon
dial șl olimpic, una dintre cele 
mal valoroase performanțe atle
tice, eu 0,7 s mal bună decît pre
cedentul record mondial.

Cu rezultatul său, Dave Heme
ry deschide o nouă eră In aceas
tă probă în care pînă în 1963 
orice rezultat sub 50 s era apre
ciat ca o mare performanță. O 
adevărată reevaluare a potenția
lului uman, chiar dacă am ține 
seama de coeficientul altitudinii 
și al tartanului care sînt un a- 
vantaj real. La 25 de ani, cit 
va avea în anul europenelor de 
la Atena, cine poate ști ce sur
priză ne va mal produce această 
mașină de trecut gardurile 7

în meciul internațional de 
fotbal din cadrul prelimina
riilor C. M. disputat la Bru
xelles, între Belgia și Iugp- A 
slavia, o serie de jucători din 
ambele echipe au comis acte 
de indisciplină. Astfel, jucă
torii iugoslavi Trivici și Giaici 
au fost eliminați de pe teren 
pentru lovirea adversarului 
și pentru insulte aduse ar
bitrului.

Comisia de disciplină * 
F.I.F A, i-a suspendat pe 
cel doi fotbaliști pentru 
două jocuri internaționale 
(Giaici și Trivici nu au 
jucat împotriva Spaniei la 
Belgrad șt vor sta pe tușă 
ți la următorul meci in
ternațional).

La cererea selecționerului

fugoslav, Rajko Mitici, CO
MISIA DE DISCIPLINA A 
FEDERAȚIEI IUGOSLAVE 
TJE FOTBAL A LUAT ÎN 
DISCUȚIE CELE ÎNTÎM- 
PLATE LA BRUXELLES ȘI, 
ÎN AFARA SANCȚIUNILOR 
DICTATE DE F.I.F.A.. A 
LUAT ALTE MASURI SE
VERE. COMISIA DE DISCI
PLINA A SANCȚIONAT CU 
PLATA UNOR SUME IM
PORTANTE, PE URMĂTO
RII JUCĂTORI: Giaici (care 
a fost și căpitanul echipei) 
cu 2500 dinari, D. Trivici, e- 
limlnat de pe teren pentru 
lovirea adversarului ți a- 
titudlne ireverențioasă îațl 
de arbitru — cu 2500 de di
nari.

In ptaa, pentru faptul că 
a fost exclus ți in meciul

D. Hol-

INDISCIPLINATI
cu Glasgow Rangers, dis
putat la Novi Sad, Trivici 
a mai fost amendat cu 
încă 500 de dinari. Astfel, 
în total Trivici va depune 
la casieria federației 3000 
de dinari.

Nici internaționalul
țer nu și-a putut stăpîni 
nervii, lovind după partida 
di Glasgow Rangers . 
bitru. Clipa necugetată va fi 
plătită scump 1 2000 de di
nari, deși în acest jo® Hol- 
țer a fost cel mal bun Jucă
tor al iugoslavilor. A mai 
fost sancționat da asemenea 
M. Boțkovlci 
insultat pe 
mod I B va 
dinari.

pe ar-

pentru el l-a 
arbitru după 
plia 1000 de

h® GORAN

CAMPIONATELE DE FOTBAL IN EUROPA

a campio- 
s-a soldat 
rezultate :

e-
P.
27

PALMA DE MALLORCA: Fiorin Gheorghiu 
termină la mijlocul clasamentului

MADRID 16 (Agerpres). — 
Turneul de șah de Ia Palma 
de Mallorca s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru so- 
vietio Viktor Korcinoi. Remi- 
zînd în ultima rundă cu Iv- 
kov și cîștigînd partida între
ruptă din runda a 16-a cu 
Diez del Corral, marele maes
tru român Florin Gheorghiu 
a totalizat 81/2 puncte, ocu- 
pînd locul 9. Rezultate din ul
tima rundă : Gligorici — Vi- 
sier 1—0; Diez del Corral — 
Benko 0—1; Matanovici — 
Larsen 0—1; Vesterinen — 
Spasski 0—1 ; Byrne — Pomar 
1/2—’/2; Korcinoi — Calvo 
1/2—1/2 ; Toran — Petrosian 
1/2—1/2 ; Lehmann — Medi
na 1/2—1/2.

Iată clasamentul 
Korcinoi (U.R.S.S.) 
(din 17); 2—3.
(U.R.S.S.), Larsen

• BenSlea învinsa !0Derbiuri in cam
pionatele Franței șl Austriei • Ander« 

lecht a mai pierdut un meci
Etapa a 12-a 

natului portughez 
cu următoarele
Porto-Benfîca 1-0; Guimaraes- 
Setubal 1-1 ; Atletico-Leixoes 
1-0; Sporting-San Joanense
1- 0 ; Acadeniiea-Belenenses
2- 0 ; C. U. F.-Braga 1-1 ; To- 
mar-Varzim 1-3. în clasament 
conduce Porto cu 19 p, ur
mată de Benfica 17 p, Gui
maraes 16 p. etc.

După 15 etape, în clasa
mentul campionatului olan-

dez se află pe primiul loc 
chipa F. C. Twente cu 28 
urmată de Feijenoord — 
p, Go Ahead — 22 p, Ajax 
— 20 p. etc.
• Rezultate înregistrate în op

timile de finală ale „Cupei 
Elveției” Băsel-Lucerna 3-1; 
Bellinzona-Lausanne 3-2; 
Chaux de Fonds-Versus Ser- 
vette 1-3 ; Grenchen-Gras- 
shoppers 0-1; St. Gallen-Young 
Boys 2-1 ; Solothurn-Chiasso 

; Ziirich-Lugano 0-1.

final i l.
14 puncte

Spasski 
(Danemar

ca) 13 p.; 4. Petrosian (U.R.S.S.) 
111/2 p. j 5. Gligorici (Iugo
slavia) 10 1/2 p.; 6. Ivkov (Iu
goslavia) 10 p. | 7. Benko
(S.U.A.) 91/2 p. ; 8. Pomar
(Spania) 9 p.; 9. GHEORGHIU 
(România) 8172 p. ; 10. Ma
tanovici (Iugoslavia) 8 p. ; 11. 
Lehmann (R.F.G.) 7 p. ; 12.
Medina (Spania) 61/2 p. ; 
13—14. Byme (S.U.A.), Toran 
(Spania) 6 p.; 15—16. Diez del 
Corral (Spania)? Visier (Spa
nia) 5 1/2 p.; 17. Vesterinen 
(Finlanda) 5 p. ; 18. Calvo
(Spania) 4 1/2 p.

N. MARĂȘESCU

In etapa a 16-a * cam- 
pibnatului francez, liderul cla
samentului, St. Etienne, a în
vins pe teren propriu cu 3-2 
echipa Bordeaux. Alte rezul
tate : Rouen-Lyon 2-1 ; Ajac- 

'cio-Metz 0-1; Nantes-Monaco 
2-0 ; Marseille-Bastîa 1-0 j 
Nice-Nîmes 3-0 j Sedan-So- 
chaux 2-0; Valenciennes-Ked 
Star 3-0 ; Strasbourg-Rennes 
0-0. Pe primul loc în clasament 
se află formația St. Etienne cu 
27 p, urmată de Bordeaux
— 25 p, Rouen — 23 p, Va
lenciennes — 19 (un meci mai 
puțin jucat) etc.

;•_! Au luat sfîrșlt întrece
rile primei părți a campiona
tului austriac. In ultima eta
pă a turului, formația Aus
tria Viena a întîlnit intr-un 
meci decisiv echipa Rapid 
Viena, pe care a învins-o cu 
scorul de 4-3. în urma aces
tui rezultat, Austria Viena a 
terminat pe primul loc al cla
samentului de toamnă cu 24 
p. O urmează i Rapid Viena
— 22 p, Wiener Sport Club
— 20, Austria Klagenfurt — 
17 p. etc. Alte rezultate din 
ultima etapă a turului: Wac
ker Innsbruck-Bregenz 3-0 ; 
Austria Klagenfurt-Watens 
4-1 ( Admira Viena-Austria 
Salzburg 0-0 ; Sturm Graz- 
Donawitz 1-1 ; Wiener Sport 
Club-Wacker Viena 3-0.

• în etapa a 13-a a cam
pionatului belgian s-au înre
gistrat următoarele rezultate î 
Standard-Waregem 3-1 ; St. 
Gilloise-Gantoise 2-0; Raring- 
Lierse ’ "■ - ■
lecht 
White 
Lifege 
schot 
1-0.

în clasament eondue Char
leroi ți Standard cu cîte 18 
p, urmate de F. a Bruge, 
Anderlecht, St, Trulden — 
16 p. etc.

1-4; Mechelen-Ander- 
1-0 ; Charleroi-Racing 

; F. C. Bruge-F.C. 
; St. Truiden-Beer- 

4-1 j Beveren-Beringem

Schimbare de Oder

i
Deschiderea sezonului inter

național de bob se apropie cu 
pași rapizi, motiv pentru care în 
toate taberele naționale se des
fășoară cu asiduitate pregătiri. 
Programul care figurează pe 
agenda tuturor este deosebit de 
important: Campionatele euro
pene de seniori (Cervinia-Italia, 
19 ianuarie — 1 februarie 1969); 
Campionatele europene de ju
niori (Cortina d’Ampezzo-Italia, 
26 ianuarie — 2 februarie 1969); 
Campionatele mondiale de se
niori (Lake-Placid în S.U.A., la 
sfîrșitul lunii februarie ■ 1969).

Italia, prin cele două piste 
consacrate (Cervinia și, mai 
ales. Cortina), constituie teatrul 
de desfășurare nu numai a com
petițiilor propriu-zise, ci și a 
altor activități. Majoritatea 
echipelor europene își desfă
șoară pregătirile preliminare 
aci, definitivează echipajele, își 
probează boburile etc. Ba mai 
mult. Nu numai Italia își desfă
șoară, înaintea marilor confrun
tări internaționale, campionate
le naționale pe pirtia de la 
Cortina, ci și Austria și R. F. a 
Germaniei, ale căror pîrtii de 
la Igls și Garmisch nu 
tea fi pregătite pînă la 
natele europene.

Tot la Cortina, intre 
ianuarie se desfășoară
internațională de bob de 2 per- 
~oane“, iar la Cervinia va avea 
loc, după 3 februarie, pînă în 
primele zile ale lunii martie, 
în trei etape de cîte 10 zile, 
„Cursul național italian de pre
gătire a noilor piloți" al cărui 
director tehnic este Eugenio 
Monti. Fiindcă tot sîniem cu 
echipajele în Italia, nu am pu
tea lua, și noi, parte ' aceste 
acțiuni ?

Tar dacă prepararea celor 
două pîrtii dă multă bătaie de 
cap organizatorilor (Cortina, în 
aceste zile, este un adevărat ■ 
șantier), nu mai puține fră- 
mîntări se petrec și în domeniul 
termic, de pregătire a concuren- 
ților și c boburilor.

După Jocurile '"'limpice de la 
Grenoble în lumea bobului a

vor pu- 
campio-

20 și 25
„Școala

« „DOPO MONTI IL DILUVIO" 9 CINE IA LOCUL LUI NASH ?

• SIORPAES

PISTELE DE

CONTRA GENERAL MOTORS • UN „HONDA" PE

GHEAȚA ? • PANȚURU - FAVORITUL ITALIENILOR

Entuziasm pe ringul de la 
San Remo, Mult adulatul 
Nino Benvenutî, care sîm- 
bătă noaptea a dus în dar 
admiratorilor săi o netă 
victorie in fața lui Don 
Fullmer, este aclamat de 
mulțime. Campionul mon
dial al mijlociilor își savu

rează triumful...

Telefoto i A.P.-Agerpre»

MELBOURNE, 19. — Bel
gianul Stapelaere șl finlande
zul Lampinen (pe un Ford 20 
M.R.S.) au preluat conduce
rea în raliul automobilistio 
Londra — Sydney. Pe terito
riul australian, participanții 
la raliu întîmpină serioase di
ficultăți (mai ales ciocniri cu 
turmele de canguri) soldate 
cu abandonuri și întîrzieri. La 
punctul de control de la Ce- 
duna au trecut pînă luni di
mineață numai 17 din cele 72 
echipaje plecate din Perth. 
Stapelaere și Lampinen, so
siți primii, la Port Augusta, 
sînt urmați în clasamentul ge
neral de echipajul Bianchi — 
Ogier (pe D.S. 21).

în continuare, concurenții 
au de parcurs o etapă foarte 
grea peste munții Flinders.

la Cortina.

specială:intervenit o situație 
Eugenio Monti, „il Rosso volan
te” „ha deciso da fare lo pace 
col bob“ spuneau ziarele, anun- 
țînd astfel că acest mare spor
tiv a renunțat la activitatea 
competițională. Faptul a consti
tuit un adevărat k.o. pentru 
italieni. Desigur, absența sa va 
fi regretată de toată lumea spor
tivă, căci Monti, cel mai presti
gios bober al tuturor timpuri
lor, se confunda cu însăși no
țiunea de bob. Citind articolul 
lui G. Beli, intitulat „Dopo 
Monti il diluvio", resimți îngri
jorarea șl, în același timp, scep
ticismul italienilor pentru viito
rii ani, cînd o pleiadă de mari 
piloți nu mai sînt prezenți la 
start: Sizardini, L. Gaspari, 
S. Menardi dispăruți, apoi Mon
ti șl acum Ruatti.

Este drept că numirea 
Monti ca director tehnic 
„Squadrei azzura” este un 
cru fericit, contribuția lui
creșterea și formarea noilor 
campioni fiind determinantă. De 
altfel, Monti, mai puțin pesimist, 
își pune speranțe în Gianfran
co Gaspari, deja afirmat pe plan 
mondial, în Vicari și, mai cu 
seamă, în Luigi De Marco, cel 
mai rapid schior din lume 
(174,757 km la oră, record obți
nut la kilometrul lansat) care 
anul trecut a probat că este ca
pabil să pășească pe urmele 
predecesorilo săi Siorpaes și 
Monti, pi-cați tot din schi. Gas
pari și De Paolis iot forma pro
babil un e'hipaj redutabil, ți- 
nînd seama de gabaritul i ta
lentul primului ti de viteza ce
luilalt, iar la bobul de patrv 
persoane, cel mai în formă pi-

lot va primi echipajul de aur 
de la Grenoble din care nu vor 
lipsi Zandonella, Armano și De 
Paolis.

In tabăra engleză, retragerea 
lui A. Nash (care a resimțit, în 
ultimii ani, absența celebrului 
său frînar R. Dixon, azi vice-
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lui 
al

Iu
ta

președinte «l F.I.B.T.) va face 
ca bobul britanic să aștepte inel 
mulți ani pînă la apariția unui 
pilot de talia lui Mc.Ewoy (cam
pion al unor timpuri memora
bile) sau A. ash.

Austriecii, prin „bătrînul lup 
de mare" Thaler, încearcă, din 
nou, să cucerească „țara făgă
duinței”, navigînd în ape grele 
și cu pupa descoperită, dar cu 
timona bine ținută în mîini. 
Elveția și Germania federală 
păstrează potențialul intact în 
care Wicki, Floth și, poate, 
Wormann (copilul teribil al lui 
Schelle) tint puncte forte în 
arena mondială. De 
canadienii, care au 
în frații Emmery 
ai Europei (care-i
pe care-i lăsa să plece cu sacul 
plin de trofee), nu mai dispun 
— pentru moment — de înlo ui- 
tori de talia predecesorilor.

peste ocean, 
avut cîndva 
'iii adoptivi 
pregătea și

Japonezii ambițioși, vizînd de
sigur Sapporo, în lipsă de com
petitori de clasă, construiesc 
boburi originale, dar, din pă
cate, se izbesc de coaliția con
servatoare internațională a tu
turor piloților, care nu vor sd 
concureze decît pe bobul de tip 
„Podar". Poate dacă le-ar încer
ca Monti...

Americanii, rămași încă ne
detronați de pe piedestalul lo
cului I în palmaresul țărilor cu 
cele mai multe titluri cîștigate 
in decursul istoriei, bat pasul pe 
loc de două Olimpiade și, de
sigur, acasă, la Lake-Placid, 
vor fi adversari redutabili chiar 

' pentru italieni, care dețin re
cordul pîrtiei lor. Poate W vor 
învinge tocmai cu armele lui 
Siorpaes, ceea ce ar fi echiva
lent cu victoria lui David in 
lupta cu Goliath, alias General 
Motors, deoarece se știe că ame
ricanii, după ce au încercat un 
nou tip de bob lansat de Gene
ral Motors, au recurs la servi
ciile ■boburilor construite, de 
Siorpaes.

Din acest tur de orizont, nu 
poate lipsi România, a cărei 
apariție în arena mondială s-a 
făcut remarcată constant și as
cendent în ultimii ani, și care 
are în Panțuru pilotul cel mai 
acreditat la ora actuală. Am în
cercat un sentiment de satisfac
ție cînd toți cei cu care am dis
cutat, de la Monti, Ruatti, Gas
pari, la ziariștii și oficialitățile 
din Cortina, au apreciat posibi
litățile lui Panțuru indicîndu-l 
c- favorit, cu condiția ca echi-

de re-

noștri 
ți aș-

pajul său să aibă un potențial 
ridicat la start.

Evident, nu pot fi făcute 
aprecieri definitive de pe acum, 
Deocamdată, toată lumea se 
pregătește. Am văzut la lucru 
pe cîțiva dintre componența 
echipei italiene
După un stagiu efectuat la 
Chiavari, unde s-au pregătit fi
zic și tehnic lucrînd cu bobul 
cu rotile pe o pistă scurtă de 
gheață, acum ei perfecționau 
tehnica startului, cu migală și 
atenție, prin zeci și zeci 
petări.

Negreșit că și boberii 
își intensifică pregătirile
teaptă cu optimism primele con
fruntări, într-o formulă de echi
paj cit mai buni. Boberii ita
lieni și toți prietenii lor din 
Cortina ne-au rugat să le trans
mitem un an nou fericit, plin 
de satisfacții și victorii sporti
va, la care îmi permit si mi 
asociat și eu.

prof. Ion MATEI
Cortina d’Ampezzo, 

decembrie 1968.

„Premiul Emilio Colombo", 
On trofeu pe care desigur 
Panțuru va dori să-1 aibă în 

vitrina sa

Tiparul L P. .Informația", st». Brezoianu rur. 83—21, București

A. Ashe învingător la Brisbane
Proba de simplu bărbați a 

turneului de tenis de la Bris
bane (Australia) a revenit a- 
mericanului Arthur Ashe, în
vingător în finală cu 6—4,

1—6, 9—7, 4—6, 7—5 asupra 
compatriotului său Stan Smith, 
in semifinale, Ashe eliminase 
pe australianul Ruffels, iar 
Smith pe Bowrey.

•[>■■■ ■ ■ ■ ■ ' • . >............. .

în runda a 12-a a turneu
lui de șah de la Atena, V. 
Ciocîltea a fost învins de VI- 
zantiadis. Tringov * cîștigat 
la Damianovici și Pachman 
la Kokoris. A fost consemnată 
remiza în partidele Parma — 
Boboțov și Hori — Kavalek. 
în clasament continuă să con
ducă Kavalek cu 9 p., urmat 
de Boboțov 8 1/2. Ciocîltea 
ocupă locul 12 cu S1/2 p.■

Au luat sfirșlt întrecerile 
grupei semifinale de la Bel
grad a „Cupei campionilor eu
ropeni" la polo pe apă. E- 
chipele Partizan Belgrad și 
Mladost Zagreb s-au calificat 
pentru ultima etapă a com
petiției.

în ultima zi a turneului s-au 
înregistrat rezultatele: 
rencvaros — Marsilia 
Partizan — Mladost 
Clasament final : 1. Mladost 
Zagreb — 5 p. (25—11) ; 2. 
Partizan Belgrad — 5 p.
(18—8) ; 3. Ferencvaros Bu
dapesta — 2 p. ; 4. Marsilia 
— Op.

Fe- 
6—1 ; 
3—3.

Pe circuitul de Ia San Juan 
(Argentina) s-a desfășurat cea 
de-a treia probă din seria 
curselor automobilistice denu
mite „Temporada". Cursa a 
fost cîștigată de italianul An
drea de Adamlch (pe „Fer-

li*

rari”), care a parcurs 226,100 
km în lh 21:46,8 (medie orară 
de 165,490 km). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat francezul 
Jean Pierre Bel toise, pe „Ma
tra” ți austriacul Jochen 
Rindt, pe „Brabham". în cla
samentul competiției, după 
trei probe, conduce Andrea 
de Adamich.

La închiderea
ediției

Evoluția boxerilor
dinamoviști 
la Modena

Aseară, în palatul sporturi
lor din Modena, s-a disputat 
întîlnirea de box dintre echi
pele Dinamo București și 
Esercltto. lată rezultatele pri
melor meciuri ale galei : P. 
Ganea b.p. Contenari; C. Sta- 
nef b.ab.l Sorongelo ; C. Cru- 
du b.k.o. II Angelli; N. Păpă- 
lău egal cu De Funeri; M.' |J ■-» «K© o Ulstfj! f a>>«

Dumitrescu h.p. Ribeccai.
La îx-hiderea ediției gala 

continua.
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