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LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE
Lucrările celei de-a XII-a 

sesiuni a celei de-a V-a le
gislaturi a Marii Adunări 
Naționale au fost reluate 
ieri dimineață în ședință 
plenară.

La ora 10, sosesc în sala 
de ședințe conducătorii par
tidului și statului care sînt 
întîmpinați cu vii și înde
lungi aplauze de întreaga a- 
sistență.

In loja din dreapta incin
tei au luat loc tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil .Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Manea Mănescu, 
Gheorghe RădUlescu, Icon- 
te Răutu, Vasile Vîlcu.

în loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de președintele' Ma
rii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, care, în numele. Bi
roului M.A.N., a supus apro
bării deputaților pentru ac
tuala ședință plenară a se
siunii următoarea ordine de 
zi :

— Proiectul de Lege pen
tru adoptarea planului de 
stat al economiei naționale 
pe anul 1969.

— Proiectul de Lege pen
tru adoptarea bugetului de 
stat pe anul 1969.

— Proiectul de Lege pen
tru modificarea Legii nr. 
2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Marea Adunare Națională 
a votat în unanimitate ordi
nea de zi.

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, tovarășul Maxim Berghia
nu, membru al Comitetului 
Executiv al CC. al P.C.R., 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării a prezen
tat expunerea la . Proiectul ,de 
Lege pentru adoptarea pla
nului- de stat al economiei 
naționale pe anul 1969.

în continuare, ministrul fi
nanțelor, Virgil Pîrvu, a fă
cut expunerea la Proiectul 
de Lege pentru adoptarea 
bugetului de stat pe anul 
1969.

Deputatul Aurel Vijoli, 
președintele Comisiei econo- 
mico-financiare a prezentat 
raportul acestei comisii și a 
celorlalte comisii permanente 
ale M..A.N. asupra proiectelor 
de legi în discuție.

A început apoi dezbaterea 
generală la proiectele de 
legi pentru adoptarea planu
lui de stat al. economiei na
ționale și pentru adoptarea 
bugetului de stat pe anul 
1969.

•Au luat cuvîntul deputății: 
Neculai Agachi, director ge
neral al Combinatului side
rurgic din Hunedoara, Virgil 
Cazacu, secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R., Gheorghe Paloș, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean, Ion Creangă, rectorul 
Universității „Al. I. Cuza“ din 
Iași, Alexandru Sencoviei, 
ministrul industriei ușoare, 
Nicolae Mănescu, directorul 
general al Sistemului hidro
energetic și de navigație — 
Porțile de Fier, Mihai 
Ubornyi, vicepreședinte al 
Uniunii naționale a coopera
tivelor agricole de producție, 
Ioana Dincă, tehnician la 
Uzinele textile „7 Noiembrie" 
din Capitală, Matei Ghigiu, 
ministrul de construcții pen
tru industria chimică și rafi
nării, loan Brad, vicepre
ședinte al Comitetului de stat 
pentru cultură și artă, Filip 
Geltz, vicepreședinte al Uniu
nii centrale a cooperativelor 
de consum, Viorel Uibaru, 
președintele cooperativei a- 
gricole de producție din co
muna Lenauheim, județul Ti
miș, și Mihai Marinescu, mi
nistrul: industriei . construcți
ilor de mașini.

lucrările sesiunii continuă.

Și, după 20 de ani, porțile s-au redeschis... ÎNTRE DOUĂ 
TOAMNE... (III)

Constructiv... colectiv... dinamic... elastic... Ofensiv... per 
baza unei tehnici înalte... a unei pregătiri fizice superioare...

Cuvinte magice ! Le-am auzit rostite apăsat, patetic, defi
nitiv, ca într-un ritual budhist. Le-am zărit în referate, ra
poarte, dări de seamă, puse la urmă, ca o etichetă pe care 
totul se scrie frumos și citeț, pentru ca toată lumea să în
țeleagă. Ascultîndu-le, am avut de multe ori sentimentul că 
ni se citează componentele formulei pietrei filozofale. Alte
ori, am avut senzația că această formulă este folosită cu 
virtuozitatea cu care Ionel Drîmbă utilizează floreta sau 
Nicușor Predescu arcușul...

întotdeauna, însă, la auzul ei, am dat înapoi, cu sfioșeiild 
muritorului de rînd în fața oracolului.

$ DE LA CONCEPȚIE

LA... DECEPȚIE

IA 11 IANUARIE:

POLITEHNICA -
C.R.E.F.F. MADRID 
IN „C.€.E.“ LA 

BASCHET FEMININ
înapoiat de la Madrid, 

antrenorul Gr. Costescu 
ne-a informat că s-a sta
bilit data returului meciu
lui feminin de baschet Po
litehnica București — 
C.R.E.F.F. Madrid, din tu
rul al doilea al „C.C.E.“: 
11 ianuarie 1969, la Bucu
rești. In tur, bucureșten- 
ceie au învins cu 70—45.

In așteptarea patinoarului artificial promis, Sinaia își pre
gătește viitoarele cadre de sportivi ai gheții pe luciul unei 
amenajări naturale. Impresionați de apariția, după mai 
mult de 20 de ani, a unui patinoar, localnicii ii acordă o 
îmbucurătoare atenție. Aci fotoreporterul nostru AUREL 
NEAGU a surprins momentul invadării gheții de către șco
lari, la ora închiderii cursurilor unei zile de lucru. Felici

tări organelor locale și Clubului Sportiv Sinaia

Poate că n-am fi avut nici- 
cînd cutezanța acestor rînduri, 
dacă nu ni s-ar fi oferit ori- 
lejul să deslușim CE IESE, 
concret, din retorta în care au 
încăput, de „n“ ori, componen
tele „constructiv", „colectiv”, 
„dinamic”, „elastic", „ofen
siv"...

Ce reprezintă, de fapt, suma 
acestor cuvinte ?

Concepția MODERNA a fot
balului MODERN. In speța 
noastră, reprezintă ■— se spu
ne — (și) concepția antrenori
lor echipei reprezentative.

Nu ne îndoim că aceasta 
este concepția antrenorilor (în 
definitiv, nu se poate contesta 
cîmpul de idei din mintea 
unor oameni), dar vom încerca

(totuși) o raportare a praetâcîl 
la teorie (concepție).

Limitînd observația la ulti
mele 10 partide ale reprezen
tativei, semnatarul acestor 
rînduri, care a urmărit toate 
aceste jocuri la fața locului, se 
vede obligat să remarce ar
matoarele i

a) Atît în cele două meciuri 
cu echipa R. D. Germane, cît și 
pe Linzerstadion (în meciul ou 
Austria), pe stadionul Republi
cii (partida cu Olanda), pe sta
dionul ieșean (jocul cu selec
ționata poloneză) și pe Esta- 
dio Nacional (meciul cu For- 
tugalia) a ieșit pregnant în •- 
vidență lipsa caracterului ®O- 
LECTIV al jocului echipei ro
mâne. Dacă în celelalte parti
de lipsa acestei trăsături (o 
absență permanentă în evola- 
ția reprezentativei române)

Marius POPESCU

Se duc tratative pentru 
perfectarea unui meci de 
fotbal (de tineret, sub 21 
ani), Italia — România.

Partida ar urma să se 
dispute în Italia, in luna 
aprilie.

CAMPIONATUL DE HOCHEI A FOST RELUAT CU... DREPTUL
JOCURI FRUMOASE ÎN PRIMA ETAPĂ A MANȘEI SECUNDE»

Reîntilnirea cu hocheiul au
tohton ne-a oferit ieri după- 
amiază cîteva surprize. Și, de ce

să nu recunoaștem, de la 
început, aceste surprize au 
plăcute... De pildă, ceea ce a

bun 
fost

echipei Petrol Geologie nu poate opri înscrierea go- 
cincilea: autor — Ioniță (Steaua), printr-un șut de 

Foto î A. NANU

Portarul 
lului al 
la distanță

impresionat pe toți cei prezenți 
a fost faptul că în ambele jocuri 
programate cu acest prilej foile 
de arbitraj au consemnat puți
ne, chiar extrem de puține acte 
de indisciplină, care deveniseră 
aproape o obsesie pentru tei ce 
au urmărit desfășurarea primei 
manșe seară de seară. '

Cea mai plăcută surpriză ne-a 
fost furnizată aseară de meciul 
vedetă al cuplajului Dinamo 
București — Avîntul Miercurea 
Ciuc, în care dinamoviștii bucu- 
reșteni au jucat foarte bine, ra-

PROGRAMUL DE AZI

Ora 16,30: Avîntul M. 
Ciuc — Petrol Geologie; 
ora 18,45: Dinamo Bucu
rești — Agronomia Cluj.

pid, fără nervi, vădind o pros
pețime fizică ce deschide per
spective dintre cele mai intere
sante viitoarelor partide din 
campionat.

La rîndul lor, hocheiștii de la 
Miercurea Ciuc s-au dovedit în 
progres, reușind chiar o repriză 
(cea de a Il-a) să furnizeze faze 
de certă calitate. De altfel, nu 
exagerăm cituși de puțin, dacă

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

CRISTINA BALABAN REVINE.
Cristina Balaban și Albert 

Covaci au concurat cu mult 
succes în întrecerea interna
țională desfășurată la Got- 
waldow (170 de înotători din 
5 țări), obținînd 3 victorii și 
tot atîtea recorduri ale țării. 
Iată cîteva din rezultatele în
registrate : 1500 m liber (m) : 
Drabek (Ceh.) 17:43,5, D. Na- 
ghi 18:09,9; 200 m mixt (f): 
C. Balaban 2:36,0 (nou
cord) : 200 m delfin (m) : A. 
Covaci 2:18,3 (nou record).

re-

Drabek 2:20,6; 200 m mixt 
(m): D. Naghi 2:23,0, Ocena- 
sek (Ceh.) 2:23,4; 800 
ber (f): C. Balaban 
(nou record).

Intr-un alt concurs 
național desfășurat Ia 
Cristina Balaban a cîștigat 
proba de 400 m liber cu 
5:04,0, învingînd-o pe Ada 
Kok (locul IV cu 5:14,4), iar 
A. Covaci pe cea de 100 m 
delfin cu 62,6.

m li-
10:20,4

inter- 
Praga,

(Continuare în pag. a 3-a)

...22 noiembrie 1967. O acțiune ofensivă Kallo-Ionescu care promite și 
va eșua. Fază din partida Romănia-R. F. a Germaniei.
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SPORT SI MAFIA
" •

I
I
DE CE? <

I
un documentar pasionant ’

S-a spus despre cartea 
„Sport și mafia’’ că întru
nește toate caracteristicile 
unui roman di aventuri, cu 
o singură excepție: faptele 
relatate în ea nu sînt inven
tate. Dar tocmai în aceasta 
constă marele merit al auto
rului ei, ziaristul italian 
Lamberto Artioli. Ca trimis 
special al săptămînalului 
„Tempo" — al cărui redac- 
tor-șef este în prezent 
Artioli a colindat toate con
tinentele și a petrecut un în
semnat număr de ani — cu
mulat în repetate și lungi 
vizite — în Statele Unite.

Firește, ziaristul italian 
s-a interesat de cele mai di
verse manifestări și eveni
mente din cuprinsul acestei 
uriașe țări, dar ceea ce l-a 
atras, se pare, în mod deose
bit, a fost lupta dusă de au
torități și de presă împotriva

celor care infestează, cu aran
jamentele lor secrete, cu 
inimaginabile acte de corup
ție și de teroare, lumea spar
tului, această lume în care 
Artioli, ca orice om cinstit, 
crede cu tărie că lățirii vic
toriei nu pot fi tîrguiți în 
umbră, ci se cuvin celui 
ce dovedește că este 
bun.

Minat de o curiozitate 
mult decît profesională, 
tioli cercetează, ca atenție, 
culisele baschetului, hipis- 
mului și boxului american, 
acestuia din urmă consa- 
crîndu-i aproape două treimi 
din cartea sa. El culege in
formații inedite, stă de vor
bă cu boxeri și manageri, 
cu arbitri și ziariști, cu 
bookmaker! și antrenori, ob
ține documente din dosarele 
F.B.l.-ului și ale Serviciului 
penitenciarelor din cadrul

mai

mai
Ar-

invingind ru 3-1 la volei pe Rapid
V* —--------- ---- - - ------------------ —

deDepartamentului justiției 
la Washington. Pe baza lor, 
Lamberto Artioli și-a con
struit, intr-o arhitectură so
bră și solidă, 
care a vrut-o, 
mărturisire, „i

I
ti., lucrarea pe
, după propria-i I 
,un tablou fidel, I 

fără înflorituri, în mod voit 
neînfrumusețat, încadrat în I 
limitele documentarului, așa I

Iîncît să ofere cititorului o 
panoramă informativă care, 
totuși, nu neglijează aspec
tele cele mai curioase Și 
uneori paradoxale ale con
tradicției dintre î 
neîngăduit, între uman 
uman". (S. B.)

★
In pagina a IlI-a a ziaru

lui de azi începem publica
rea capitolului „Acte de acu
zare”, prin care autorul des
chide partea consacrată bo
xului.

I
îngăduit șl I 
uman și in- |

DINAMO ATACĂ PRIMUL LOC IN... ULTIMA ETAPA A TURULUI
Ieri s-a disputat, în sala Floreasea. 

partida de volei dintre echipele mas
culine Dinamo și Rapid din cadrul 
penultimei etape a turului diviziei A.

Cele două echipe au oferit un joc 
disputat, dar de slab nivel tehnic, pre
sărat eu o mulțime de greșeli, Rapid 
excelînd în special prin execuția de
fectuoasă a serviciilor, slaba organizare 
a dublajului și prin atacuri irosite. 
Fără a se ridica cu mult deasupra ad
versarului, Dinamo a jucat, totuși, mal 
variat, a fost mai sigură în apărare și 
și-a construit mai corect atacurile. Așa

că victoria dinamoviștilor cu 3—1 (7,
—11, 14. 12) este meritată.

începutul partidei a fost echilibrat, 
pînă la scorul de 3—3, după care 
namo, avînd un blocaj mai bine orga
nizat, s-a detașat net, cîștigînd. în cel 
de al doilea set, rapidiștii — folosind 
aceeași armă — au condus permanent, 
nepermițînd adversarilor decît o sin
gură dată să egaleze, ca apoi, benefi
ciind de cîteva greșeli săvîrșite de di- 
namoviști la preluarea din serviciu, 
se detașeze decisiv. După 1—1 la 
turi, Dinamo

Di

să 
se- 

preia inițiativa și conduce

clar cu 8—2, însă rapidiștii revin puter
nic, obținînd 9 puncte consecutiv. In 
final, la Dinamo este introdus Derzeț 
care răstoarnă situația. Ultima partes 
jocului a fost dominată de Dinamo, 
giuleștenii nereușind decît reducerea 
pe parcurs a handicapului. Foarte bun 
arbitrajul lui I. Covaci. (A. B.)

★
Rezultatele meciurilor reprogramate : 

°C.F.R. Timișoara — A.S A. Sibiu 3- 0
Liceul Găești 
Liceul Olteni

Întîia sesiune de Comunicări a Centrului
de Cercetări Științifice al C.N.E. F.S

Acum un an, ziarul nos
tru anunța înființarea 
primei instituții ofi

ciale profilată pentru cer
cetare științifică în dome
niul sportului. Ea venea, de 
fapt, să unifice, să confere 
coeziune și linie dîrectrice 
unor manifestări, mai mult 

Și 
în

sau mai puțin izolate 
discontinue, existente 
sportul nostru de multă 
vreme. Iată că la 12 luni

de Ia debut, centrul de 
cercetări științifice al 
C.N.E.F.S.-ului se manifestă 
public, organizînd întîia se
siune de comunicări, deci 
prezentînd în fața tehnicie
nilor și specialiștilor i 
investigației temelor < 
date pînă acum.

Manifestarea din : 
de 13—14 decembrie 
distins printr-o excelentă 
organizare, prin unghiul de

rodul 
abor-

zilele
! s-a

competență din care autorii 
au cuprins problematica, 
prin maniera experimenta
lă în oare au fost căutate 
soluțiile și, în sfîrșit, prin 
orientarea spre practică a 
acestora. Tematica a cu
prins 3 capitole : lucrări cu 
profil sociologic, pedagogie, 
psihologic și metodic ; cu 
profil biologic, cu prefil 
biometric și biochimic, enu
merare ce atestă preocupări

echilibrate, arie largă de in
vestigație, ca atribut eon- 
cret al actualității sportu
lui.

Lucrările referitoare Ia si
tuarea educației fizice și 
sportului în bugetul timpu
lui liber al studenților din 
anul I, precum și în cel al

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 2-a)

(m. B), Șc. sp. Ploiești 
(f. J)
(f. J)

i—3, Progresul
1-3.

I
I

F
iind un real forum al științei 
aplicate a sportului, știință 
creată din îngemănarea unui 
mare număr de științe, cole
giul centra! al antrenorilor are 
— în fiecare disciplină — 

multiple misiuni, dintre care cea mai 
importantă pare a fi orientarea meto
dică a antrenamentului în conformi
tate cu preceptele modernismului Aici, 
în colegiul central, izvorăsc liniile di
rectoare ce vor duce, treptat, procesul 
instructiv-educafiv la nivelul ultimelor 
cuceriri și, fot aici, se cristalizează 
țelurile spre care se vor îndrepta spor
tivii și echipele și, în ultimo instanță, 
sportul respectiv.

Forumul ar trebui să fie alcătuit din 
antrenori cu experiență, din tehnicieni 
cu înaltă calificare, din pedagogi ce 
se situează în fruntea ierarhiei națio
nale. Ar trebui. Numai că — în ge
neral — aria de recrutare a acestor 
lideri este fortuit restrinsă. Din consi
derente a căror bază este discuta
bilă, majoritatea colegiilor centrale sînt 
alcătuite din antrenori ai_cluburilor și 
asociațiilor sportive din Capitală, vă- 
duvindu-se astfel restul țării de posi
bilitatea de a avea reprezentanți în 
acest organism central. De ce?

Laitmotivul este faptul că ar fi greu 
să se reunească în colegiu antrenori 
provinciali, dificultatea constînd în 
costisitoarele deplasări pe care le-ar 
necesita prezența lor la ședințe. Chiar 
dacă motivele ar avea girul deplinei 
seriozităli, este ea oare suficientă pen
tru a elimina tehnicieni cu mare expe
riență și cu o calificare — uneori — 
net superioară actualilor membri din- 
tr-o serie de colegii centrale, antre
nori care, conform unor statistici re
cente, dau loturilor reprezentative un 
mare cuantum de sportivi ? Fără în
doială că nu.

Motivarea însăși este vulnerabilă. 
Acești tehnicieni de valoare pot fi 
reuniți la ședințele colegiilor centrale 
dacă acestea sînt programate In pe
rioada finalelor campionatelor națio
nale, a reunirii loturilor reprezentative 
pentru examene ale pregătirii, a între
cerilor internaționale (programate, după 
cum se știe, cu multă vreme înainte), 
a cursurilor de perfecționare a cunoștin
țelor ș.am.d. Așadar, suficiente prile
juri cînd antrenorii provinciali (sau acea 
parte dintre ei care interesează în 
mod deosebit) sînt prezenți în Capi
tală și pot participa la ședințele co
legiilor centrale pentru a-și spune cu
vîntul, pentru a contribui la elucidarea 
problemelor stringente ale disciplinei 
în care activează. S-ar elimina astfel 
și carența judecării lucrurilor numai 
în funcție de condițiile existente în 
cluburile de elită.

Și-apoi, nu trebuie refuzată acestor 
oameni, lăsați de multe ori în umbră 
tocmai fiindcă locuiesc în orașe de
părtate . de Capitală, onoarea de a 
fi membri ai forumului ce a putut 
fi organizat și care trăiește și datorită 
intensei lor activități.

trage puternic pe lingă blocajul dina- J
• t 7» z r,z Ari... — Z m - - .

Jucătorul Costinescu i
movișt format din Tirlici și Cozonici

Hristoche NAUM
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Crosul, Important mijloc de atragere a tinerilor in atle
tism, din păcate destul de neglijat la noi in ultimii ani.

Foto: V. BAGEAC

Să reconsiderăm crosul

iNTlIA SESIUNE DE COMUNICĂRI

Nu am intenția să pre
zint valoarea crosului din 
punct de vedere fiziologic 
și nici al locului impor
tant pe care îl ocupă prin
tre mijloacele de atragere 
a tineretului în activita
tea sportivă, în general 
și în cea atletică, în mod 
special. Nu îmi propun 
nici cel puțin să reamin
tesc că, în afara alergă
torilor de fond și demi- 
fond, alergările de cros 
au reușit să aducă pe 
stadioanele noastre atleți 
ca sprinterii Ion Moina, 
Alexandra Taifas-Sicoe, 
Ioana Luță-Petrescu, sări- 
toarea Viorica Viscopo- 
leanu și chiar... aruncă- 
toarea Olimpia Cataramă, 
și încă mulți alții. Toate 
acestea sînt în mare par
te cunoscute.

Ceea ce rămîne însă 
inexplicabil, sînt unele ac
țiuni și lipsa altora din 
partea forurilor de spe
cialitate, care nu numai 
că nu sprijină această ac
tivitate, dar contribuie la 
fortnarea opiniei că aler
gările de cros rămîn su
rioare vitrege ale fami
liei probelor atletice. Iată 
citeva :

Normele actuale de cla
sificare sportivă pentru 
alergările de cros sînt în 
așa fel stabilite, incit ele 
nu au practic nici o apli
care și nici un rol sti
mulativ. Spre exemplu, se 
acordă categoria I primi
lor 3 sosiți la campiona
tele naționale de cros, cînd 
din practica ultimilor 10 
ani, niciodată nu au sosit 
în primele 3 locuri d'-'-’t 
maeștri ai sportului sau 
atleți care deja obținuse
ră categoria I în probele 
de pistă. Dacă mai ținem 
seama că la cros se adu
nă atleți de la mai multe 
probe de fond (1 500 m, 
5 000 m, 10 000 m, mara
ton, 3 000 m obstacole etc.), 
cu atît mai mare este di
ficultatea, dar și meritul, 
să te clasezi în primele 3 
locuri, în timp ce același 
regulament acordă ia fie
care probă titlu! de maes
tru al sportului și clasi
ficarea de categoria I, ade
sea la 8—10 atleți, și chiar 
mai mult. în acest an, de 
exemplu, la 5 000 m, 13 
atleți au obținut norma de 
categoria I. La celelalte 
categorii de clasificare, 
normele sînt și mai în 
dezacord cu realitatea, 
mai ales pentru probele 
de juniori. Mai mult, din 
actualele norme de clasi
ficări sportive, s-a scos și 
norma de maestru al spor
tului, cu toate că în ve
chiul regulament dobîndi- 
rea acesteia fusese destul 
de dificilă (să cîștigi de 
trei ori consecutiv titlul 
de campion, sau de cinci 
ori alternativ), motiv pen
tru care, în decursul ani
lor, doar un singur atlet 
reușise s-o îndeplinească.

Normele anunțate recent 
(publicate și în ziarul 
„Sportul"), necesare atle- 
ților pentru a fi intro
duși în lotul republican 
sînt, de asemenea, foarte 
dificile de obținut la cros, 
în comparație cu alte pro
be atletice. în majoritatea 
probelor, normele fixat* 
permit, încă de pe acum 
la 6—7 atleți să facă par
te din lotul reprezentativ, 

(hnrpjLrjaitiya

ANUNȚ
Pentru învățarea limbilor: franceză, engleză, ger

mană, sponiolă, italiană, greacă modernă, latină, 

rusă, cooperativa „DESERVIREA" organizează cicluri 

cu durata de 6 luni, diferențiate pentru începători și 

avansați. Costul unei ore 5 lei, cooperativa garantea

ză calitatea predării. înscrieri și informații zilnic în

tre orele 13-17 în sir. Filitti nr. 10 la telefon 13,54.69.

în afara celor care vor 
obține performanțele în 
1969, cu toate că în în- 
tîlnirile internaționale par
ticipă doar doi atleți de 
fiecare probă. Pentru 
cros, însă, unde partici
pă echipe formate din 6 
alergători, fac parte din 
iot tot 7 atleți; practic, 
norma este din nou inope
rantă, deoarece adesea și 
cei sosiți pe locuri mai 
slabe fac parte din Iotul 
republican la alte probe 
de fond.

De asemenea, cu un an 
în urmă se acorda cinstea 
de a fi în Iotul republi
can și primilor 10 sosiți 
la crosul de selecție cu 
caracter republican din 
primăvară, prevedere co
rectă dacă ținem seama — 
de ce să nu recunoaștem ? 
— că de cele mai multe 
ori acest cros reunește la 
start atleți mai în formă 
decît la campionatele re
publicane. Și Ia această 
prevedere în favoarea 
probelor de cros s-a re
nunțat.

In intenția de a sprijini 
dezvoltarea alergărilor pe 
teren variat, s-a înființat 
pe lingă F.K.A. o comisie 
de cros. Este drept că, 
ediția din acest an a cam
pionatelor naționale de 
cros a fost una din cele 
mai reușite, atît ca re
zultate obținute, cît și ca 
organizare. Dar, pentru 
aceasta nu era necesară o 
comisie permanentă pe 
lingă F.K.A. Era suficien
tă alcătuirea unei comisii 
de organizare ad-hoc, care 
putea îndeplini aceleași 
funcțiuni.

De la comisia de cros 
de pe lingă F.K.A. ne-am 
fi așteptat Ia o activitate 
continuă. Ne-am fi aștep
tat, de pildă, să ia legă
tură cu comisia munici
pală de atletism București, 
și să îndrume organizarea 
mai multor crosuri în Ca
pitală (în această toamnă, 
în afara campionatului re
publican nu a fost orga
nizat nici un cros cu ca
racter municipal). De ase
menea. în același scop să 
ia contact cu comisiile de 
atletism județene.

De la această comisie 
ne-am fi așteptat, totoda
tă, ca prin intermediul or
ganizațiilor U.T.C. sau sin
dicale să impulsioneze ac
tivitatea de cros în insti
tuții și întreprinderi. De 
asemenea, ca urmare a 
sprijinului acordat de 
U.T.C. și de Ministerul 
Invățămîntului, crosul să 
devină și o competiție 
școlară. Mai ales că, pen
tru toate acestea nu s-ar 
fi pus problema materia
lă. Organizarea unui cros 
nu costă adesea nimic. Doar 
puțin elan și multă pa
siune...

Sau, poate că toate aces
tea le-a încercat comisia, 
dar fără rezultat. Dacă 
este așa, atunci să știm 
și noi, cei ce iubim miș
carea în aer liber. Cei ce 
nu sîntem indiferenți dacă 
tineretul nostru este lip
sit de una din cele mai 
răspîndite metode de an
grenare în activitatea 
sportivă, de menținere și 
dezvoltare a pregătirii fi
zice.

Silviu DUMITRESCU

In pragul sezonului de iarna

VA FIINȚA SAU NU
SECȚIA DE SCHI „STEAGUL ROȘU" ?

Schiorii de la „Steagul 
roșu" Brașov, în ciuda ne
ajunsurilor de care se lo
vesc la tot pasul, așteaptă 
cu nerăbdare sosirea zeiței 
de cleștar care să-și arun
ce mantia peste munți și 
cîmpii. Lipsurile apărute, ca 
urmare a opticii deformate a 
clubului citat privind secția 
sa de schi, nu i-au împiedicat 
pe sportivii și antrenorii de 
aici să-și desfășoare, în bune 
condițiuni pregătirile pe us
cat, fapt evidențiat șî la re
centele norme de control, 
unde „stegarii" au avut o 
comportare bună. Biatloniștii 
Bumitru Secarea și Gheor- 
ghe Varză (din lotul de ti
neret al țării), ca și juniorii 
Dumitru Mîndreanu și Dan 
Moise, antrenați de Moise 
Crăciun, au dovedit o bună 
pregătire la fond. Mai slab 
s-au comportat la tir, daro- 
rită, în principal, unui nu
măr insuficient de antrena
mente, deoarece clubul pri
mise armele doar cm citeva 
zile înaintea disputării nor
melor de control.

Satisfacții au dat și schio
rii probelor alpine, care lu
crează sub îndrumarea antre
norului Radu Scîrneci. Cei 
12 sportivi s-au prezentat 
bine, lăsînd să se întreză
rească pentru apropiatul se
zon competițional o compor
tare cel puțin tot atît de me
ritorie ca și în anii trecuțî, 
cu condiția să existe mai 
multă înțelegere, mai mult 
sprijin față de această secție 
fruntașă în schiul românesc 
de performanță — categorisi
tă, pe bună dreptate, prima 
în rîndul cluburilor sindicale. 
De altfel, din această secție 
s-au ridicat schiori ce figu
rează actualmente în lista 
loturilor naționale, cum sînt 
Dorin Munteanu și Vasile 
Brenci, iar în prezent Con
stantin Tudor, un tînăr cu 
reale perspective, și care n-a 
pus schiul în picior decît de

MOZAIC HIVERNAL
Baby - lift de construcție 
românească

La Brașov, întreprinderea in
dustriei locale a produs și pus 
în vînzare un schi-lift mobil 
(baby-Iift), echipat cu motor ter
mic, răcit cu aer, instalație 
sportivă care permite amplasa
rea sa în orice loc accesibil 
schiorilor. Motorul, în doi timpi, 
de tip Sachs, prevăzut și cu 
regulator de turație, dezvoltă 
o putere de 9 CP la o turație 
de 3 000 rotații pe minut. Lun
gimea cablului — 250 m. Capa
citate de urcare : 300 sportivi pe 
oră. Preț aproximativ: 20 000 
lei. Avantajele deosebite ale a- 
cestui tip de schi-lift mobil 
constau în posibilitatea ampla
sării sale pe orice teren, fiind 
ușor transportabil, cu consum 
redus de combustibil, calități 
care îl recomandă pentru echi
parea unor pîrtii, pentru tabere
le școlare sau studențești, pentru 
pregătirea unor echipe sau lo
turi aflate la altitudine, în cău
tarea zăpezii, ce își pot duce 
acolo și mijlocul mecanic de ur
care. Efortul specific crește con
siderabil, în timp ce oboseala 
urcărilor pe jos este eliminată.

Filmul In sprijinul pregătirii 
pe uscat

între 8 și 7 decembrie la In
stitutul Politehnic Brașov a 
avut loc o sesiune științifică în 
cadrul căreia catedra de educa
ție fizică, prin lectorul C. Dia- 
conescu, a proiectat un film me-

,,Cupa F. R. Box" :

Electroputere a stabilit 
lotul pentru finală
CRAIOVA, 18 (prin telefon). 

Antrenorul echipei de box Elec
troputere a stabilit următorul 
lot pentru finala „Cupei F.R.B.", 
care va avea loc duminică sea
ra în sala Floreasca : I. Stoian, 
C. Truică (48 kg), N. Dumitru 
(51 kg), N. Constantin (54 kg), 
I. Mihăileanu, I. Sloboticiuc (57 
kg), I, Streche (SO kg), M. Goan- 
ță (63 kg), C. FUlpescu (67 kg), 
I. Matei (71 kg), E. Constanti- 
nescu, M. Bancu (75 kg), S. 
Schlopu (81 kg), I. Sănătescu, 
S. Panduru (peste 81 kg).

M. VLADOIANU _ coresp.

Universitatea conduce 
in campionatul pe cciiipc 

al Bucureștiului

campionatului municipiului 
București la scrimă a reunit 
nouă echipe mixte (avînd 
cîte doi trăgători la fiecare 
armă). Asalturile disputate 
pe planșele de la „Drept" au 
opus trăgători cuprii și în- 
tr-un larg registru de vîrste 
și avînd clasificarea maximă 
de cat. a II-a.

în cele 12 întflniri progra
mate s-au obținut următoa

patru ani. Lista bunelor com
portări, după desfășurarea 
normelor de control, este 
completată cu Nicolae Dăscă- 
lescu, Dumitru Ionescu, Ni- 
culae Iovici și Mircea Ene.

Dacă, în general, schiorii 
brașoveni au trecut cu bine 
normele de control, dovedind 
seriozitate și atașament față 
de sportul preferat, unele 
neajunsuri ivite pe parcurs 
pun totuși sub semnul între
bării existența de viitor, în 
special a echipei alpine. Des
pre ce este vorba ? în pri
mul rînd adoptarea (justifi
cată) a noului regulament, 
fără o pregătire prealabilă, a 
pus secția în situația de a-i 
trece pe unii dintre juniorii 
valoroși în categoria seniori
lor, pe nepusă masă, deși ac
tuala lor valoare tehnică nu 
se ridică la nivelul noii ca
tegorii. Pentru a nu-i pierde, 
ar fi util ca, cel puțin în 
sezonul acesta, să se înfiin
țeze o categorie de tinerei 
pentru cei trecuți, după noul 
regulament, în vîrsta senio- 
ratului.

Un al doilea neajuns re
zidă din imposibilitatea pro
curării schiurilor cu plata pe 
virament, datorită unei dis
poziții a Ministerului Comer
țului Interior, prin care s-a 
stabilit vînzarea schiurilor 
din import numai prin nu
merar. Este de neînțeles cum 
federația de specialitate, pri
ma interesată ca schiurile 
din import să ajungă la sec
țiile de performanță, n-a per
fectat cu ministerul de re
sort un mod convenabil de 
vînzare către cluburi a schiu
rilor, știut fiind că fondurile 
sportive se mînuiesc prin vi
rament. Dar cum problema 
materialelor pentru sportu
rile de performanță îmbracă 
un aspect mult mai complex, 
reclamînd o dezbatere amplă 
și la nivelul cel mai înalt al 
forurilor diriguitoare ale 
mișcării sportive, ne oprim 

todic cu tema „Exerciții speci
fice în pregătirea pe uscat a 
schiorului alpin”. Filmul, în cu
lori, a prezentat, în continuarea 
unei teme anterioare, un com
plex de exerciții și mișcări me
nite să desăvârșească pregătirea 
pe uscat a schiorilor alpini. Ima
ginea clară, luminoasă, execuția 
corectă și construcția logică și 
metodică a peliculei constituie 
un succes și o contribuție sub
stanțială la progresul schiului 
alpin.

70 de antrenori la sfat
La Predeal, în ziua de 15 de

cembrie, s-a desfășurat o con
sfătuire a antrenorilor și in
structorilor de schi din țară 
care au dezbătut sarcinile do
meniului lor de activitate pen
tru sezonul competițional 1988— 
1969. Prof. P. Focșeneanu, C. 
Tiron, I. Berindei, M. Gâbor și 
M. Bîră au prezentat referate 
privitoare la aspecte organizato
rice din secțiile și centrele de 
schi, organizarea taberelor de 
pregătire, propagarea schiului 
în rîndurile elevilor și studen
ților, orientarea metodică a 
schiorilor pe probe nordice și 
alpine, probleme legate de acti
vitatea antrenorilor și organiza
rea competițiilor. La consfătui
re au luat parte 70 de antre
nori, instructori și profesori din 
toate regiunile de munte ale 
țării.

In căutarea zăpezii
la altitudine

Absența (locală) a zăpezii nu 
i-a descurajat pe schiorii și an
trenorii brașoveni, aflați în pli
nă pregătire înaintea primelor 
concursuri ale anului. Astfel, 
A. S. Armata cu lotul complet, 
sub supravegherea antrenorului 
I. Cașa s-a deplasat în Bucegi, 
la cabana Babele unde pe pir- 
tiile din împrejurimi șî cu ser
viciile unui baby-lift încearcă 
să realizeze numărul de kilo
metri și numărul de porți pro
puse în planurile de antrena
ment. Dinamo Brașov sub con
ducerea antrenorului Gh. Roș- 
culeț a găsit la Vîrful cu Dor 
citeva pante pe care echipa își 
țlefuiește tehnica, în condițiile 
avantajoase ale celor două schi- 
lifturi în funcțiune. Lotul uni
versitar s-a instalat la altitudine 
în Paring unde cu pregătiri mi
nuțioase, „de laborator", execu
tate cu beneficiile unui schi- 
lift portabil, dospește surprize
le viitorului sezon în schiul al
pin masculin, dar mal ales în 
cel feminin. în oarecare întîr- 
zlere față da ceilalți se afli e- 
chlpa „Steagul roșu Brașov*»

rele rezultate i Steaua A — 
Steaua B 13—1 ; Steaua A — 
Șc. sportivă nr. 1 13—3;
Steaua B — Șc. sportivă nr. 1 
8—6 ; Progresul A — Progre
sul B 12—4 ; Universitatea — 
C.P.M.B. 14—0; Universita
tea — Viitorul 10—6 ; 
I.E.F.S. — Viitorul 9—7; 
I.E.F.S. — Șc. sportivă nr. 1 
13—3; Viitorul — C.P.M.B. 
15—1 ; Universitatea — Pro
gresul A 9—7 ; Steaua B — 
Progresul B 10—6; Viitorul 
— Șc. sportivă nr. 1 10—3.

După prima etapă conduce 
Universitatea cu 6 p, urmată 
de Viitorul, Steaua A, I.E.P.S. 
și Steaua B cu cîte 4 p, 
Progresul A 2 p, Șc. sporti
vă nr. 1, Progresul B șl 
C.P.M.B. 0 p.

— deocamdată — cu observa
țiile aci.

în ciuda neajunsurilor ivi
te, față de care clubul n-a 
luat încă o atitudine hotă- 
rîtă în vederea lichidării lor, 
conducerea secției de schi, 
preeonizează totuși unele mă
suri de lărgire a’ bazei de 
masă, în special în schiul de 
fond.

Este știut că „Steagul roșu" 
s-a evidențiat prin schiorii 
juniori culegînd satisfacții de 
pe urma priceperii de a 
crește noi cadre. Acum, se 
preconizează organizarea ți
nui centru de antrenament la 
grupul școlar, încadrat eu 
doi instructori (N. Țeposu și 
V. Narea).

Datorită condițiilor natura- 
rale existente, schiul se poate 
dezvolta și în această zonă a 
Brașovului, dacă Bbnloculj va 
fi mai intens și organizat ex
ploatat. Pîrtiile de aici, la în- 
demîna în primul rînd a ti
neretului de la „Steagul ro
șu", pot da maximă satisfac
ție. Cu condiția, însă, ca 
I.C.S. Predeal să instaleze 
(așa cum, de altfel, a promis) 
două baby-schi-lifturi, încă 
în iarna aceasta. Ar fi pă
cat să nu se amenajeze a- 
eeastă bază sportivă. Folosi
rea pîrtiilor ar descongestiona 
Poiana, cel puțin de unele 
concursuri școlare, de juniori 
etc.

Dar pentru ca secția de 
schi de la Steagul roșu să 
nu intre ... „în hibernare" 
o dată cu sosirea zăpezii, clu
bul, forurile locale au dato
ria să o revitalizeze prin mă
suri eficiente, capabile de a 
o readuce în competiții. Alt
fel, ar fi păcat de munca 
atâtor ani, soldată cu multe 
satisfacții.

întrebăm totuși : conduce
rea uzinei „Steagul roșu" nu 
are nimic de spus ?

Al. DINCA

care deși are un lot valoros, are 
materiale și fonduri disponibile 
alocate pentru această etapă de 
pregătire, nu găsește la condu
cerea clubului și a uzinei de 
care aparține înțelegerea nece
sară pentru stimularea sportului 
de performanță.

Trambulină pentru copil
Copiii și tineretul școlar au de 

ce să fie bucuroși. O veche do
rință a lor s-a realizat. în punc
tul denumit „Fîntînița popii" s-a 
terminat construcția și amena
jarea unei trambuline de schi 
(tip școală) care permite sări
turi pînă la 20—25 m pe care se 
vor putea pregăti zilnic zeci de 
viitori săritori. Este de așteptat 
ca această frumoasă realizare să 
fie completată și de măsura an
gajării unui instructor sau an
trenor, care să introducă compe
tent și metodic pe micii sluji
tori ai lui Ullr în tainele acestei 
spectaculoase discipline a schi
ului.

URNA ADOUR|LO^

Prilej de bucurii 
și pentru cei mici 
Oferiți-Ie daruri potrivite virstei, 
gusturilor și inclinatiiîor
MAGAZINELE DE SPECIALITATE TA AJUTA SĂ ALEGEȚI:

- locuri distractive și educative
- păpuși
- jucării mecanizate și electrice
- truse de polit^hnizare
- jocuri pentru micii constructori

(Urmare din pag. 1) 

elevilor de la școala experi
mentală Viitorul, întreprinse 
de dr. Nicu Alexe, prof. Alex. 
Focșeneanu și prof. Wilke Er
vin, conving, prima, despre 
slabele preocupări sportive ale 
studenților din anul I (activi
tatea sportivă ocupă numai 
5,8 la sută din totalul timpu
lui liber, în cazul băieților și 
numai 1,5 la sută în cazul fe
telor) ; iar secunda, că prac
ticarea sportului în scopul per
formanței ocupă un loc cen
tral în economia timpului li
ber al elevilor de la școala 
Viitorul, că în acest mod nu 
este afectată pregătirea profe
sională a elevilor, ci se con
tribuie la valorificarea supe
rioară a intervalului cercetat.

O lucrare realizată în satul 
Buciumi, de către o echipă 
monografică compusă din et
nografi, economiști, medici, 
profesori de sociologie, psiho
logie șî educație fizică, agro
nomi, geografi, folcloriști, re
ni# să studieze realitatea ac
tuală a satului românesc, di
namizată prin transformarea 
socială, a pledat prin prof. 
Wilke Ervin pentru amelio
rarea activității sportive com- 
petiționale în mediul rural, 
unde există o bază materială 
adecvată și unde nu lipsește 
decît un impuls organizatoric 
și mai mult inventar sportiv.

Extrem de interesantă prin 
implicațiile ei sociale ni s-a 
părut lucrarea profesoarei 
Stela Rusu, „Factori psiho
sociali în pregătirea sportivu
lui de înaltă performanță" 
care abordează un domeniu 
multă vreme vitregit prin ig
norare și anume, reacțiile 
sportivului de elită în fața 
tendinței dominante a socie
tății actuale spre intelectuali- 
zare. Autoarea a urmărit pre
ocupările intelectuale ale su
biecților — în afara pregătirii 
sportive și în cadrul ei — pre
cum și gradul de participare 
conștientă (sub aspect intelec
tual) al sportivilor, la pregă
tirea pe care o efectuează. 
Datele ni se par concludente, 
iar concluziile (sportivii nu se 
încadrează totdeauna în ritmul 
dezvoltării intelectuale nece
sare tuturor performanțelor 
actuale; printr-o organizare 
și metodică de multe ori defi
citară, sportivii rămân „dezin
tegrați" din acest punct de ve
dere în mediul în care tră
iesc; pentru sporirea perfor
manței, sportivul trebuie an
grenat integral, inclusiv din 
punct de vedere intelectual), 
invită la sincere reflecții.

Documentată și utilă prin 
consecințele ei practice apare 
și lucrarea prof. Cornel Ră- 
duț : „Indici obiectivi și nor
me de selecție, pe ramuri de 
sport, la componența loturi

LOTO-PRONOSPORT
Buletinul ciștigătorului din Borzești

Partieipanții la Pronosport au 
așteptat cu nerăbdare rezulta
tul omologării de la concursul 
Pronosport nr. 50. etapa din 15 
decembrie 1968.

Premiul I a lost obținut pe 
un buletin Jucat 50%, aparț’- 
nînd participantului Moisescu Du
mitru din Borzești județul Ba
cău. Cîștigătorul a jucat următo
rul buletin combinat (indice 0— 
6—7) : 1: 1, x ; îl : 1 ; III : 1; 
IV : 1. X ; V : 1 ; VI : X ; VH : 

lor naționale". De reținut, cu 
toate implicațiile în subordine, 
că din cei 465 sportivi investi- 
gați, 362 (77,6 la sută) nu au 
practicat decît o singură ra
mură de sport (deci, multila
teralitatea e departe de îm
plinire) ; selecția sportivilor se 
face în majoritatea cazurilor 
întîmplător (63,6 la sută); se 
resimte necesitatea unui sis
tem normativ de selecție, a- 
cordat la specificul țării noas
tre.

Nu vom putea reliefa meri
tele tuturor comunicărilor, dar 
vom sublinia că merită deo
sebită atenție și lucrările 
prof. Vasile Dumitrescu (Con
tribuții la cercetarea eficien
ței abordării simultane a fac
torilor de antrenament tn pro
bele de sprint la atletism), 
psihologului Ștefan Popescu 
(Contribuții la studiul aplică
rii antrenamentului autogen la 
juniori), prof. Nicolae Petres
cu (Folosirea metodei infor
mației pentru evaluarea efor
tului psiho-fizic și a compor
tamentului tactic al jucători
lor de fotbal), suita prezenta
tă de către dr. Nicolae Zam- 
firescu și medic Adalbert 
SzȘgy, cele din sfera biome- 
triei ale lui Iosif Maier, pre
cum și cele cu profil biochi
mic, dintre care o excelentă 
impresie a produs „Modificări 
de efort ale geroproteinelor" 
de doctorand Gh. Haralambie.

în cele două zile cît a durat 
consfătuirea, partieipanții (an
trenori, metodiști, medici) au 
realizat interesante schimburi 
de opinii pe direcții vâri, e, 
uneori cu o binevenită nu . i- 
ță polemică. Ele au rotunjit 
volumul și calitatea sesiunii, 
prefigurînd noi direcții pen
tru activitatea anului viitor 
(prof. Victor Cojocaru, dr. Mi
ron Georgescu, prof. Mihăilă 
Iacob, conf. A. Iliescu, prof. 
Rodica Simionescu, dr. Lau- 
rian Taus, lector V. Ghișoiu, 
prof. B. Mureșan și alții).

Tov. Emil Ghibu, vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S., a ținut o 
substanțială alocuțiune cu 
caracter concluziv. Atrăgînd 
atenția că începe un nou ciclu 
olimpic, a recomandat, prin
tre altele, federațiilor să or
ganizeze prin colaborare cu 
centrul o activitate de cerce
tare științifică pentru sfera 
de probleme, care reprezintă' 
substratul progresului în fie- 
oare ramură de sport.

în final, mai menționăm fru
mosul volum pe care organi
zatorii l-au oferit participan
telor, conținînd in extenso 
toate lucrările prezentate, vo
lum izbutit din toate punctele 
de vedere, la deschiderea că
ruia se poate citi acest îndemn 
al lui Galileo Galilei : „Mă
soară tot ce se poate măsura 
și incomensurabilul transfor
mă — în comensurabil".

X : VIII : 1, 2 ; IX : 1. X ; X : 1:
XI : X, 2 ; XII : 1 ; XIII : 1, X.

Buletinul a avut 64 variante 
(50% => 32 variante => 96 lei).
Avînd o singură greșeală la 
meciul III : Inter-Atalanta, la 
care a indicat 1 și a ieșit X, a 
obținut 1 premiu cat. I. 6 pre
mii cat. a n-a și 15 premii cat. 
a III-a = 102 130 lei.

Azi este ultima zi cînd mai 
puteți să vă procurați bilete 
pentru tragerea Loto de mîine 
care va avea loc în Capitală la 
ora 18,30 în sala din str. Doam
nei nr. 2.

PRONOEXPRES

TRAGEREA CONCURSULUI NR.
51 DIN 18 DECEMBRIE 1968

EXTRAGEREA I : 11 18 28 24
40 5.

Fond de premii : 419 831 lei,
plus 127 807 lei report categoria I.

EXTRAGEREA A II-A : 41 30
33 9 44 7 13.

Fond de premii : 336 307 lei.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFER
TURI DE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 13 DECEMBRIE 1968

Categoria I sfert : 7 variante
a 12 511 lei ; categoria a II-a : 6 
a 12 511 lei șl 18 a 3127 lei ; ca
tegoria a IlI-a : 88 a 1 363 lei și 
162 a 340 lei ; categoria a IV-a : 
275 a 561 lei și 460 a 140 lei ; ca
tegoria a V-a : 546 a 323 lei și 
1 068 a 80 Iei.

Noutăți din tehnica 

și metodica 

antrenamentului sportiv 

în revista „EDUCÂȚit 

FIZICĂ Șl SPOUT“ 

însemnări din jurnalele 
intime de antrenament ale 
celor mai renumiți sportivi 
din fard și de peste hotare, 
în rubrica permanentă „Car
net de antrenament" a re
vistei „EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl SPORT' I

Vrefi să vă dezvoltați 
armonios trupul prin exer
ciții fizice ?

Urmăriți ciclul de lecții 
de culturism din revista 
„EDUCAȚIE FIZICA Si 
SPORT" I

Doriți să aflafi cum se 
organizează și se desfă
șoară o lecție de educație 
fizică eficientă și atractivă?

Citiți revista „EDUCAȚIE 
FIZICA Șl SPORT" I

întotdeauna la curent cu 
noile apariții editoriale de 
specialitate din țară și 
străinătate consultînd rubri
ca „Fișier bibliografic" a 
revistei „EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl SPORT" l

Abonamente pentru anul 
1969 la revista „EDUCAȚIE 
FIZICA Șl SPORT" prin 
oficiile și agențiile P.T.T.R. 
și factorii și difuzorii de 
presă.

--------------------—--------------------

/
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n-a sărit în ochi, în meciurile 
mai sus-citat» jocul non-colec- 
tiv a fost izbitor.

El a ieșit In evidență, în 
primul riad, la nivelul jucă
torilor din linia mediană — al 
căror cuvint de ordine trebuia 
■ă fie lovirea „bi toque" (două 
loviri) sau „monotoque" (o lo
vire sau deviere) a mingii, în 
scopul realizării unei circulații 
rapide a balonului între jucă
tori și linii — care, de cele 
mai multe ort, «u CARAT ba
lonul și nu l-au transmis de
cît tardiv, în condiții frecvent 
nefavorabile, coechipierilor, 
ducătorii din linia de atac au 
tăcut același lucru (Ion Iones
cu — la Berlin și Linz Luces
cu și Dembrovschi — la Lisa
bona etc.), Incercînd abuziv 
rezolvări individuale care au 
facilitat sarcina apărărilor ad
verse.

b) în toate cele 10 partide, 
atributele jocului CONSTRUC
TIV au apărut ca niște insule 
tn evoluția echipei. Foarte rar 
balonul a fost pasat la timp, 
în condiții constructive. Adică 
prin eliminarea adversarului 
pare marchează coechipierul, 
balonul fiind transmis în spa
ții libere, în „gaură", cum se 
spune. Nenumărate pase s-au 
dat în ideea „ca să scap de 
minge", nu în vederea con
struirii unei acțiuni.

c) Vorbind de jocul ELAS
TIC pe care trebuia să-l prac
tice echipa, atribut care sem
nifică trecerea rapidă din a- 
părare în atac și invers, an
trenorii folosesc o metaforă 
care, cu timpul, s-a ruginit 
de-a binelea î aceea a acor
deonului. Acțiunile echipei — 
Oua ei — trebuie să se ase
mene cu burduful acordeonu
lui care se întinde și se 
•fringe.

Dacă în jocurile susținute în 
deplasare, „burduful" a rămas 
strîns 70—80 de minute și — 
fatal — nu a putut fi vorba 
de. o trecere din apărare în 
atac, nici în jocurile susținute 
acasă trecerea nu s-a efectuat 
în condițiile recomandate. Cei 
©are au atacat, s-«u uitat pe 
sine de multe ori pe poziții a- 
vansate, repliindu-se greu, tar
div, așa cum ieșirea la atac, 
din poziții de apărare, nu s-a 
făcut prompt, organizat, în 
bloc.

d) Caracterul DINAMIC — 
prin care se înțelege jocul în 
continuă mișcare, al tuturor 
fotbaliștilor (și cel cu mingea, 
și cel fără) — de-a lungul în
tregii partide — a fost spulbe
rat de sutele de ipostaze con
templative în care s-au găsit 
fotbaliștii români.

în ultimele 10 meciuri ale 
reprezentativei, i-am zărit de 
nenumărate ori PRIVIND jo
cul pe Pîrcălab, pe Grozea 
sau pe Dobrin, pe Ionescu sau

...6 decembrie 1967. Unul din numeroasele atacuri disperate ale jucătorilor români in partida 
retur cu echipa R D. Germane. Nici unul dintre ele, însă, nu va fi încununat de succes, 

iar la capătul meciului echipa română va părăsi preliminariile olimpice.
Foto : N. AUREL

pe Kallo. La drept vorbind, 
în afara lui Dinu sau a lui 
Ghergheli, oare joacă fotbal și 
atunci cînd n-au mingea (adică 
participă sau caută să partici
pe la fază), nu știm cine mai 
aplică principiul jocului dina
mic.

e) Referindu-ne la compo
nentele „tehnică înaltă" și 
„pregătire fizică superioară", 
nu vom cădea în greșeala de 
a pretinde că am descoperit... 
America, realitatea fiind bine
cunoscută. Reprezentativa 
n-are la dispoziție decît cîțiva 
jucători cu un bagaj tehnic 
la nivelul standardului euro
pean, iar în ceea ce privește

pregătirea fizică, căderile 
simptomatice ale fotbaliștilor 
români în finalul partidelor 
(R.D.G. — România, România 
— R.D.G., Austria — România, 
România — Olanda, Selecțio
nata Divizionară Română — 
Selecționata Divizionară Polo
nă, Portugalia — România), 
vorbesc de la sine.

Iată, deci, care a fost fac
tura jocului echipei reprezen 
tative : nici constructiv, nici 
colectiv, nici dinamic, nici 
elastic, nici ofensiv...

Aceasta fiind realitatea in
contestabilă, ne întrebăm, în 
mod legitim :

• CINE POARTĂ VINA? JUCĂTORII

SAU ANTRENORUL?

In discuție vom pleca de la 
două situații : o înfrîngere și 
un rezultat bun.

LA 17 ANI,

IN DIVIZIA A

De multe ori, datorită 
unei greșite politici 
de promovare a tine

relor talente, jucători cu 
evidente perspective de 
progres au îmbătrînit pe 
banca rezervelor. „Nu e 
încă copt” — spun unii an
trenori, deși randamentul 
unor titulari din echipă e 
în vizibil regres. Sînt însă 
și jucători mai... norocoși. 
Deși au încă vîrsta junio
ratului, ei îmbracă tricoul 
echipei de seniori. Unul 
dintre acești „norocoși” este 
AUREL BELDEANU.

★
Abia a împlinit 17 ani (e 

născut la 5. IX. 1951) și iată 
că la sfîrșitul acestui sezon 
fotbalistic poate face un bi
lanț după care jinduiesc 
mulți de vîrsta lui. A fost 
promovat în echipa națio
nală de juniori. Apoi a evo
luat de, două ori în echipa 
de tineret a clubului Pro
gresul București, unde a în
vățat abecedarul fotbalului, 
ca după aceea să debuteze 
în divizia A. Antrenorul 
Drăgușin n-a stat pe gîn- 
duri și l-a adus în linia me
diană a primei formații. L-a 
preferat lui Șoangher, pu- 
nînd lingă experimentatul 
și combativul Neacșu un 
tînăr animat de dorința a 
firmării. La Progresul nu 
era o noutate această pro
movare. In actualul sezon 
au jucat în prima formație 
R. Ionescu, Mocanu, Decu 
Aici, tineretul se simte 
bine.

★
1968 a însemnat pentru 

Beldeanu și vrimul lui in
terviu. L-am întîlnit la me
ciul Dinamo — Universita
tea Craiova. Venea de la 
școală.

— Cum ai ajuns la Pro
gresul, Beldeanu 7

— Am iubit această echi
pă. Am venit aici în panta
loni scurți. La grupa de co
pii a antrenorului Barasch. 
Am trecut apoi prin mîini- 
le lui nea Gorgorin și Clu- 
ge. Ați auzit de dinții.

— Cum ai devenit... in
ternațional 7

— M-a văzut tovarășul 
profesor Ola cînd jucam la 
juniorii Progresului. M-a 
chemat la lot. Ce emoționat 
eram. Nu vă închipuiți te

AUREL BELDEANU

era pe mine și pe colegii de 
clasă.

— Apropo, de colegi. 
Unde înveți 7

— Sînt elev în anul III al 
Școlii profesionale Electro- 
aparataj. Mă calific în me
seria de frezor.

— Ce părere ai de bilan
țul tău fotbalistic în acest 
sezon 7

— In divizia A am căl
cat cu dreptul. La primele 
examene — am debutat cu 
Dinamo București — am 
trecut cu bine : 7, 6, 7, 7. A- 
cestea sînt notele. In pri
măvară plec cu im moral 
bun, mai ales că noii mei 
colegi m-au primit în rln- 
durile lor cu multă Căldură 
și prietenie. Încurajările au 
făcut mai ușor de suportat 
tracul debutului. De atîtea 
ori Oaidă, Neacșu sau Ma
tei m-au bătut prietenește 
pe umăr. Cînd îmi spuneau 
„Bravo Beldeanu" eram in 
al nouălea cer.

★
Puținul timp pe care 

l-am avut la dispozi
ție pentru discuția noastră 
s-a terminat. Beldeanu cău
ta insistent cu privirile 
poarta stadionului Dinamo. 
Și-a luai la revedere, după 
care a rupt-o la fugă. Un 
școlar, cu mapa la subsu
oară, în care se aflau fizi
ca, istoria sau mecanica, 
s-a strecut printre miile de 
spectatori și și-a ocupat un 
loc în tribună. De acolo a 
urmărit jocul lui Ghergheli, 
Nunweiller VI, Ivan, al 
mijlocașilor buni, de la care 
e conștient că are ce învăța 
și print e care a crește să 
pășească.

Constantin ALEXE

După jocul pierdut la Lisa
bona, antrenorul ANGELO 
NICULESCU declara, printre 
altele: „N-avem ce face. A- 
ceștia sînt jucătorii noștri. A- 
ceasta este valoarea lor!“

Nu noi vom fi cei care con
testă declarația (deprimantă) a 
antrenorului Niculescu, ci se
cretarul general al F.R.F., ION 
ȘICLOVAN, care, după meciul 
cu Anglia, spunea: „Partida 
cu campionii lumii a dovedit 
încă o dată marile resurse ale 
fotbaliștilor români și ale fot
balului nostru în general".

Cine a spus adevărul, antre
norul Angelo Niculescu sau 
secretarul general Ion Șiclo- 
van (prezent, în prealabil, și 
pe Estadio Nacional, la jocul 
cu Portugalia) ?

înclinăm să dăm crezare se
cretarului general al F.R.F., nu 
datorită... situării sale ierar-

hice superioare în raport cu 
cea a antrenorului, ci pe con
siderentele probatorii oferite 
de evoluțiile jucătorilor ro
mâni în diverse partide cu ad
versari renumiți.

Se naște atunci cea mai fi
rească întrebare din toate cele 
care pot fi puse vizavi de 
ultimele 10 partide ale repre
zentativei : DE CE NU ÎȘI VA
LORIFICA JUCĂTORII RO
MÂNI -RESURSELE ? Cu alte 
cuvinte, de ce nu progresea
ză, de ce nu crește valoarea 
lor, de ce nu ajung să aplice 
concepția modernă a fotbalu
lui, jucînd, așa cum se cere, 
constructiv, colectiv, dinamic, 
elastic... 7

De ce ?
Există două posibilități : ori 

antrenorii nu cunosc fondul a- 
cestei concepții și o declamă 
doar, ori o cunosc dar nu știu 
să le-o transmită și elevilor 
lor.

Rezultatul este același î joc 
necorespunzător.

Dacă, într-o clasă, elevii nu 
ajung să stăpînească materia, 
vinovat se consideră întotdea
una profesorul care, ori n-are 
cunoștințe, ori n-are metodă. 
Mutatis mutandis, situația și 
concluziile sînt aceleași. An
trenorul este în culpă !

Prin aceasta nu vrem să-i 
scoatem complet din cauză pe 
jucători, deoarece ei nu fac 
eforturi deosebite pentru a 
evolua spre o valoare ridicata, 
dar rămînem la concluzia (care 
ni se pare destul de evidentă), 
că prima și marea vină revi
ne antrenorului.

LA CUVÎNT: STATISTICA!

CRACOVIA — Stadion 
Wisla — 29 octombrie 1967. 
polonia-romania o-o.

România : Coman-Sătmă- 
reanu, D. Nicoiae, Dan, 
Mocanu, Libardi (min. 63- 
Dobrin), Koszka, Năstures
cu. Constantin, Soo. Voinea 
(min. 63 — Kallo).

BERLIN — Stadion Wal
ter Ulbricht — 18 noiem
brie 1967. R.D.G.-ROMA- 
N1A 1-0 (1-0).

România : Coman — Săt
măreanu, D. Nicoiae, Dan, 
Mocanu, Ghergheli, Dobrin. 
Koszka, Năsturescu (min. 
46 — Lucescu), Constan
tin, I. Ionescu.

A înscris Pankau (min. 
9 — din 11 m).
BUCUREȘTI — Stadionul 

„23 August" — 22 noiem
brie 1967. ROMANIA-R. F. 
a GERMANIEI '.-0 (0-0).

România : Haidu — Săt
măreanu, D. Nicoiae, Dan, 
Mocanu, Ghergheli, Kos
zka, Pîrcălab, Dobrin (min 
8 — Constantin), I. Iones
cu, Kallo.

A înscris Ghergheli (min. 
80).

BUCUREȘTI — Stadion 
„23 August" — 6 decem
brie 1967 : ROMANIA- 
R.D.G. 0-1 (0-1) A înscris 
Irmscher (min. 8).

România : Coman — Săt
măreanu, D. Nicoiae, Dan, 
Mocanu, Ghergheli, Kosz
ka, Pîrcălab, Constantin, 
I. Ionescu, Kallo (min. 46- 
Sasu).

LINZ — Stadion Muni
cipal — 1 mai 1968. AUS- 
TRIA-ROMANIA 1-1 (0-1).

Au înscris: Kallo (min. 
8), respectiv Siber (min 
85).

România: Coman - Ivăn- 
cescu, Barbu, Hălmăgea- 
nu, Deleanu, Grozea, Dinu, 
Dobrin (min. 85 — Nun- 
weiller IV), Sasu, I. Io
nescu, Kallo.

BUCUREȘTI — Stadio
nul Republicii — 5 iunie 
1968. ROMÂNIA-OLANDA 
0-0.

România: Coman — Ivftn- 
cescu, Barbu, Hălmăgea- 
nu, Deleanu, Dobrin, Dinu 
(min. 62 — Ghergheli), Gro
zea, Dumitriu II, Dumi
trache (min. 46— I. Io
nescu), Haidu.

IAȘI — Stadion Copou
— 9 octombrie 1968. SE
LECȚIONATA DIVIZIO
NARA A ROMANIEI-SE- 
LECȚIONATA DIVIZIO
NARA A POLONIEI 1-0 
(1-0).

A înscris': Dembrovschi 
(min. 24).

Sei. div. a României 
Coman —- Sătmăreanu, Boc 
(min. 30 — Hălmăgeanu; 
min. 80 — Petescu), D. Ni* 
colae, Mocanu, Gherghe
li, Dinu, Pîrcălab, Dobrin 
(min. 70 — Voinea). Dem
brovschi. Lucescu.

LISABONA — Estadio 
Nacional — 27 octombrie 
1968. PORTUGALIA-RO- 
MANIA 3-0 (2-0).

Au înscris: Jacinto Jose 
(min. 20 și 71) și Jacinto 
Joao (min. 33).

România: Coman (min. 
46 — Gornea) — Sătmă- 
reanu, Dinu, D. Nicoiae, 
Mocanu, Ghergheli, Petes
cu Pîrcălab, Dobrin, Dem
brovschi (min. 75 — Gre- 
zea), Lucescu.

BUCUREȘTI — Stadion 
„23 August" — 6 noiem
brie 1968. ROMANIA-AN- 
GLIA 0-0.

România : Gornea . — 
Sătmăreanu, Barbu, Dinu, 
Mocanu, Ghergheli, Pe
tescu (min. 34 — Nun- 
weiller VI), Pîrcălab, Do
brin (min. 77 —- Domide), 
Dumitrache, Lucescu.

BUCUREȘTI — Stadion 
„23 August' — 23 noiem
brie 1968. ROMANIA-EL- 
VEȚIA 2-0 (0-0).

Au înscris: Dumitrache 
(min. 58) și Domide (min. 
74).

România : Gornea — Săt
măreanu, Boc, Dinu, Moca
nu, Ghergheli, Nunweiller 
VI, Martinovici (min. _ 79
— Dembrovschi), Domide, 
Dumitrache, Lucescu (min 
46 — Kallo).

10 jocuri — 3 victorii
— 4 egale — 3 înfrîngeri
— 5:6 10 p.

Au jucat 8 meciuri: 
Sătmăreanu, Mocanu, Do
brin, Ghergheli.

7 meciuri : Coman, 6 
meciuri: D. Nicoiae, Dinu 
5 meciuri : Pîrcălab, Lu
cescu, I. Ioneșcu, Kallo. 4 
meciuri: Dan, Koszka,
Constantin. 3 meciuri: 
Gornea, Barbu, Hălmăgea
nu, Petescu, Grozea, Dem
brovschi, Dumitrache. 2 
meciuri: Năsturescu, Sasu, 
Voinea, Domide, Nunweil- 
Ier VI, Ivăncescu, Deleanu, 
Boc. 1 mepi: Haidu (por
tarul), Haidu (atacantul), 
Soo, Nunweiller IV, Marti
novici, Libardi, Dumitriu 
Ii.

în ultimele 10 partide, 
echipa reprezentativă a fo
losit, succesiv, jucători de 
la 7, 6. 6, 5, 9 (!), 7, 5,
6, 6, 7 cluburi. Dacă în ul
timele cinci partide, 
„ll“-le tricolor s-a alcătuit 
Pe un schelet de echipă 
(Dinamo București), în 
primele cinci s-a folosit 
metoda „mozaic", omițîn- 
du-se, insă, capacitatea de 
conlucrare a jucătorilor în 
cadrul aceleiași linii, în 
momentele de atac sau a- 
părare etc.

Au fost folosiți 36 de ju
cători ! Adică, efectivul a 
trei echipe! Cu o aseme
nea rulare, ne întrebăm 
cînd se poate CONSOL1FA 
o formație dacă, numai în
tr-un an de zile, se bîj- 
bîie în ALCĂTUIREA ei 
cu atîțîa jucători ?

Gîndindu-ne la echipele 
Angliei sau Portugaliei, de 
exemplu, care de ani de 
zile mențin aceiași 15-16 
jucători în lotul național, 
cu intenția limpede de » 
omogeniza și potența o 
echipă standard, bîlbîiala 
antrenorilor noștri poate 
cu greu primi un califica
tiv...

(M. P.)
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SEMNAT: ILIE GREAVU
Uneori ni se întîmplă să în- 

tîlnim, în peregrinările proprii 
profesiei, fapte pe care nu le-am 
fi putut bănui, situate în afara 
«copului urmărit

O astfel de situație ne-a în- 
tîmpinat zilele trecute la caba
na atît de primitoare, de la Clă- 
bucet-plecare, unde oficiul da 
gazdă este îndeplinit, cu vred
nicie și căldură, de doi foști 
■portivl: soții Jeni (Tampa) și 
Mltuș Constantinescu.

Depăhînd amintiri, Întrerupte 
adeseori de sosirile noilor oas
peți, am remarcat delicatețea cu 
care perechea de cabanieri de 
la Clăbucet știu să-și întîmpine 
vizitatorii, să li se pună la dis

poziție, incercînd să-i satisfacă 
deplin.

Și — uite așa, discuția a alu
necat spre buna deservire a tu
riștilor, spre aspecte mai puțin 
sportive, cum ar fi aproviziona
rea, meniurile și... condica de 
reciamățit Din acest punct, atît 
de îndepărtat de «port, am re
venit brusc la profilul preocu
părilor noastre obișnuite. Cum 
5-a întîmplat 7 Se spune, de obl
ei : simplu. Intr-adevăr, a fost 
implu să cercetăm extrem de

■ v ■■■-divă” a nemulțu
mirilor, dintre care cea din 
urmă se plîngea, pe un ton des
tui de aspru, de lipsa de ome
nie, înțelegere, pricepere etc.

a celor doi oameni de munte, 
care în ziua X nu-i serviseră pe 
„clienți" cu țuică fiartă ! Ce ne 
interesează pe noi un fapt di
vers ca acesta 7 Numai pentru 
că cel care semna nu era altul 
decît ci oscutul fotbalist rapi- 
dist Ilie Greavu 1

Em. DEC.

P.S. Totuși, curiozitatea nu 
mi-a dat pace pînă ce n-am în
trebat cum s-au descurcat caba
nierii 7 „Am servit țuică rece", 
mi-au răspuns ei. Ilie Greavu 
a consumat-o și așa. Sperăm 
sincer să nu-j fi făcut rău, el 
fiind mai dispus, după cum am 
văzut, s-o fi servit caldă...

9
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Acte de acuzare (I)
de Lamberto ARTIOLI

Cu această pagină începe acuzarea pe care o aduc 
boxului american, structurii și mediului său, menta
lității oamenilor săi cei mai reprezentativi. Sau, mai 
bine-zis, unei părți a boxului american. Fiindcă, 
după părerea mea, pugilatul din Statele Unite nu 
este corupt și putred în întregime ci — pot spune 
— în proporție de 60 la sută.

Redau, absolut fidel, opt știri difuzate, tncepind 
din 1958 ți pînă azi, in toată lumea de două agenții 
de presă americane: United Press și Associated 
Press. Citiți-le cu atenție: veți înțelege, îndată, ce 
înseamnă boxul în Statele Unite. Apoi va urma și 
restul.

Prima.
NEW YORK, 28 martie 1958. — Frank S. Hogan, 

procuror districtual al statului New York, a hotă- 
rît să termine cu toți indivizii dubioși care infes
tează boxul în Statele Unite. Folosind ca punct de 
plecare meciul Alkins—-Logart, organizat de LB.@. 
și asupra căruia planează ceva mai mult decît o 
simplă bănuială de aranjament, Hogan a ordonat ® 
severă anchetă menită să incrimineze numeroși con
ducători ai organizației, în special pe Frankie Carbo 
și oamenii săi, acuzați că au comis și comit și acum 
crime ori încălcări ale legilor care reglementează 
activitatea pugilistică.

A doua.
NEW YORK, 2 iulie 1958. — Bert Grant, arbitru 

a numeroase meciuri de box, a fost arestat pentru 
corupție. EL A PRIMIT ÎN TOTAL PATRU MII DE 
DOLARI PENTRU CA A INFLUENȚAT DE0IZIILE 
ÎN CÎTEVA ÎNTÎLNIRI, printre care cele susținute 
de germanul Willi Besmanoff, argentinianul Alex 
Miteff, cubanezii Nino Valdes și Orlando Zulueta și 
americanul Frank Ippolito. în 1957, Miteff l-a învins 
prin decizie unanimă pe Besmanoff, iar Zulueta a 
dispus net de Frank Ippolito. în februarie trecut, 
Miteff a cîștigat la mică diferență în fața lui Val
des. Managerul lui Miteff ca și al lui Zulueta era 
Herman Wallman. Bert Grant a fost arestat la ce
rerea Comisiei pugilistice a New York-ului.

Ă. t'FSlCL.
NEW YORK, 22 octombrie 1958. — într-un arti

col publicat de „Saturday Evening Post", cel mai 
vîrstnic dintre arbitrii-judecători ai Comisiei pugi
listice din statul New York, Harold Barnes, a cerut 
să se interzică boxul. Harold, care mai activează și 
acum a oficiat pe ring. în decurs de treizeci și 
șapte de ani, ca arbitru a șase mii de întîlniri, din
tre care peste o sută de campionate mondiale. „Am

Desene de N. CLAUDIU

63 de ani — a scris el — și am văzut prea multe 
lucruri necurate. Dacă aș avea puterea să hotărăsc, 
aș interzice boxul. Sincer vorbind, consider că boxul 
in Statele Unite este 0 escrocherie legalizată'’.

A patra.
WASHINGTON, 23 septembrie 1959. •— Poliția fe

derală (F.B.I.) A ARESTAT, ASTAZI, CINCI OA
MENI BINECUNOSCUTI ÎN CERCURILE PUGI- 
LISTICE, SUB ACUZAREA DE A FI ÎNCERCAT, 
PRIN PRESIUNI NEPERMISE, SĂ-ȘI ÎNSUȘEASCĂ 
O PARTE DIN SUMELE CÎSTIGATE DE CAMPIO
NUL LUMII LA CATEGORIA SEMIMIJLOCIE, DON 
JORDAN. Este vorba despre Truman Gibson, avocat 
din Chicago, fost director al lui International Boxing 
Corporation și președinte al lui National Boxing En
terprise, Frankie Carbo, Frankie (Blinky) Palermo, 
Joseph Sica și Louis Tom Dragna, cu toții ameste
cați în activilăți mai mult sau mai puțin clandes
tine în cercurile pugilistice și ale book-maker-ilor. 
Cu aceste arestări se încheie o acțiune de răsunet, 
care va avea importanțe . repercusiuni asupra lumii 
boxului american, unde National Boxing Enterprise, 
succesoarea directă a lui International Boxing Corpo
ration, controlată de James Norris, este cea mai pu
ternică societate care organizează întîlniri de box 
Paul John Carbo, un gangster cunoscut și sub numele 
de Frankie Carbo, este considerat cel ce controlează 
din culise de mai mulți ani, lumea boxului american. 
El mai fusese acuzat de activitate ilegală de către 
statul New York dar i se acordase libertate provi
zorie. A fost arestat de agenții federali la John 
Hopkins Hospital din Baltimore, unde a fost inter
nat, ieri seară, pentru a fi supus unui control me
dical. Frankie (Blinky) Palermo, arestat la Philadel
phia, alt gangster faimos, a compărut în fața tribu
nalului sub acuzarea de a fi desfășurat ca și Garbo, 
activități ilegale în box. Timp de mai mulți ani, 
el a fost manager al unor boxeri cunoscuți, printre 
care ex-campionii mondiali Ike Williams și Johnny 
Saxton.

Joseph Sica, organizator de reuniuni pugilistice la 
Los Angeles, a fost de mai multe ori implicat în 
afaceri criminale. Louis Ton Dragna ducea o activi
tate notorie de book-maker. Și Sica și Dragna au 
fost arestați de F.B.I la Los Angeles. împotriva ce
lor cinci arestați, Marele juriu federal din Los An
geles a. stabilit zece capete de acuzare pentru a fi 
încălcat legea ..Antiracketeering Act“ (N.R. lege care 
interzice activitatea organizațiilor de gangsteri) și 
legile federale privitoare la extorcări. Acuzații sînt 
pasibili de pedepse cu detențiune care ajung pînă la 
20 de ani de închisoare și o amendă de zece mii de 
dolari pentru fiecare cap de acuzare. în cazul lui 
Palermo, mandatul de arestare precizează că gang
sterul a reușit să stoarcă 1 725 de d,olari de la Jakie 
Leonard, organizator de întîlniri pugilistice la Holly
wood Legion Stadium din Los Angeles. Palermo și 
Sica sînt acuzați, pe lingă aceasta, de a fi încercat 
să constrîngă pe managerul lui Jordan să accepte o 
întîlnire pentru titlu cu Sugar Hart.

^4 ciîicsd
WASHINGTON. 3 iulie 1965. — Comisia de co

merț a Camerei reprezentanților va examina marțea 
viitoare moțiunea președintelui său, Oren Harris, 
care cere desemnarea imediată a unei Comisii fede
rale de control a boxului profesionist. Moțiunea a 
fost prezentată imediat după meciul pentru titlul 
mondial la categoria grea, Glay—Liston.

Doi cunoscuți ex-campioni ai lumii, Jack Dempsey 
și Rocky Marciano, au fost invitați în fața Comisiei 
ca să-;i spună părerea în legătură cu problemele 
actuale ale boxului profesionist în Statele Unite.

ÎN ROMÂNEȘTE 
de S. Bonifacit și A. Brebeanu

(Din „SPORT E MAFIA* — ' 19S3 Casa editrlce Valea-
fino Boxnptano E C Milano).



CU KLAUS DIBIASI LA PISCINA DIN BOLZANO
DESPRE SCHI SI SĂRITURI ÎN

înainte de Jocurile Olimpice din Mexic, 
Victor Bănciulescu relata în coloanele ziarului 
,Sportul" epopeea familiei sportive Dibiasi care, 
aricind, poate constitui o pildă ți în același 
timp un omagiu adus sensului adevărat al ideii 
despre sport.

Tatăl, săritor în apă de valoare, cu toate efor
turile, nu izbutea la Jocurile Olimpice din 1936 
glorificarea supremă. Mai apoi, războiul ți vîrstă 
stopează pentru moment împlinirea unui ideal 
dar, fără a renunța, visează și năzuiește ca 
prin fiul său numele Dibiasi să strălucească 
cîndva în galeria nemuritoare a purtătorilor 
ramurii de măslin. Se luptă cu multe greutăți 
și se dedică cu toată pasiunea muncii de în
drumare și pregătire a fiului său.

Oricine citea acele rtnduri, încerca sentimen
tul împlinirii acestui ideal, ațteptindu-l cu 
optimism ți încredere. $i el a venit 1

Pentru tatăl ți fiul său, pentru toți cei care 
au avut răbdarea să aștepte ți credința în tz- 
bîndă, succesul a fost o mare satisfacție. Iaiă 
pentru ce, aflîndu-ne cu schiorii alpini români în 
pregătire în apropiere de Bolzano am căutat să 
cunoaștem pe tatăl și fiul Dibiasi medaliat olim
pic cu aur și argint la Jocurile Olimpice din 
Mexic, să-l felicităm pentru succesul repurtat.

Cu medaliile olimpice la gît, cu multe 
altele pe panoplia personală, Klaus Dibiasi 
dedică această fotografie „tuturor prietenilor 
sportivi din România".

Ne găseam tocmai într-o 
săptămînă cînd atențiile și 
recepțiile pentru sărbătorirea 
iui Klaus nu mai conteneau, 
și totuși...

11 întîlnirh la „Piscina ®o- 
perta" din Bolzano alături de 
colegii săi din echipa națio
nală, printre care și Georgio 
Cagnoto, un mare talent, la 
un antrenament obișnuit sub 
conducerea antrenorului Horst 
Gorlitz.

Prezenți mal devreme la 
bazin, înotam cu plăcere, o- 
dihnindu-ne după cei aproape 
350 km parcurși pe schi în 
zilele precedente. întîlnirea 
cu Klaus a fost neașteptată 
și absolvită de orice cadru 
oficial. Ne trezim cu el în 
apă, captat de voioșia noas
tră, strîngîndu-ne primul 
mîna, cu franchețea și. mo
destia proprie marilor cam
pioni. înalt, cu un fizic care 
degajă armonie și suplețe, cu 
privirea denotînd multă sin
ceritate și echilibru, cu vocea 
caldă și gestica degajată, 
Klaus avea să ne dezvăluie 
mai apoi și alte 
personalității sale și să ne 
cucerească deplin.

Am asistat apoi 
programul său de antrena
ment în vederea unei compe
tiții unde urma să se întîl- 
nească cu publicul său, prima 
oară după succesul olimpic. 
După o încălzire ușoară în 
care exercițiile de suplețe și 
mobilitate au dominat, a tre
cut direct la sărituri din 
turn, trecînd metodic în re
vistă o întreagă gamă de să
rituri, din care nu au lipsit 
cele prezente și în 
olimpică. Un recital în 
Cagnoto l-a secondat cu 
(am putea spune chiar a 
vioara întîi).

Ceea ce a 
mult â fost 
rior, puterea 
și autocontrol, decizia, la care 
se adaugă simplitatea și ar-

monia desăvîrșită
lor. Dar și atmosfera de lu
cru : respectul și solicitudi
nea față de antrenorul și co
legii săi, conștiința responsa
bilității sale. Am fost con
vinși că pregătirea sa se 
desfășoară după precepte mo
derne și am bănuit că nu 
este străin de o pregătire 
psihologică specială care face 
apel, poate, la sistemul yoga 
sau o preparare psihomotrică. 
Din discuțiile avute cu an- ------- , -x.. am 

sa 
este

a mișcări-

trenorul său și cu el, 
aflat că în pregătirea 
orientarea multilaterală 
prezentă atît în folosirea mij
loacelor, in care predomină

CORESPONDENȚĂ 
SPECIALĂ

PENTRU

fațete

2 ore

ale

la

finala
care 
brio 
fost

maiimpresionat 
acel calm inte- 
de concentrare

S-A DESCHIS SEZONUL
DE SCHI IN CANADA
MONTREAL. — în prima zi 

concursului de la Banff, care

APĂ
Domnul Dibiasi, a cărui ex

periență este recunoscută și 
ca arbitru internațional (a 
arbitrat și la Jocurile Olim
pice), A VORBIT CU MUL
TA ÎNFLĂCĂRARE DESPRE 
POSIBILITĂȚILE SPORTI
VILOR NOȘTRI, cărora le în
trevede un viitor strălucit ți 
a căror prezență în finala 
olimpică o garanta cu toată 
siguranța (dacă ar fi parti
cipat) și NE RECOMANDA 
MAI MULTA ÎNCREDERE 
ÎN POSIBILITĂȚILE LOR.

Proiecte de viitor pentru 
Klaus ?

PARTICIPAREA LA CON
CURSURILE DIN ROMANIA 
și UR.S.S. în LUNA APRILIE 
SAU MAI, „Cupa Europei" la 
21—24 august la Bolzano și 
un turneu în S.U.A., ridicarea 
continuă a măiestriei 
sportive.

sale

am
cu-

LL^ bl tillona
BRUMEL NU RENUNȚA

LA STILUL SAU
MOSCOVA, 18 (Agerpres). - 

După cum s-a mai anunțat, ce
lebrul atlet sovietic Valeri Bru
mei, recordman mondial la să
ritura în înălțime (2,28 m), care 
■ suferit un accident de moto
cicletă, ți-a reluat antrenamen
tele. în cadrul unei conferințe

CEI MM BUNI JUCĂTORI
DE TENIS DE MASĂ

CEAȚA

INAMICUL nr. 1

cerea natatiei italiene, 
AVUT CUVINTE ELOGIOA
SE LA ADRESA SĂRITORI
LOR NOȘTRI GANEA SI 
DECUSEARA, EXPRIMÎN- 
DU-ȘI NEDUMERIREA PEN
TRU ABSENȚA LOR DE LA 
STARTUL OLIMPIC.

Pentru noi, cei care 
avut posibilitatea de a 
noaște pe Dibiasi, ca și pe 
cei care se ocupă de pregă
tirea sa, prilejul a fost feri
cit și bogat în învățăminte. 
Cu toții ne-au rugat să trans
mitem, cu ocazia noului an, 
urări de sănătate și succes 
săritorilor în apă și tuturor 
sportivilor români a căror 
prezență la J.O. din Mexic 
a fost remarcabilă.

prof. Ion MATEI
Bolzano, decembrie 1968

PTMIIIJ MECIUL CU CEHOSLOVACIA
Trei jucători pleacă in Grecia

Pentru întîlnirea de sîmbătă, 
din cadrul „Ligii europene" de 
tenis de masă, România — Ce
hoslovacia, antrenorul federal 
Ella Constantinescu ne-a comu
nicat următoarea formație a ță
rii : Maria Alexandru, Șerban 
Doboși și Silviu Dumitriu. Din 
cauza comportării slabe în com
petițiile de pînă acum, Dorin 
Giurgiucă n-a fost selecționat.

Vineri vor pleca în Grecia 
trei jucători români : Eleonora 
Mihalca, Adalbert Rethi și Ser
giu Luchian. împreună cu ei va 
face deplasarea și antrenorul 
Virgil Bălan. Sportivii noștri 
vor face antrenamente comune 
și vor efectua un schimb de ex
periență cu jucătorii greci.

DIN LUME

de presă, Brumei a declarat că 
dacă piciorul său operat va pu
tea suporta eforturile antrena
mentelor, atunci va fi capabil 
să reintre in formă și să partici
pe la marile competiții. în aceste 
zile, Brumei poate fi văzut, timp 
de 3—4 ore, pregătindu-se pe 
stadionul „Pionierilor” din Mos
cova. în afara ședințelor de cros, 
gimnastică și haltere, Brumei 
înoată in fiecare zi cîteva lun
gimi de bazin. Antrenorul său, 
Iuri Cistiakov, a declarat ziariș
tilor că Brumei nu va renunța 
la stilul său, care i-a permis să 
treacă 2,28 m. El a subliniat că 
Brumei nu va utiliza stilul ame
ricanului Fossbury.

In cadrul unui interviu, An
drew Cojvan, cîștigătorul mara
tonului automobilistic Londra — 
Sydney, a declarat : „Cel mai 
mare dușman al nostru a fost, 
fără îndoială, ceața. Dacă am 
fi avut in față o mașină care 
să ne deschidă calea cu reflec
toarele ei, atunci ar fi fost cu 
totul altfel. Insă, de multe ori, 
nu mai vedeam nimic.

■ Sînt fericit că am cîștigat, 
însă regret accidentul grav su
ferit de echipajul condu» de bel
gianul Bianchi, care »• afla pe 
primul loo In clasamentul ge
neral*.

a 
a 

marcat deschiderea sezonului 
oficial de schi alpin în Canada, 
s-au desfășurat probele de sla
lom uriaș.

La masculin, victoria a reve
nit lui Bert Irwin, cronometrat 
în cele două manșe cu timpul 
de 2:09,2. Locul secund a fost 
ocupat de Bill McKay, în 2:10.5. 
Pîrtia a măsurat 1350 m, cu o 
diferență de nivel de 345 m.

Proba feminină a fost cîștiga- 
tă de Judy Leinweber, cu 1:11,0, 
urmată de Judy Crawford — 
1:11,2.

săriturile, DAR DIN CARE 
NU LIPSEȘTE GIMNASTICA 
DE BAZA, CORECTIVĂ și 
ACROBATICĂ (mai ales 
jocurile sportive și schiul), 
cit și în metode: izometria, 
antrenamentul repetat (în spe
cial).

Bănuiala nu a fost confir
mată. Conștiința puterii, în
crederea în victorie sînt efec
tele siguranței dobîndite prin- 
tr-un număr mare de repe
tări a unor exerciții de mare 
dificultate și a confruntării 
repetate cu diferiți adversari.

Cu trei săptămîni înaintea 
Jocurilor Olimpice, KLAUS 
EFECTUA 100—124 DE SĂ
RITURI. ZILNICE SI ABIA 
IN ULTIMA SĂPTĂMÎNĂ 
PROGRAMUL A 
DUS LA 
TURI.

Klaus 
schiul și 
pentru aceeași trăsătură co
mună : senzația de stăpînire 
a spațiului, echilibrul sufle
tesc, inteligența necesară 
exercitării cu măiestrie a u- 
nor mișcări cu totul ieșite din 
comun, posibilitatea de auto
control. Pentru ce nu a ales 
schiul ca sport de performan
ță, locuind într-o zonă în 
care schiul domnește ca în
tr-un rentabil paradis ? Din 
pricina dependenței Iui de 
prea multi factori, dar și a 
felului cum tatăl său a știut 
să-l facă să iubească săritu
rile din cea mai fragedă 
vîrstă.

Ne-a răspuns cu amabili
tate la multe întrebări. Spa
țiul 
lor 
său, antrenorul Gorlitz și dl. 
Osvaldo Pircher din condu-

30—40
FOST RE
DE SARI-

iubește 
săriturile

deopotrivă
în apă

nu ne permite redarea 
detaliată. Klaus, tatăl

PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU GH. RANGU

HANDBALIȘTII DE 
ÎNVINGĂTORI ÎN R.F.

LA STEAUA
A GERMANIEI

BUTZBACH, 18. — în primul 
joc din turneul pe care-1 între
prinde în R. F. a Germaniei, 
campioana țării noastre, Steaua, 
a întîlnit formația T. V. Ho- 
chenheim din prima ligă. Bucu- 
reștenii au dominat în perma
nență obținînd victoria cu 18—14

(10—-6). Punctele învingătorilor 
au fost înscrise de : Oțelea (3), 
Iacob, Gațu (2), Marinescu (2), 
Coasă1 (4), PopesCu (3), Roșescu 
(2) și Cristian.

în partida următoare, Steaua 
va juca cu Eintracht-Wiesbaden.

HANDBALISTELE ROMÂNCE DIN NOU ÎNVINSE
In Palatul sporturilor de la 

Lujniki au continuat ieri între
cerile turneului internațional de 
handbal feminin. în prima par
tidă, echipa R. D. Germane a 
întrecut formația Bulgariei cu 
categoricul scor de 19—6 (5—3). 
Cel de al doilea meci a opus 
selecționatele României și Un
gariei. Handbalistele ungare au

fost superioare în prima repri
ză, iuind un avantaj de 3 goluri, 
diferență pe care au menținut-o 
și în partea a doua a întrecerii. 
Scor final 10—7 (7—4) în favoa
rea reprezentativei ungare. în 
ultimul joc : U.R.S.S. — Polonia 
16—6.

Astăzi, echipa României va 
întîlni formația Bulgariei.

O dată cu întocmirea clasa
mentelor pe echipe, Federația 
Internațională de Tenis de Masă 
a alcătuit și pe cele individuale. 
Iată-le: bărbați: 1. Hasegawa 
(Japonia), 2. Kono (Japonia), 3. 
Kim Cian Ho (R.P.D. Coreeană), 
4. Șurbek (Iugoslavia), 5. B6r- 
szei (Ungaria), 6. Alser (Suedia), 
7. Kim Ciun Iun (Coreea de 
sud), 8. Itoh (Japonia), 9. Jo
hansson (Suedia), 10. Iun Rian 
Von (R.P.D. Coreeană), 11. Pak 
Sin II (R.P.D. Coreeană), 12. Go
mozkov (U.R.S.S.), 13. Ciu Cian 
Suk (Coreea de sud), 14. Kagi- 
moto (Japonia), 15. Korpa (Iu
goslavia), 16. Kimura (Japonia).

Femei; 1. Morisawa (Japo
nia), 2. Ohzeki (Japonia), 3. 
Rudnova (U.R.S.S.), 4. Iun Ki 
Suk (Coreea de sud), 5. Ro Hua 
Ia (Coreea de sud), 6. Vostova 
(Cehoslovacia), 7. Luzova-Haj- 
mova (Cehoslovacia), 8. Grin
berg (U.R.S.S.), 9. Fukuno (Ja
ponia), 10. Wright (Anglia), 11. 
Cioi Iun Suk (Coreea de sud), 
12. Shimizu (Japonia), 13. MA
RIA ALEXANDRU
NIA). 14. Geissler (R.D. Germa
nă), 15. Bucholz (R.F. a Germa
niei), 16. Simon (R.F. a Germa
niei).

(ROMA-

totușl, întrucît Vogrlg a. sosit In 
orașul australian el va boxa cu 
Dunlop, dar la... 20 ianuarie. PInă 
atunci, ei a lost invitat să facă 
un voiaj turistic prin Australia.

DOCTORUL CALMAT
Numele francezului Alain Cal

mat este binecunoscut iubitorilor 
patinajului artistic. După o serie 
de succese Internaționale, Calmat 
a abandonat gheața, dedicîndu-se 
nobilei profesiuni ’ dc medic. Și 
iată că. acum, se vorbește din 
nou despre Aiain Calmat dar în 
calitatea lui de

PORȚI DIN ALUMINIU
Dacă atletismul are piste 

tartan, de ce nu ar ave 
fotbalul porți din... aluminiu ? 
Federația de specialitate din R. F. 
a Germaniei a primit o asemenea 
propunere din partea unui grup 
de specialiști care au demonstrat 
că folosirea unor porți confecțio
nate dintr-un aliaj de aluminiu-

Paris

PE ,,MARACANA“ IUGOSLAVII AU CONDUS 
DE DOUĂ ORI

medic. Ei a făcut

excampioana 
cel mai vechi

mon- 
prota-

amerieane, 
la braț cu

mai noua stea a televiziunii 
olimpică Peggy Fleming, braț

I

dială și
gonist al spectacolelor muzicale pe scenă și ecran, veșnic tînărui Gene 
Kelly. Este un instantaneu dintr-o repetiție pentru noul serial TV, in 
care „ziua gheții« cîntă, dansează și —. firește —• patinează, spre de 
liciul milioanelor ei de admiratori. Va fi frumoasa Peggy o a doua 
Sonja Henie și pe ecran ? Așa se 
parte din echipa chirurgului iran- 
cez Charles Dubost care a efec
tuat la Paris o transplantare de 
inimă unui pacient în vîrstă de 
57 de ani.
„F.C. DO-I1 fOU YOURSELF*

In mica localitate engleză Bayn- 
ham a luat ființă nu de mult 
un nou club de ’fotbal, denumit 
„Do-it you yourself“ (Fă-o sin
gur). Este vorba de echipa unei 
fabrici de piese de schimb. Pri
mul meci ai noii formații, susți
nut în compania unei selecționa
te a jucătorilor din celelalte echi
pe locale, a demonstrat că fotba
liștii de la „Do-it you yourself4* 
țin cu tot dinadinsul să-și res
pecte titulatura. Ei au pierdut cu 
0—4, trei goluri fiind înscrise în 
propria poartă !

pare...
siliciu-magneziu ar duce la evi
tarea multor accidente, în special 
în rîndul portarilor. Examinînd 
această propunere, federația vest- 
germană s-a arătat satisfăcută de 
aceste porți dar a obiectat că 
prețul lor .este de cîteva ori mai 
mare decît cel al porților obiș
nuite din lemn.

CAMPIONATUL DE HOCHEI A FOST RELUAT CU... DREPTUL

calatorie ratata
ȘI NU PREA...

O surpriză neplăcută a avut 
boxerul italian Alfredo Vogrlg 
cînd a sosit la Sydney pentru a 
susține meciul, programat la 26 
decembrie. în compania austra
lianului Bob Dunlop. Vogrlg a 
aflat că întîlnirea se desfășurase 
încă din 
în locul 
tul său

Meciul 
stabilit, 
iembrie, 
re,

PIESE DE MUZEU
Muzeul sporturilor din 

s-a îmbogățit recent cu noi expo
nate. Este vorba de pantofii de 
atletism și echipamentul purtat 
de Colette Besson, cîștigătoarea 
medaliei olimpice de aur în cursa 
de 400 nr plat la Ciudad, de Me
xico.
EXPLICAȚIA UNUI BILANȚ

Făcînd bilanțul sezonului 1968, 
federația suedeză de fotbal a a- 
nurițăt, printre altele, că numă
rul jucătorilor eliminați din :,oc 
cu ocazia campionatului a atins 
cifra record de 498. Dintre aceș
tia. 114 - au fost suspendați pe o 
lună sau două, iar ceilalți pe o 
etapă sau două. Una din expli
cațiile acestui bilanț îngrijorător 
o- constituie și severitatea arbitri
lor, care au hotărît, la îndemnul 
federației, să nu mai permită 
nici un fel de act de indiscipli
nă pe terenuri.

Brazilienii au reușit totuși, un
RIO DE JANEIRO 18 (A- 

gerpres). — Peste 45 000 de 
spectatori au urmărit în noc
turnă la Rio de Janeiro pe 
stadionul „Maracana" meciul 
internațional dintre echipele 
Braziliei și Iugoslaviei. La 
capătul unei partide intere
sante jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 3-3 
(1-1). Meciul a început în.nota 
de dominare a echipei iugo
slave, care a deschis scorul 
în minutul 15 prin Spasovski. 
Gazdele au inițiat apoi o se
rie de atacuri succesive, reu
șind să egaleze în minutul 
39 prin Carlos Alberto, care 
a transformat o lovitură de 
la 11 m. Paunovici l-a faul
tat în careu pe Tostao, și ar
bitrul a indicat lovitură de 
la 11 m. Prima parte a întîl- 
nirii s-a terminat cu scorul 
de 1-1.

La reluare, echipa, iugosla
vă reușește să obțină . un 
punct prin aripa stingă Giaici. 
Acesta în minutul 47 a de
marat pe aripă, l-a driblat 
scurt pe Carlos Alberto și a 
șutat imparabil, din colțul 
careului mic. Comentatorii de 
presă subliniază în cronicile 
lor că din acel moment Pele 
a lăsat jocul demonstrativ la 
o parte, luîndu-și rolul în 
foarte serios. El a inițiat un 
atac rapid și intrînd în po
sesia balonului a depășit cîți- 
va adversari, mareînd specta
culos în minutul 60. în mi- 

jnutul 67, Vava, care a fost 
introdus după pauză în 
echipa braziliană, a contri
buit la eficacitatea atacului 
reușind să-și aducă formația 
în avantaj. în minutul 67 
după o serie de combinații 
remarcabile, Vava a trimis 
balonul pe lingă portarul 
Curkovici. Fotbaliștii îugoslavj 
nu s-au descurajat, și în con
tinuare au pornit la atac. Ei 
au reușit să-i domine copios 
pe brazilieni și să obțină ega- 
larea în minutul 79 cînd

scor egal: 3-3
a reluat splendid în 

balonul cu capul, în 
unei centrări executa- 
Giaici.

Bukal 
plasă 
urma 
te de

Echipele au aliniat urmă-< 
toarele formații:

Brazilia: Picasso (Alberto) 
— Carlos Alberto, Jurandir, 
Dias, Gerson, Everaldo, Luis 
Carlos, Rivelino, Tostao, Pele, 
Edu (Vava).

Iugoslavia: Turkovici — 
Tveck (Doicinovici), Graeianin, 
Paunovici, Doicinovski, Hol
ter, Spasovski, Belin, Muse- 
mici (Bukal), Akimovici, 
Giaici.

ARGENTINA-POLONIA 2-0

într-un meci internațional 
de fotbal desfășurat la Buenos 
Aires, echipa Argentinei a 
învins cu scorul de 2-0 (2-0) 
echipa Poloniei.

★
Echipa cehoslovacă Slavia 

Praga și-a început turneul în 
Anglia, jucînd la Stockport 
cu formația Stockport County, 
care activează în liga a III-a 
a campionatului englez. Gaz
dele au obținut victoria cu 
scorul de 3-2 (2-1).

CORESPONDENȚA DIN SOFIA

PRIMA BALCANIADĂ LA HALTERE

(Urmare din pag. 1)

spunem că această repriză a 
fost una dintre cele mai fru
moase din întreaga desfășurare 
de pînă acum a competiției.

în general, însă, meciul a plă
cut prin dinamismul său, prin 
abundența fazelor de poartă, 
victoria revenind pe deplin me
ritat formației bucureștene.

în deschidere, Steaua cu o 
formație incompletă (au lipsit 
Varga și Stefanov — ambii bol
navi) a invins comod formația 
Petrol Geologie, care nici în a- 
ceastă a treia întâlnire cu echi
pa militară nu a reușit să în
scrie vreun gol.

Dar, ceea ce este mal Impor
tant de subliniat din desfășura
rea acestui' meci, credem că ar

REZULTATE TEHNICE

Steaua — Petrol Geolo
gie 9—0 (3—0, 2—0, 4—0). 
Au marcat: Ioniță (3), Ca- 1 
lamar (2), Biro, Bucur, Fo- 
dorea și Gheorghiu. Arbi
trajul Iui Ion Florescu și 
Gh Mureșan atent și co
rect, înlesnit însă și de | 
deplina sportivitate a ce
lor două echipe.

Dinamo București — A- 
vîntul M. Ciuc 5—1 (3—0, 
0—1, 2—0). Au marcat: 
Pană, Iluțanu, Boldescu, 
Florescu, Ciobotaru pentru 

; Dinamo și Mezei pentru 
! Avîntul M. Ciuc, Au con
dus corect FI. Gubernu și : 

i C. Sgîncă.

fi pofta de gol a hocheiștilor de 
la Steaua, ca și randamentul 
neașteptat de bun dat de unele 
linii de atac în alcătuirea im
pusă de absența lui Stefanov.

Astfel, Calamar a dovedit sur
prinzătoare calități de aripă, in 
schimb cea de a IlI-a linie (Ior
dan, Paul Popescu, Fodorea) a 
fost, poate, cea mai puțin efi
cientă. Să-și fi pierdut oare 
așa de rapid tinerii jucători, e- 
vidențiați nu cu mult timp îna
inte, dorința de afirmare ?

In sfîrșit, o concluzie a acestei 
prime etape a celei de a doua 
manșe a campionatului, este a- 
ceea că echipele s-au prezentat 
în cert progres. Un motiv în 
plus ca să așteptăm cu mai mult 
interes următoarele jocuri.

luna noiembrie și că, 
lui, boxase compatrio- 

Giulio Renaldi.
Vogrlg—Dunlop fusese

inițial pentru luna no- 
dar din motive familia- 

pugilistul italian a cerut o 
amînare. El era încredințat că 
propunerea fusese acceptată, mai 
ales după ce managerul lui, Ste
ve Klaus, i-a pus în mînă un 
bilet de avion pentru Sydney. Și

Timp de două zile, la 21 și 
22 decembrie, noua și mo
derna sală de sporturi „Dia
na" din Iambol va fi arena 
confruntării celor mai buni 
halterofili din Balcani.

Deși propunerea organiză
rii Balcaniadei de haltere a 
fost acceptată cu multă sa
tisfacție. la Iambol vor fi 
prezenți numai sportivii din 
România, Iugoslavia și Bulga
ria (două echipe). Forurile 
conducătoare clin Grecia și 
Turcia, care își anunțaseră 
din timp participarea, au co
municat în ultimul moment 
că reprezentanții ' acestor 
țări nu se vpr prezenta la 
întreceri.

Halterofilii bulgari, în vă
dit progres în ultimii ani, se 
pregătesc cu multă asidui
tate în vederea întrecerilor 
de Ia sfîrșitul săptămînii.

Formația țării gazdă cu
prinde 5 campioni' republi
cana, un recordman (St. Pen- 
cev) și; un. vicecampion (M. 
Kucev). Iată de altfel în or
dinea categoriilor numele 
halterofililor bulgari, în pa
ranteză fiind indicate per
formanțele record ale fiecă
ruia : Atanas Kirov (337,5), 
Mladen Kucev (357), Constan
tin Tilev (405), Liudmil Ko- 
cev (417,5), Tzvetko Petkov 
(435), Slavcio 
Ivan Atanasov

La federația 
te bulgară a sosit și lista cu

numele participanților iugo
slavi. în ordinea categoriilor 
vor concura: 
dovici (267,5), 
reicici (285), 
tici (355), 
(375), Dura 
Edo Bacorec 
Stoianov (422,5).

Antrenorul formației bul
gare, Simeon Kolev, ne-a de
clarat următoarele în legă
tură cu apropiata întrecere : 
„Sînt bucuros în primul rînd 
de pe urma realizării unui 
vechi deziderat al nostru — 
organizarea Balcaniadelor de 
haltere. Cred că lupta pen
tru titluri se va disputa în
tre halterofilii noștri și cei 
români".

Mirco Obra-
Leopold He-

Miomir 
Stoedin 
Kermetzi

(420),

Male-
Stosici 

(400), 
Nedan

Lacclictti

premiul „oscar“

Toma HRISTOV

Celebrul fotbalist italian» 
fundașul Facchetti, căpita
nul echipei Internazionale 
Milano, a primit premiul 
„OSCAR" pentru Europa. 
Trofeul i-a fost acordat de 
ziariștii de specialitate pen
tru succesul echipei Italiei 
in campionatul european, 
și mai ales pentru ținuta 
sa exemplară în jocurile 
din campionat și cele in
ternaționale.

IUGOSLAVIA - ROMANIA 61-60 (25-29), 
IN MECI AMICAL DE BASCHET

tiparul 1, t*. .Info-tuajia", »tr, Urezuianu or, 23—25, București

Penkov (465),
(507,5).
de specialita-

BELGRAD, 13 (prin telefon). 
După o întrecere pasionantă și 
într-un final dramatic, repre
zentativa masculină de baschet 
a României, aflată în Iugoslavia 
în turneu de verificare înaintea 
campionatului balcanic, a cedat 
la limită in fata selecționatei 
țării gazdă : 60—61 (29—25). Me
ciul s-a disputat în localitatea 
Slavonski Brod. la numai două 
ore după sosirea jucătorilor ro
mâni, fiind condusă de arbitrii 
G. Iliev (Bulgaria) și A. Dekey 
(Ungaria). Sportivii români au 
făcut o partidă bună, condu- 
eînd In majoritatea timpului cu 
4—5 puncte. Cînd cronometrele 
mai indicau 1,20 min. de joc, 
formația română a fost penali
zată cu fault tehnic (proteste 
adresate arbitrilor de Radu

Diaconescu} și, în continuare, 
baschetbaliștii iugoslavi au reu
șit să egaleze. La scorul de 
60—60, cronometrorii au prelun
git jocul cu 15 secunde. în 
cursul cărora formația gazdă a 
beneficiat de două aruncări li
bere și a transformat una. In
diferent de rezultat. însă com
portarea echipei României' poate 
ti apreciată ca mulțumitoare, 
toți jucătorii dînd satisfacție.

Au inserts : Nosieviei 18, Je- 
kely 12. Diaconescu 12. Tarău 3, 
Czmor 8, -Ruhring 2 pentru Ro
mânia, respectiv Maroevici 14, 
Zolman 6. Cermak 4. Skansi 5, 
Jelovac 10, Kopeciei 13, Rlekas 3, 
Todosievici 6.

A doua partidă România—Iugo
slavia se dispută la Novi Sad.

DONALD DELL, căpita
nul echipei de tenis a 
S.U.A., a alcătuit forma
ția care va întîlni la 26, 
27 și 28 decembrie, la 
Adelaida, echipa Austra- • 
liei în finala „Cupei Da
vis" : Arthur Ashe, Stan 
Smith, Robert Lutz, Char
les Pasarell (dark Graeb- 
ner).

ÎN PENULTIMA RUNDA 
a turneului internațional 
de șah de la Atena, Vic
tor Ciocîltea 
a fost învins 
slovacul Hort. 
ment conduce 
cu 10 p, urmat

(România) 
de ceho- 
în clasa- 
Pachman 
de Kava-

lek și Boboțov cu 9*/î 
P (1).■
IN CURSA CICLISTA 
de șase zile de la Charle- 

• roi (Belgia), pe primul 
loc se află cuplul belgian 
Eddy Merckx - Ferdinand 
Bracke cu 75 p. Ii urmea
ză perechile Sercu - Van 
Looy (Belgia) — 68 p, 
Porter (Anglia; - Glimore 
(Australia) — 35 p. etc.

t e lex 
radio telefon

DIN SURSĂ oficială 
anunță că echipa de 
nis a Australiei nu 
putea participa anul
itor la competiția „Cupa 
Davis”, deoarece federa-

se 
te- 
va 
vi

ția australiană r.u dispu
ne de fondurile necesare 
cheltuielilor de transport 
în Europa. Acest mcru 
s-ar întîmpla numai dacă 
echipa Australiei ar pier
de finala pe care urmea
ză să o susțină, la sfîr-

șitul lunii, îa compania 
echipei S.U.A. In caz de 
victorie, austraiienif vor 
juca, conform regulamen
tului, acasă finala cu câș
tigătoarea zonelor respec
tive.
’ ■
PUGILISTUL SPANIOL 
Manuel
campion 
tegoria 
victoriei 
zată în
Nevio Carbi. Meciul s-a 
disputat la Barcelona în 
prezența a peste 4 000 de 
spectatori. Cei doi boxeri, 
s-au intilnit în această 
partidă ca urmare a hotă-

Calvo a devenit 
european :a ca- 
pană în urma 
Ia puncte reali- 
fața italianului

ririi E.B.U., deoarece 
titlul la această categorie 
era vacant.

■
NOUL CAMPION de box 
al Franței la categoria 
semimijlocie, este Jean 
Josselin, care, în meciul 
disputat la Paris, l-a în
vins, prin abandon in re
priza a 13-a, oe Fernan
des Lucien.

■
ÎN CURSA CICLISTA de 
șase zile, care se desfă
șoară în prezent la Am 
sterdam, continuă să con
ducă perechea Olandeză 
Post - Duyndam cu 368 de 
puncte.
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