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RITMUL Șl PERFORMANTA
’ 5» RĂSPLATA

A «torul rîndurilor de 
față face deosebire în
tre mișcarea „ritmi

că" și mișcarea „automată", 
chiar dacă cea ritmică poartă in 
ea elemente de automatism și 
invers.

Mișcarea automată a fost de
finită de fiziologia idealistă 
drept mișcare 
care se execută 
rea conștiinței, 
dernă arată că 
mișcare perfecționată, 
execuție cît și ca 
funcțională. Ea poate redeveni 
aricind, în anumite condiții, o 
mișcare coordonată direct de 
conștiință, în întregul ei sau în 
aspectele ei particulare. Nu pu-

„involuntară", 
fără participa- 
Fiziologia mo- 
aceasta este o 

atît ca 
economie

tem nega participarea cortica- 
lităfii la mișcarea automată, 
pentru că ea intervine în mod 
permanent, măcar ca element 
de inhibiție al reflectivității 
primare. A. N. Urestovnikov a- 
firmă chiar, că trecerea la sta
diul automatizării nu presupune 
o slăbire a analizatorilor corti- 
cali ci, dimpotrivă, duce la în
tărirea conexiunilor temporale, 
ajungîndu-se astfel la relații 
mai precise de interdependență 
între procesele de excitație și 
cele de inhibiție.

prof. Virgii MAZILU

(Continuare în pag. a 2-a)

AZI. LA FLOREASCA: ROMĂNIA-CEHOSLOVACIA

ILONA VOSTOVA - MARIA ALEXANDRU
ÎN MECI VEDETĂ

MARIA ALEXANDRU

Așadar, astăzi după-amiâză 
(ora 17,30) în sala Floreasca, 
o interesantă. întilnire interna
țională oficială de tenis de 
m-isă : cea dintre reprezentati
vele României și Cehoslovaciei, 
în cadrul „Ligii europene". Din 
cine va fi formată selecționata 
oaspe am văzut. Cine va.da re
plica din partea română ? Echi
pa este cunoscută : Maria Ale
xandru, Șerban Doboși, Silviu 
Dumitriu. Dintre cei trei, in
discutabil, Maria Alexandru este 
de departe cea mai bună, cea 
către care se îndreaptă nădej
dile iubitorilor sportului cu 
mingea de celuloid de la noi. Și 
aceasta de aproape un deceniu, 
într-adevăr, la cei 29 de anj ai 
săi — din care peste 15 dăruiți 
sportului pe care îl slujește și 
acum cu atîta dragoste — i 
ria Alexandru reprezintă, 
continuare, o valoare certă, 
reușește încă să adauge 
cartea ei de vizită — și 
destul de prestigioasă — 
performanțe. De aceea, întîlni
rea ei de azi cu campioana Eu
ropei, Ilona Vostova, este aștep
tată cu atîta nerăbdare, cu atî- 
tea speranțe. Este sigur că 
va ști să-și facă datoria 
compania unei adversare 
trem de redutabile (dar nu 
neînvins) și în fața spectatori
lor bucureșteni, dornici să 
aplaude o victorie românească. 
Poate că Maria le va oferi a- 
ceastă șatisfacție. în orice caz, 
partida ei cu Vostova merită să 
fie văzută.

Clujeanul Serbau Doboși (17 
ani) este mezinul echipei și de
ține titlul de campion de juniori 
al țării. Elev al antrenorului 
emerit Farkas Pameth, acest 
neobosit căutător și șlefuitor de 
talente, a avut o ascensiune 
vertiginoasă. Necunoscut cu cîți- 
va ani în urmă, Doboși deține 
astăzi, cu siguranță, șefia noii 
generații de jucători de tenis 
de masă. Desigur, el este la în
ceputul activității sale compe- 
tiționale internaționale. Să-1 în
curajăm în evoluția lui împo
triva unor jucători consacrați 
cum sînt Jaroslav Stanek șl 
Ștefan Kolarovics ca și în al
tele viitoare.

Al treilea component al for
mației, Silviu Dumitriu (20 de 
ani), deși selecționat, nu este 
recomandat de rezultatele de 
pînă în prezent. Credem însă că 
el va încerca să corespundă în
crederii celor care i-au acor
dat-o (membrii colegiului cen
tral de antrenori). însăși ale
gerea 
stituie 
lui de

făcută ar trebui să con- 
un stimulent în evoluția 
azi.

la prînz a sosit în Ca- 
echipa Cehoslovaciei,

MUNCII
Vineri la prînz, la sediul 

Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport a 
avut loc festivitatea înmînă- 
rii unor distincții sportivilor 
fruntași care s-au evidențiat 
la Jocurile Olimpice din 
Mexic. A fost decernat titlul 
de maestru emerit al spor
tului lui Viorica Viscopo- 
leanu, Ileana Silai (atletism), 
Ion Patzaichin (canoe), Mar
cel Roșea (tir), Ion Monea 
(box), Nicolae Martinescu și 
Simion Popescu (lupte gre- 
co-romane).

Boxerul Calistrat Cuțov a 
primit titlul de maestru 
sportului.

Pentru aportul adus 
dezvoltarea atletismului 
performanță, antrenorilor 
Ion Soter și Petre Zîmbreș- 
teanu li s-a decernat titlul 
de antrenori emeriți.

în încheierea solemnității, 
tovarășul Anghel Alexe, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizi
că și Sport, i-a felicitat pe 
sportivii și antrenorii dis
tinși cu înalte titluri, urîn- 
du-le noi succese în activita
tea lor, menită să sporească 
necontenit prestigiul sportiv 
al patriei noastre socialiste.

COPIII ÎȘI DISPUTĂ
TITLURILE LA SĂRITURI

DE LA TRAMBULINĂ IN APĂ
Cei mai tineri săritori de la 

trambulină în apă își vor dispu
ta, în cursul zilei de mîine, titlu
rile de campioni naționali. Eve
nimentul va avea loc la bazinul 
Floreasca, dimineața de la ora 
9,30 și după-amiâză de la ora 
15,30, cu participarea 
tanților 
Oradea 
sărituri 
pentru 
născuți 
1954 și

la 
de la

c_____ .. reprezen-
orașelor* București, Sibiu, 
și Cluj. Vor avea loc 
de la trambulina de 1 m 
copii (băieți și fetițe) 
în 1956 șl mai mici și în 
mai mici.

Ma- 
în 

. Ea
pe 

așa 
noi

Ieri 
pitală 
cuprinzînd pe Ilona Vostova, 
Jaroslav Stanek, Ștefan Ko- 
larovics și Stanislav Benda. 
Solicitîndu-i părerea despre 
întîlnirea din sala Floreasca, 
Ilona Vostova, campioana 
Europei ne-a spus : „Partida 
cu formația României se a- 
nunță echilibrată, iar meciul 
cu Maria Alexandru va fi 
foarte greu pentru mine, Ma
ria fiind o jucătoare valoroa-

încotro se îndreaptă^,
SCHIUL SUCEVEAN ?

să stimuleze ini-

I
I

(Din fototeca O.N.T.) I
i
i
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Tiberitj STAMA

realizată în
Alfred Arm-

O.N.T. și
Aportul 

îndeosebi

au deschis 
schi au fost

Dorna,

r
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Vatra Dornei, un orășel cu o 
dezvoltare a schiului.

muiască așezarea

splendidă așezare și cu posibilități nelimitate de 
Cine a vizitat iarna Vatra Dornei, nu poate să nu-i ase- 
cu aceea a marilor stațiuni montane din Europa.

Dintr-o monografie a sportului dornean
Cîțiva pionieri ai sportului din Vatra 

Dornei au înființat în 1926 Societatea 
sportivă Dorna. Aceasta și-a axat ac
tivitatea pe sporturile de iarnă și; în
deosebi, pe propagarea,, schiului în. gn- 
dul tineretului.

Primele pîrtii folosite au fost cele de 
pe Runcu și de lingă Parc. în urma mă
surilor luate, NUMĂRUL SCHIORILOR 
DORNENI AJUNSESE ÎN 1930 LA 150, 
IAR ÎN 1940 LA 1 240, toți învățați să 
schieze de către instructori. Numărul 
schiorilor „autodidacți" se ridica, însă, 
la PESTE 4 000.

UN INSTRUCTOR AUSTRIAC

După anul 1930, au fost angajați și in
structori străini de localitate, din Bra
șov și Sibiu, și CHIAR UN INSTRUC
TOR AUSTRIAC, Ferdinand Leitner, din 
Gmunden.

Schiurile de competiție erau lucrate 
de tâmplari care prinseseră meșteșugul 
confecționării tălpicelor de lemn, de me
canici care făceau bacurile și de cu- 
relari cane se ocupau de legături și de 
catarame.

Capiii erau preocupați Încă de la in
trarea în școală de procurarea schiuri- 
lor. Cei din clasele primare își confec
ționau schiurile cu ajutorul profesori- 
lor-maiștri, 13 orele ele timplărie, iar 
alții le „fabricau" acasă, cu ajutorul 
părinților sau al prietenilor mai pri- 
cepuți. NecunoscîncI meșteșugul curbării 
schiului, copiii adăugau la capătul tăl
picii o bucată de sită. Din 1930, a în
ceput să fie folosit procedeul d,e în
doire prin fierbere, aburire și foc.

La Vatra Dornei, echipamentul a evo
luat oarecum în pas cu ce se ivea nou 
în schiul internațional. La sate, însă, 
copiii coborau pantele abrupte in că
mășile naționale albe care uneori flu
turau în iureșul alunecării, iar alteori 
înghețau și deveneau ca scoarța.

IN 1934 PE DEALUL NEGRU

Prin 1934. probele alpine întruneau la 
start un mare număr de concurenți care 
se întreceau pe Dealul Negru, la tram
bulină si pe Runcu, uride se aflau pîrtii 
accesibile tuturor categoriilor de schiori.

în 1932 au fost construite o ttambu-

lină mică și una mijlocie, iar peste pu
țină vreme s-a trecut Ta amenajarea 
trambulinei mari. La construcția tram
bulinelor, A FOST SOLICITAT AUS
TRIACUL NORBERT APPELT CÂRTI A 
FĂCUT PROIECTUL Șl A ACORDAT 
ASISTENȚA TEHNICA.

Cea mai bună săritură 
acei ani a fost a tânărului 
bruster : 47,5 m.

Principalele unități care 
regiunea Domelor pentru 
Societatea sportivă 
Corpul vînătorilor de munte, 
vînătorilor de munte consta 
în dotarea cu schiuri. NUMAI ÎN IAR
NA 1939—1940 AU FOST ÎMPRUMUTATE 
DOUA VAGOANE DE SCHIURI CARE 
AU FOST ÎMPĂRȚITE TINERILOR DIN 
REGIUNE.

Pentru stimularea activității schiorilor 
și ridicarea tehnică a acestora, se or 
ganizau concursuri între civili și mili
tari, atît la probe alpine, cît și Ia cele 
nordice.

!
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Aspect din timpul meciului Steaua—Avintul 
Miercurea Ciuc, disputat aseară și cîștigat 

de bucureșteni

el care a cunoscut cu 10-15 
ani în urmă primitoarea reșe
dință a județului Sălaj, Za
lău!, va încerca revăzînd-o 
astăzi un sentiment de totală 
nedumerire, constatînd dispa

riția aproape integrală a bazelor spor
tive.

A dispărut, de pildă, terenul de vo
lei amplasat în centrul orașului, după 
cum nu se mai văd nici terenurile de 
volei și baschet din incinta fostelor 
internate ale școlii financiare și liceu
lui de fete. Un alt teren de volei, si
tuat în perimetrul liceului nr. 1, și-a 
încetat și el de mult existenta. La C.F.R., 
de asemenea, a fost lăsat în paragină 
un teren pentru tenis de cîmp. Și la 
fel s-au petrecut lucrurile cu cele două 
arene de popice, transformate în ma
gazii, una a cinematografului, alta a 
fabricii de mobilă „Steaua roșie". Chiar 
si stadionul orașului n-a avut o soartă 
mai fericită. Sînt realități triste, care 
întunecă imaginea acestei pitorești așe
zări de la poalele munților Mezeș, în 
care elementul uman dominant îi re
prezintă tineretul.

Noua organizare teritorial-adminis- 
trativă a avut darul '
tiativele locale, in acest sens, trebuie 
amintit că la Huedin, de pildă, prin e- 
fortul conjugat al iubitorilor de sport 
a fost amenajată o sală de gimnastică 
afectată tineretului studios. La Oradea, 
studenții tînărului instirut pedagogic, 
împreună cu întregul corp profesoral 
si administrativ, au creat cel mai fru
mos complex sportiv universitar din 
țară. într-o așezare din județul Dolj, 
ia Afumați, a fost amenajată, cu spri
jinul consiliului popular comunal, o 
bază sportivă care cuprinde terenuri 
de baschet, handbal și volei și sec
toare pentru practicarea atletismului. 
Ln urma inițiativei consiliului județean 
Ilfov pentru educație fizică și sport, 
care a lansat o întrecere avind drept 
scop sporirea numărului amenajărilor 
sportive simple, în numeroase sale și 
orașe au apărut terenuri pentru diverse 
iocuri sportive, porticuri de gimnastică, 
spații pentru atletism, lată la ce dimen
siuni remarcabile se prezintă acest im
puls nou intervenit în activitatea spor
tivă o dată cu reorganizarea terito- 
rial-administrativă.

Toate acestea, în timp ce la Zalău, 
nu numai că n-au apărut construcții 
sportive noi, dar puținele existente au 
fost dezafectate. " •' !

Circumstanțe atenuante pentru această 
totală ignorare a necesităților de sport 
ale tineretului? Nu pot' exista: Totuși, 

.unii sînt înclinați să" scuze pe gospo
darii orașului prin izolarea în care 
s-a aflat Zalâul, pe vremea cînd era 
reședință de raion în fosta regiune 
Cluj, prin lispa oricărei încurajări de 
la centru. Cosiderăm însă ca inac
ceptabilă această teorie a izolării cu 
care se încearcă, de fapt, să se esca
moteze o mentalitate anacronică, îr 
flagrant dezacord cu noul care pul
sează pretutindeni. Pentru cine este dis
pus să privească lucrurile în ipostaza 
lor reală, adevărul este altul : acela că, 
în domeniul inițiativei locale, gospo
darii orașului n-au întreprins nimic. Și 
timpul trece..

Rîndurile de fără vor să fie un apel 
destinat să determine modificarea unei 
mentalități. Sâ nu fie acuzată izola
rea, să nu se aștepte numai sprijin din 
afară, ci să se dovedească mai mult 
spirit de inițiativă și față de nevoile 
sportului, așa cum de altfel există pe 
toate celelalte planuri. Este mult ?

Disputele din cadrul „Cu
pei F.R. Box" se vor încheia 
mîine seară, pe ringul din 
sala Floreasca. Ambele fina
liste (Farul Constanța și Elec- 
troputere Craiova) așteaptă 
cu emoție partidele decisive, 
în speranța că-și vor adju
deca trofeul pus în joc. De 
la Craiova aflăm că vor sosi 
500 de aprig susținători care, 
așa cum au făcut-o și altă
dată, sîntem convinși că nu 
se vor... menaja de loc. nici 
acum. Arbitrul Mihai Voicu- 
lescu ne spunea că cei 500 
de turiști vor duce cu sigu
ranță „Cupa", în triumf, la 
Craiova. Pe de altă parte, an
trenorul constănțean, Adrian 
Teodorescu, ne-a pronosticat 
ca sigură victoria pugiliștilor 
de la Farul.

Deci, meci nul la capitolul 
optimism. Motiv care ne deter
mină să credem că vom asis
ta la meciuri dîrze și, spe
răm, spectaculoase. Cîntarul 
boxerilor va avea loc mîine 
dimineață, la sala Floreasca. 
Antrenorii echipelor finaliste 
își vor alcătui formațiile, din

următoarele loturi : Farul : 
P. Ionescu, M. Aurel, D. Bă
nică, P. Mano-le, C. Șoșoiu, A . 
Iliescu, Gh. Anton, T. Dinu, 
D. Anghel, O. Baciu. I. Voi- 
cu, I. Olteanu, I. Pițu, Gh. 
Preda, V. Zadrigal. Electropu- 
tere : I. Stoian, C. Truică, D. 
Constantin, C. Nicolae, I.. Mi- 
hăileanu, O. Slobotniciuc. M. 
Goanță, 1. Streche, D. Fili- 
pescu, E. Constantinescu, I. 
Matei, M. Bamcu, S. Șchiopu, 
I. Sănătescu.

Ostilitățile vor începe la 
ora 19.

■

BOXERII DINAMOVIȘTI
ÎN ITALIA

NICOLAE PĂPĂLĂU-
APLAUDÂT

Craioveanul Mihai Goanță (dreapta) va apare din nou, mtine 
seară, te fața spectatorilor bucureșteni, cu prilejul finalei 

Farul — Electroputere.
Foto: V. BAGEA®

J J

CIVITANOVA (prin tele
fon). Dinamoviștii au cîștigat 
foarte greu meciul cu puter
nica selecționată a regiunii 
Ancona, cu scorul de 10—8. 
Tînărul Nicolae Păpălău a 
fost cel mai aplaudat pugilist 
al galei, tenacitatea cu care 
a luptat amintindu-ne de 
campionul olimpic de la Mel
bourne, Nicolae Linca. Păpă
lău l-a învins categoric pe 
puternicul D’Orazio, victoria 
fiindu-i atribuită în unanimi
tate. Au lăsat, de asemenea, 
o excelentă impresie Con
stantin Crudu (în compania 
experimentatului boxer din 
Bologna, Emili, care în cu- 
rînd va trece la profesio
nism), Petre Ganea și Pas
cale luga. Acesta din urmă, 
deși a fost avertizat în pri
ma repriză, l-a pus apoi de
seori în dificultate pe Soran- 
gelo. Celelalte rezultate: C 
Ghiță egal cu Smerilli; Pi- 
ras b. ab. 3 M. Dumitrescu ; 
Traversaro b.p. M. 
tinescu ; I. Olteanu 
Menchi. Primele 
le-am publicat în 
nostru de ieri.

Constan- 
egal cu 
rezultate 
numărul

Petre EPUREANU
arbitru internațional

PROMIȚĂTOAREA ANIMAȚIE DIN CAMPIONATUL 
HOCHEI S-A STINSDE »9»

Furtuna din primele două 
etape ale turului acestei a 
doua manșe a campionatului 
de hochei s-a stins, din pă
cate, mai repede decît ne-am 
așteptat. Și astfel speranțele 
amatorilor de hochei de a vi
ziona ieri, în cea de a treia 
etapă, două jocuri echilibrate, 
și prin aceasta mai interesan
te. au fost deșarte. în lipsa 
hocheiului, s-au reactualizat, 
la un păhărel, interminabilele 
șuete al căror principal su
biect, bineînțeles, că a fost 
fotbalul.

Din acest punct de vedere 
etapa de ieri a fost chiar ti
pică. Și în primul și în cel 
de al doilea meci Agronomia 
Cluj și, respectiv, Steaua s-au 
impus cînd acele cronometre- 
lor nu apucaseră încă să par
curgă nici măcar două ture, 
risipind astfel orice îndoială 
asupra pronosticului. Este 
foarte adevărat formațiile care 
în această etapă ar fi putut 
furniza surprize (Petrol Geolo
gie în primul joc și Avîntul

de al doilea) 
ziua prece

M. Ciuc în cel 
s-au întîlnit în 
dentă, furnizînd atunci o parti
dă de un dinamism rar văzut 
în acest campionat și în care 
— după o luptă acerbă — s-a 
consemnat un rezultat de ega
litate. Să înclinăm a crede că 
eforturile depuse în etapa an
terioară și-au spus ieri cuvln- 
tul ? Ar fi o explicație. Dar 
în nici un caz singura. Deoa
rece, ca și In manșa primă, 
echipele fruntașe încep, o dată 
cu apropierea partidelor deci 
sive, să-și menajeze forțele 
Ceea ce ieri s-a văzut preg
nant atît în felul în care a 
evoluat Agronomia Cluj, cît și 
în modul în care s-au mișcat 
jucătorii de la Steaua. Aceas
ta ar fi cea de a doua expli
cație a victoriilor comode în
registrate în jocurile etapei a 
treia.

Desigur meciurile nu au 
fost cu totul și cu totul lip
site
ma
de

de, în special, ne-au oferit 
prilejul de a asista la un 
joc ceva mai animat, cu 
scurte dar intense perioade 
de dominare, care au alter
nat de la o poartă la cea
laltă. în aceste momente, va
loarea spectaculară a celor 
două întâlniri a crescut. Dar 
asemenea satisfacții rapide nu 
au mulțumit. Spectatorii, cum 
spuneam, au găsit însă so
luții pentru ca timpul să 
treacă mai repede, în timp ce 
noi. rămînînd totuși mai mult 
atașați hocheiului, am putut 
constata că, în ciuda lungi
lor momente de acalmie, to
tuși Agronomia Cluj se pre
zintă 
greș, 
mult 
lupte

într-un evident pro- 
manifestînd, poate mai 
ca niciodată aspirații să 
cu succes pentru locul

de .istoric". Atît în pri- 
întîlnire, cît și în cea 

a doua, reprizele secun-

Călin ANTONESCU

(@®ntinuare te pag. a <-a)
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încotro se îndreaptă-^ 
—SCHIUL SUCEVEAN ?

Și la Iacobeni amatorii de schi sînt întîmpinați de un peisaj minunat și găsesc pante accesibile 
tuturor (Din fototeca O.N.T.)

Nu exagerăm cu nimic afirm'md că în județul Suceava natura oferă iubitorilor de schi 
tot ceea ce doresc. Pante abrupte sau line, creste ascuțite sau virfuri rotunjite, ză

padă din belșug, de obitei din noiembrie pină spre jumătatea lui aprilie, toate fac din 
acest ținut un rai al schiorilor. Rarăul, Giumalăul, Oușorul, Dealul Negru, Runcul, Bodea sînt 
doar citeva din masivele deosebit de atractive, de un pitoresc rar întilnit, iar dealurile do- 
moale, între care sau pe care sînt așezate satele județului, completează de minune armonia
montană suceveană. Călătorind pe Valea Dornei și a afluenților, pe Valea Bistriței și Valea 
Putnei, drumețul vede ridicindu-se în stingă și în dreapta, ivindu-se în față sau răminlnd 
în urmă, munți semeți ale căror pante coboară vertiginos sau domol pină la marginea apei.

Sînt folosite, însă, aceste minunate daruri făcute sportului schiului 1 Sînt exploatate in 
folosul tineretului 7 Cunoaște schiul dezvoltarea pe care ar trebui să o aibă într-un ținut in 
care predomină muntele 7 Din păcate, răspun sul este negativ, iar cele publicate in . această 
pagină constituie nu numai o reflectare a celor constatate, ci și un semnal asupra celor ce 
ar trebui făcute pentru ca județul Suceava să reprezinte pentru schiul românesc, ceea ce 
s-ar cuveni.De acasă la școală, pe schiuri. Doar atît ?

Bătrinii își amintesc cu 
duioșie cum zburau, peste 
omătul proaspăt nins, cu doa
gele prinse de opinci. Așa se 
practica schiul în satele mon
tane ale județului Suceava, 
!a I’anaci, Neagra Șarului, 
Șarul Dornei, Iacobeni, Cîrli- 
baba ș.a. Anii au trecut, însă, 
și copiii de atunci au acum 
nepoți. Multe s-au transfor
mat in viața satului. Un lu
cru a rămas neschimbat : în 
satele amintite, ca și în multe 
altele, mijlocul de locomoție 
ce! mai des folosit și, în ace
lași timp, cel mai iubit în 
timpul iernii, este • reprezen
tat de schiuri. Vezi și acum 
copiii ieșind din căsuțele a- 
ninate parcă pe cîte un vîrf 
de deal, pornind vertiginos 
spre școală. Nu însă pe doa
ge, ca acum 20 de ani. 
Schiuri fabricate la C.I.L. Re
ghin sau migălite cu măies
trie de un bătrân, care n-a 
uitat meșteșugul, îi poartă pe 
micuți pește hopuri, prin hîr- 
îoăpe, îi ajută să plutească 
leasupra zăpezilor care cad 
din abundență prin partea 
locului. Acum, copii pe 
schiuri sînt. însă, mai puțini 
Si aceasta nu pentru că nu 
s-ar găsi schiuri Ba, dimpo
trivă. La magazinele de sport 
din Suceava, Vatra Dornei 
sau Cîmpuiung poți găsi ori
ce fel de schiuri, pentru a- 
dulți sau copii. Dar, cîți din
tre săteni pot veni la oraș 
să eumnere schiuri pentru 
odrasle ? Și, apoi, sehiurile, 
'egăturile, bocancii, toate tre
buie încercate. Nu ar fi mai 
simplu ca magazinele coope
rativelor de consum din co
mune să aibă și toate cele 
necesare practicării schiului ? 
Cit de ușor i-ar veni locuito
rului din comune să dăruias
că copilului o pereche de 
schiuri ?

Snuneam că acum copiii pe 
schiuri sînt mai puțini deci! 
altădată. Și, din păcate, nu 
numai din cauza greutății de 
a le procura. Dascălii, cei ce 
ar trebui să se ocupe nu nu
mai de hrana spirituală a e- 
levilor. proferă căldurica so
bei din clasă, se mulțumesc 
să-i scoată intre șirurile de 
bănci și să Ie indice executa
rea unor exerciții de gimnas- 
‘ică, utile. într-adevăr, dar 
nu pe măsura practicării 
Sportului în aer liber. Și cit 
de frumoase erau lecțiile de 
educație fizică atunci cînd 
copiii învățau să schieze, fă
ceau întreceri pasionante de 
săniuș sau „războaie" teribile 
cu bulgări de zăpadă. Ca să 
nu mai vorbim despre con
cursurile sătești de schi, altă
dată ocupînd un loc de sea
mă în preocuparea dumini
cală a localnicilor, acum com
plet date uitării.

La toate acestea forurile 
diriguitoare ale sportului su
cevean nu au nimic de spus? 
Experiența fericită la caiac- 
canoe făcută cu lipovenii nu 
inspiră pe nimeni ?

Un grup de concurenți la o întrecere a „dogarilor", tn anul 
1931,

NUMAI TRADIȚIE?
Pe bună dreptate, sucevenii 
laudă cu tradiția schiului lo-

Tradiția și gloria devin însă 
efemere dacă nu se luptă pentru 
menținerea lor, dacă întregul 
angrenaj al activității nu ține 
pasul cu evoluția firească ce 
determină progresul unui sport. 
Or, în județul Suceava, în do
meniul schiului lucrurile stau 
ca acum 20—30 de ani și, în 
unele privințe, mai prejos. Con
cret, trambulinele construite l-s 
Vatra Dornei de-a lungul anilor 
(ultima acum 10—12 ani) s-au 
degradat și cu timpul au deve
nit doar o amintire, pîrtiile sînt 
aceleași de ani și ani de zile 
(naturale și cu prea mici con
tribuții pentru a fi moderniza
te), în toate masivele sînt doar 
două cabane (Rarău și Giuma- 
lău), evident insuficiente ca nu
măr și capacitate pentru a crea 
condiții de găzduire doritorilor 
de a practica schiul, poligonul 
din Vatra Dornei, construit a- 
cum 4—5 ani, a fost dat uitării, 
drumurile de acces spre cabane 
sau spre locurile de schiat nu 
permit decît străbaterea lor cu 
piciorul. Doar spre Rarău se 
află un străvechi drum carosa
bil care, însă, la prima ninsoare 
sau la primul îngheț, devine im
practicabil. Ca să nu mai vor
bim de mijloacele mecanizate de 
urcat, fără de care nu ma; poa
te fi închipuit schiul modern, 
dar care, în județul Suceava, 
lipsesc cu desăvîrșire. Progre
se s-au făcut în ceea ce pri
vește cantitatea și calitatea 
schiurilor, dar ce folos că pre
țul lor este încă ridicat, iar 
în comune ele nu ajung, deși 
este binecunoscută pasiunea să
tenilor din împrejurimi pentru 
schi.

Se spune în județ că lucru
rile stau astfel deoarece fede

DINTR-0 MONOGRAFIE
A SPORTULUI DORNEAN

(Urmare din pag. 1)

PRIMUL CONCURS INTERNA 
ȚIONAL

In 1937, la inițiativa asocia
ției schiorilor moldoveni, la Va
tra Dornei a fost organizat un 
concurs internațional de sărituri 
la care au luat parte schiori ro
mâni, polonezi și cehoslovaci. Cu 
aaest prilej, au fost efectuate să
rituri în dublu.

în perioada de iarnă, în mai 
toate comunele pîășii Vatra Dor
nei Societatea sportivă Dorna și 
filiala O.N.T. organizau centre ue 
schi (la Șaru, Candreni, Iacobeni. 
Panaci, Neagra, Cîrlibaba etc.).

în orașul Vatra Dornei, cursuri 
le de schi erau conduse de in 
structori trimiși de Federația ro
mână de schi, printre care s-a 
aflat și campionul național A 

rația de schi a neglijat activi' 
tatea de pe aici. Să fim. serioși, 
însă. Poate o federație, aricită 
bunăvoință ar avea, sd conducă, 
să organizeze și, mai ales, să 
subvenționeze, activitatea schiu
lui din toate centrele montane ?

Oare federația a construit 
schiliftul de Ia Muntele Mic sau 
cele de pe Mogoșa, numeai fede
rația determină pulsul intens 
al activității din Brașov, de pe 
Valea Prahovei, de la Semenic 
sau de la Păltiniș ?

Lamentările, dur mai ales 
așteptările, nu-și au rostul. Ci 
riumai faptele așa cum sperăm 
să devină intențiile O.N.T. Su
ceava care are în plan con
strucția unui teleferic pe Ra
rău, amenajarea unui schilift 
pe același masiv, sporirea ca
pacității cabanei Rarău pină la 
200 locuri. Dar numai O.N.T. 
poate contribui la mărirea zes
trei cuvenită schiului ? în ju
deț sînt zeci de întreprinderi 
forestiere, cu școli profesionale, 
la Cîmpuiung există un liceu 
militar cu o veche și frumoasă 
tradiție în domeniul sportului, 
la licee și în școlile generale 
sînt zeci de profesori și învă
țători care pot da și ei un spri
jin serios la dezvoltarea aces
tui sport.

Dar cîte nu se pot face în
tr-un ținut creat parcă pentru 
schi ? Tradiția nu este oare su
ficient de grăitoare asupra ce
lor realizate in trecut ? Sîntem 
convinși, și faptele au demon- 
stțât-0 de atitea ori, că tradi
ția. fie ea cit de puternică, se 
pierde fără permanența unor 
investiții de muncă și pasiune. 
Și ar fi păcat. . .

Munteânu. Din rîndul schiontoi 
dorneni, s-au ridicat instructori 
care, la rîndul lor, i-au învățat 
pe alții să practice acest sport 
(Ambrozie Pîndelea, Patriei Odo- 
ceanu ș.a.).

Pentru popularizarea schiului 
în rîndul tineretului școlar, So
cietatea sportivă Dorna și O.N.T 
au organizat, acum 30 de ani, 
concursuri anuale, printre care 
unul denqmit concursul „Doga
rilor" (pentru copii pînă la 11 
ani și pentru eoolî între 11—14 
ani). La aceste întreceri luau 
parte mai ales copiii care nu 
veau mijloace materiale pentru 
procurarea schiurilor regulamen
tare și își improvizau sehiurile 
din doage. Celor mal buni „do
gari" li se acordau ca premii 
schiuri.

Un alt sport practicat ani de-a 
•îndul la Vatra Dornei a fost bo
bul. Pîrtia, construită în iarna 
1932—1933, măsura 1 650 m, cu o 
diferență de nivel de 250 m (de 
la jumătatea Dealului Negru, pînă 
în Parc). Urcarea bobului se 
făcea la început de către echi
paje și mai tîrzlu cu caii. în 
anii 1934—1936, ia antrenamentele 
de bob participau 25 de sportivi 
care se întreceau cu regularitate 
în concursuri atractive. Pîrtia a 
durat 10 ani fiind lăsată apoi în 
părăsire.

Concursurile de schi, bob și 
patinaj erau urmărite de un nu
meros public care petrecea, ast
fel, fiecoie sfîrșit de săptămînă 
în aer li her. La sosirea .schiorilor, 
fanfarele urităților militare îi ln- 
tîmpinau pe concurent cu mar
șuri chiar dacă cel ce sosea nu 
era printre fericiții clasați în 
frunte.

Materiala redactate de 
£>. STANCULESCU

RITMUL Șl PERFORMANTA
(Urmare din pag. î)

In cele ce urmează n« vom 
referi numai la ritmurile uni
forme de lucru, făcind abstrac
ție de noțiunea de automatism.

Indiferent de natura lui — fi
ziologică sau psihologică — rit
mul se caracterizează prin con
stanța și simetria repetărilor 
și poate fi tradus prin ceea ce 
cunoaștem sub numele de ca
dență, tact, măsuri, tempou etc.

Este de netăgăduit că — în 
general — ritmul provoacă, pe 
o anumită perioadă de timp, o 
stare plăcută, de beatitudine, 
de inefabilă euforie.

Cum se explică acest feno
men ? Dacă un eveniment aș
teptat se produce chiar în mo
mentul prevăzut, avem o satis
facție asemănătoare cu întîlni- 
rea cu o persoană sau lucru 
cunoscut. Chiar și la copiii de 
cea mai fragedă vîrstă, mișca
rea ritmică produce o deose
bită plăcere. Ritmul este, în 
fond, o transpunere în cadențe, 
o repetare, o reîntîlnire cu un 
lucru cunoscut, care îți produce 
un sentiment plăcut. Francezii 
numesc fenomenul acesta „la 
sensation du deja vu”, expri- 
mînd prin aceasta bucuria re
vederii.

Mișcarea ritmică are, dintr-un 
anumit punct de vedere, avan
tajele ei, oferind posibilități de 
execuție mai plăcute, mai pu
țin obositoare, o concentrare 
nervoasă mult diminuată. In 
excelenta sa lucrare „ARBEIT 
UND RYTHMUS", Karl Buch
ner demonstrează că oboseala 
crește direct proporțional cu 
complexitatea solicitărilor ne- 
uromusculare și el atribuie a- 
ceastă Creștere, în special, ne
cesității concentrării atenției a- 
supra propriilor noastre gesturi. 
Este evident, conchide el, că cu 
cit ritmăm mai mult activitatea 
noastră neurotnusculară, cu 
atît mai mult se îndepărtează 
pragul oboselii. Omul își des
fășoară în mod ritmic aproape 
toate activitățile care necesită 
repetarea mișcării în aceeași 
formă, amplitudine șl intensitate. 
El merge în ritm, cosește rit
mic, taie lemnele cu ferăstrăul 
ritmic, își freacă dinții ritmic 
cu periuța de dinți, ritmic își 
lustruiește pantofii etc.

Ritmul este — din acest punct 
de vedere — o expresie a eco
nomiei de efort în baza căreia 
este posibilă prelungirea activi
tății pe o perioadă mai lungă 
de timp. Această economie se 
bazează pe legea „efortului mi
nim" care, din păcate, nu-și do
vedește aplicativitatea în spor
tul de performanță și nici chiar 
în practicarea exercițiilor fi
zice cu caracter profilactic sau 
curativ. Dacă în activitatea pro
fesională această manieră de 
lucru are imensă valoare prac
tică, în antrenamentul sportiv, 
făcut în vederea atingerii per
formanței, ea devine periculoa
să și tinde să atingă rezultate 

, contrare celor urmărite. în 
sport, pentru obținerea perfor

PE CATARGUL OLIMPIC DIN „ARENA MEXICO"
A FOST PREZENT Șl TRICOLORUL NOSTRU

Ultimul sunet de gong din to
talul celor o mie cinci sute opt
zeci și nouă care s-au auzit pe 
parcursul celor 25 de reuniuni 
desfășurate la Arena Mexico, 
în cadrul turneului olimpic de 
box, a marcat, o dată cu finișul 
acestui adevărat maraton pugi
listic, și o relaxare în rîndurile 
celor care, îndeplinindu-și a- 
tribuțiunile, au urmărit nu mai 
puțin de 301 meciuri, care au re
prezentat cca. 40 de ore și 30 
de minute de box efectiv.

Se poate spune că pentru 
medaliile olimpice la turneul 
de box desfășurat în țara ■az
tecă s-au dat într-adevăr și 
(ceea ce este mai puțin plăcut) 
s-au primit multe și zdravene 
lovituri !

Dar relaxarea despre care a- 
minteam a constituit numai un 
„respiro”, fiindcă imediat după 
decernarea ultimei ramuri de 
măslin și a ultimelor medalii 
celor care s-au clasat pe pri
mele locuri la categoria grea, 
pronosticurile, presupunerile, 
surprizele și confirmările au 
fost înlocuite de cei interesați 
(organizatori, antrenori, arbitri, 
gazetari, sportivi) cu alte ele
mente care se deosebesc de 
primele esențial : se judecă, se 
analizează și se dezbat... la 
rece !

Atmosfera caldă, încinsă 
chiar, din ringul olimpic și din 
jurul acestuia, a fost înlocuită 
cu cea mult mai calmă a săli
lor de antrenament, a încăpe
rilor în care se proiectează fil
me retrospective, a birourilor 
în care se analizează comportări 
și se trag concluzii, a sediilor 
redacționale unde, oricum în 
mai multă liniște, se întocmesc 
bilanțuri, se extrag date statis
tice, se comentează performanțe 
și se expun păreri despre ce a 
fost și ce va fi.

Sîntem convinși că se va 
consuma multă cerneală in în
cercări de explicații, obiective 
și competente, atît în privin
ța bunelor rezultate obținute 
cît și a unor deficiențe, pri
vite sub toate aspectele, care 
au generat surprizele sau com
portările și rezultatele slabe.

Se va vorbi multă vreme de 
faptul că primele medalii olim
pice ale Venezuelei, Ugandei 
și Camerunului au fost obținu
ți de boxerii țărilor respective, 
că Mexicul, ca țară gazdă și 
participantă cu sportivi la toa
te probele J.O., datorează bo
xerilor aproape jumătate din 
totalul medaliilor eîștigate (ceea 
ce este valabil și pentru țările 
întregii Americi Latine), că as
pectul de „criză” la categoriile 
mari a început să se manifeste 
și în echipa S.U.A., care de 
data aceasta nu a mai putut 
prezenta boxeri de talia unui 
Floyd Patterson, Cassius Clay 
sau Joe Frazier, precum și de 
multe alte aspecte remarcate 
și reținute în intimitate* creată 

manței este nevoie de un su- 
muum al tuturor posibilităților, 
fiind nevoie de o concentrare 
conștientă și o explozie maximă, 
fără rezerve, fără economie, în 
momentul încercării. Acest su- 
muum, pentru a fi realizat, are 
nevoie, însă, de participare con
știentă. Pentru ca lucrurile să 
fie mai bine înțelese, vom a- 
minti că unii antrenori de scri
mă, de box etc au greșitul obi
cei de a executa cu elevii lor, 
în cadrul lecțiilor de antrena
ment, mișcări după un anumit 
tipic și ritm mereu același. Este 
un mod de lucru prin care se 
ușurează atît munca elevilor cît 
și a antrenorului, dînd, totodată, 
impresia unei lecții ordonate, 
disciplinate. Urmarea este că 
elevii tot repetind la infinit 
aceleași gesturi; în același ritm, 
cu aceeași amplitudine, forțe 
etc ajung să-și imprime o for
mă de execuție, care, pe măsură 
ce se repetă, devine maî ușoa
ră, mâi economicoasă, copiind 
aidoma ritmul și intensitatea 
impuse de profesor. Acest au
tomatism, din păcate, devine 
catalizatorul, obstacolul, peste 
care respectivul elev nu va mâi 
putea trece cu ușurință în frac
țiunea de secundă a une; lupte 
reale, în care adversarul îi im
pune o altă parâdă și ripostă 
și într-un alt ritm decît cel 
exersat „economicos și ritmic" 
cu antrenorul său. Elevii antre
nați „în ritmul profesorului” 
ajung, în majoritatea cazurilor, 
să nu se mâi reprezinte pe ei și 
posibilitățile lor, legătura din
tre atac și apărare făcîndu-se 
după tipicul profesorului și nu 
după cele Impuse de adversa
ra^ real. Elevii ar putea chiar, 
ca la antrenamente, să execute 
ceea ce le cere profesorul, cu 
ochij închiși, în mod mecanic. 
Astfel de antrenamente „rit
mate" devin la unii instructori 
o necesitate, pentru că, dacă ar 
încerca o ieșire din „ritm" 
munca le-ar deveni prea obosi
toare. în ceea ce îl privește pe 
elev însă, acest mod de an
trenament nu-i aduce nici un 
folos, pentru că ritmul îi a- 
doarme ochiul, îi suprimă con
știenta a ceea ce trebuie să 
facă el, din proprie Inițiativă, 
cu propriile posibilități.

Pentru a evita imprimarea u- 
nui ritm șablon în timpul an
trenamentelor este imperios ne
cesar să schimbăm continuu in
tensitatea, amplitudinea și Vi
teza etc obligînd organismul 
să răspundă, pe măsura soli
citărilor reale din concurs, ști
ind că numai prin trăirea con
știentă a momentului dat pot 
fi mobilizate toate resursele.

Marilor campioni nu le sînt 
proprii practicile economicoase 
de lucru pentru că ei știu din 
experiență că performanța este 
rodul unor eforturi făcute la 
cele mai variate nivele, cu ru
perea continuă a ritmurilor, cu 
evadări din uniformitate, cu 
prețul prezenței obositoare, dar 
eficace, a conștiențeî, a corte
xului.

în jurul ringului de box de la 
Arena Mexico.

Ceea ce ne bucură pe noi este 
faptul că printre rîndurile ce 
se vor scrie, printre numele de 
boxeri remarcați și medaliați 
la J.O. din Mexic, se vor afla 
și doi reprezentanți ai pugilis- 
mului din țara noastră, care 
prin comportarea lor legată de 
vîrsta pe care o au (Monea, 28 
de ani, medalie de argint ; Cu- 
țov, 19 ani, medalie de bronz), 
atrag atenția asupra faptului 
că boxul românesc a avut, are 
și va avea demni reprezentanți.

Vorbind despre acest succes 
care, în cadrul bunei compor
tări a întregii noastre delega
ții sportive la această ediție a 
J.Q. a contribuit la cunoaște

In plus, la unele categorii de 
greutate (54 kg, 60 kg, 63,5 kg),

rea și aprecierea mișcării spor
tive din România, nu putem 
însă trece cu vederea unele slă
biciuni manifestate în compor
tarea celor nouă reprezentanți 
ai boxului nostru. Analiza obiec
tivă și realistă va conduce 
la necesitatea unor măsuri care, 
în esență, să contribuie la obți
nerea, în viitor, a unor rezul
tate mai valoroase.

La Arena Mexico, tricolorul 
nostru a fost prezent de două 
ori pe catargul țărilor cu boxe
rii cei mai buni. Este foarte 
bine I Și, totuși, în numele unei 
realități care se manifestă prin 
condiții superioare de pregăti
re, prin dorința și posibilitatea 
de afirmare a boxerilor noștri, 
prin munca pricepută și marcată 
uneori de inițiative ale federa
ției de box, ale specialiștilor, 
se poate afirma că drapelul ță
rii noastre poate și trebuie să-și 
unduiască faldurile și pe cel 
mai înalt catarg al sălii în care 
se va desfășura turneul de box 
al viitoarelor J.O.

GIGANTISMUL TURNEULUI 
ȘI UNELE MASURI POSIBILE

Ultimele ediții ale Jocurilor 
Olimpice au confirmat faptul 
că turneele de box se desfă
șoară cu un număr de partici
pant! în continuă creștere.

Astfel, analizînd numărul bo
xerilor la edițiile 1956, 1960, 
1964 și 1968 ale J.O. se remarcă 
o rată de creștere de 15—20% 
de Ia o ediție la alta. In condi
țiile introducerii din acest an 
a noii categorii „semimuscă" ți 
a unei participări din ce în ce 
mai numeroase, în marile com
petiții din ultima vreme, a mul
tor țări africane și asiatice, este 
de prevăzut că se vor atinge 
cifre și mal mari.

Este adevărat că acest sur
plus de boxeri de la o ediție

TĂCEREA
Acum vreo două săptămîni, cititorii „Sportului" au ; 

luat cunoștință, cu amărăciune și stupoare, de unele as
pecte ale activității extra-sportive a fotbalistului Dobrin. 
Faptele relatate — firește, într-o formă publicabilă — 
vorbesc de la sine. Deși ne mai ajunseseră la urechi, 
în diferite împrejurări, vești nu tocmai plăcute în le
gătură cu aceeași persoană, mărturisesc că de astă-dată 
m-am îngrozit! Așadar, sub ochii noștri — mai. bine 
zis, ai acelora care ar trebui să vadă și să acționeze 
în consecință — una din vedetele (vai!) gazonului, un 
băiat de douăzeci și ceva de ani, poate aluneca atlt de 
jos Incit tinde să se identifice, nu printr-un detaliu 
accidental, ci prin întreaga sa conduită, cu deșeurile 
societății. Această frumoasă evoluție se desfășoară 
băgați de seamă — în cadrul unui club important, în
tr-un oraș de frunte al țării, iar jalnicul erou face parte, 
de o bună bucată de vreme, din lotul reprezentativ...

Gravitatea situației ne dispensează, cred, de subli
nieri și comentarii; cît despre explicații (Cum. e cu 
putință ? Cine răspunde ? Unde-i rădăcina răului ?) . — 
ele sînt conținute; după părerea mea, în semnificativa 
tăcere care s-a așternut și dăinuie încă, după relatarea 
celor întîmplate la Pitești, acum vreo două săptămîni. 
Conduceirea clubului F.C. Argeș tace mile, tace și fede
rația, tace — firește, din spirit de solidaritate — și 
vinovatul direct, faimosul senator de drept al echipei 
naționale. în mod normal, s-ar fi cuvenit să se ia și 
să se comunice fără întîrziere o măsură dintre cele mâi 
drastice, pilduitoare atît pentru cel în culpă, cit și pen
tru eventualii prozeliți. în mod normal, ezitarea, ter
giversarea, ocolișurile n-ar fi avut ce căuta, în contex
tul împrejurărilor amintite. în mod normal...

Iată, însă, că s-a lăsat tăcerea, o tăcere absolut anor
mală, care ne irită nu doar timpanele, dar, mai ales, 
inimile. Tăcerea aceasta mi se pare, de altfel, mai grăi
toare decît orice explicații și argumente.

Dan DEȘLIU

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FINALA „CUPEI U.G.S.R." Șl A ȘCOLILOR PROFESIONALE
LA HALTERE

Azi și miine, la Brașov, are 
loc finala „Cupei U.G.S.R.” la 
haltere pe echipe, la care par
ticipă 120 de sportivi din toată

UNDE MERGEM?
AZI

ATLETISM: Sala Floreasca 
II, de la ora 17 : Concurs stu
dențesc de triatlon ; de la ora 
18,30 : Concurs pentru săritorii 
cu prăjina.

BASCHET: Sala Progresul, 
de la ora 15,15 : IEFS II — 
Voința București (f), Voința — 
IEFS II (m), Progresul — Uni
versitatea București (m), Șco
larul — Șc. sportivă Ploiești (f), 
Arhitectura — Universitatea 
București (f) — meciuri în ca
drul diviziilor B.

TENIS DE MASA : Sala Flo- 
reasca, de la ora 17,30 ; Româ
nia — Cehoslovacia în cadrul 
„Ligii europene”.

MÎINE

VOLEI : Sala Floreasca, de 
la ora 8 30 : Medicina — Farul 
Constanța (f), Rapid — Dinamo 

la alta a J.O. nu se repartizea
ză în mod uniform la cele 11 
categorii de greutate, unele din
tre acestea (muscă, semigrea) 
mareînd chiar o tendință de 
scădere a numărului de partici
pants, dar rămîne ca aspect în
grijorător posibilitatea de a în
cadra în viitor turneul de box, 
în condiții optime de desfășu
rare, în perioada de timp a 
J.O.

tn Mexic, din prima pînă în 
penultima zi s-au desfășurat 
cîte două reuniuni (12—13 me
ciuri în medie), galele de box 
depășind ca durată competițio- 
nală toate celelalte discipline 
sportive.

pentru ca un boxer să ajungă 
la o medalie olimpică a trebuit 
să susțină și să cîștige, într-o 
perioadă relativ scurtă, nu mai 
puțin de 4—6 meciuri.

Se ridică în acest caz pro
bleme, atît din punct de vede
re organizatoric, cît și al capa
cității de efort și de rezistență 
a boxerilor.

Alăturînd acestor aspecte și 
pe cel al sporirii posibilității de 
rănire a boxerilor, o dată cu 
creșterea numărului de meciuri 
pe care trebuie să le susțină, și 
de nici imposibilitatea valori
ficării potențialului unor spor
tivi (cum a fost cazul lui Mo
nea, Espinoza-Cuba și Novikov- 
U.R.S.S.), s-a impus necesitatea 
discutării acestei stări de lu
cruri la nivelul conducerii Aso
ciației Internaționale de Box 
Amator (A.I.B.A.) și în mod 
normal au apărut și unele pro
puneri, toate pornind de Ia 
ideea limitării numărului de 
boxeri participanți la J.O. și 
selecționării acestora prin tur
nee preliminare.

Insă modul de organizare a 
acestor turnee preliminare a 
declanșat discuții, deocamdată 
neoficiale, care trebuie să pre
ocupe forul nostru de speciali
tate, astfel îneît să-și poată ex
pune și susține punctul de ve
dere, în raport cu obiectivitatea 
și echitatea soluției care even
tual va fi adoptată.

In plus, federația de box va 
trebui, încă de pe acum, să 
se gindească la soluții legate 
de formarea și pregătirea com- 
ponenților echipei reprezentati
ve, în funcție de măsurile ce 
pot fi luate de forul internațio
nal.

S-a discutat, printre altele, 
criteriul geografic în alcătuirea 
grupelor preliminare. Această 
măsură i-ar dezavantaja net pe 
boxerii europeni, care la ediția 

țara. Concomitent, se desfășoară 
și finala la haltere a școlilor 
profesionale din M.I.C.M.

București (f), Dinamo București 
— Steaua (m) — jocuri din ca
drul ultimei etape a turului în 
divizia națională A.

ATLETISM : Sala Floreasca 
II, de la ora 9 : Concurs cu 
participare deschisă.

NATAȚIE : Bazinul Floreas
ca, de la orele 9,30 și 15,30 : Fi
nalele campionatului național 
de sărituri pentru copii.

MÎINE PE MICUL

ECRAN

Ora 13: transmisie din sala 
Floreasca — aspecte din meciul 
de volei masculin Steaua — Di
namo București.

Ora 15,35 : retrospectivă olim
pică — Grenoble 1988: filmul 
Olimpiadei albe.

Ora 19,20: emisiunea tele- 
sport.

din acest an a J.O., ca și la 
edițiile precedente de altfel, au 
cucerit majoritatea medaliilor, 
în comparație cu celelalte Con
tinente.

Chiar în situația cînd prin 
acceptarea criteriului geografic 
s-ar prevedea un număr mai 
mare de boxeri europetil pentru 
a participa la turneul final, 
aceștia urmînd să fie stabiliți 
prin organizarea unor turnee 
„zonale", soluția nu apare cea 
mai indicată.

Se discută, de asemenea, po
sibilitatea ca la stabilirea drep
tului de participare în finalele 
J.O. să se ia în considerație 
și rezultatele obținute la cam
pionatele europene, în „Cupa 
Europei” și chiar în întîlnirile 
amicale interțări. De aici, ne
cesitatea acordării unei atenții 
sporite pregătirii și participării 
la aceste competiții și întîlniri 
bilaterale, căutării permanente 
a posibilităților de depistare și 
formare de boxeri Ia toate ca
tegoriile de greutate, Cu valoa
rea la nivelul cerințelor de re
prezentare a culorilor țării.

Boxului nostru îi sînt nece
sari înlocuitori, cel puțin de 
aceeași valoare, pentru catego
riile la care au activat Linca, 
Dobrescu, Fiat, Negrea, Ciobo- 
taru și Mariuțan, urmați de 
Ciucă, Gîju, Monea și de alți 
cîți va.

Selecționarea unei echipe re
prezentative presupune, în mod 
normal, existența la fiecare ca
tegorie de greutate a cel puțin 
2—3 boxeri de valoare apropia
tă, dar această valoare să fie 
la nivelul cerințelor pe plan 
internațional; numai în felul 
acesta se stimulează îndemnul 
la pregătire, la perfecționare, 
la ambiție sportivă.

Atîta vreme însă cît antreno
rii noștri se declară mulțumiți 
cu formarea, la perioade foarte 
mari, a unor „singularități" ca 
Zilberman, Cuțov, Nedelcea, 
Ivan și alți cîțiva, nu putem 
vorbi de preocupare deosebită, 
de contribuție adusă, pe măsu
ra posibilităților, la obținerea 
unor succese mai mari pe plan 
internațional.

Se poate afirma că cele două 
medalii olimpice cucerite de 
boxerii noștri la Ciudad de Me
xico reflectă în bună măsură 
și străduința din ultima vreme 
a federației de box de a îmbu
nătăți unele aspecte în organi
zarea activității și pregătirii la 
nivelul loturilor naționale, al 
secțiilor de box din întreaga 
tară. Exigența față de rezulta
tele acestora trebuie însă să fie 
mai mare, cel puțin pe măsura 
eforturilor care se depun și a 
posibilităților pe care le au an
trenorii noștri, atît din punct 
de vedere al pregătirii lor pro
fesionale, cît șl al condițiilor 
de antrenament, care le atnt îm
bunătățite permanent.
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U T. Arad. In picioare : Petescu, Birău, Bakoș, Cornea, Pojoni, Czako. Jos: Lereter, Domide, 
Axente, Moț, Șchiopu. ■ Foto : Paul Romoșan

Campioană de toamnă", potrivit unei expresii cu destul de 
largă circulație, în ultimii ani, in limbajul sportiv, U.T.A. — 
echipa Uzinelor textile din Arad — a luat o bună opțiune 
și asupra titlului de campioană națională. Ea va relua lupta, 

lă primăvară, de pe poziții dintre cele mai avantajoase, create ații 
de cele 3 puncte care o separă de cea de a doua clasată, Universi
tatea Craiova (3 puncte ce s-ar putea transforma în... 5, chiar din 
prima etapă a returului, meciul direct dintre cele două echipe 
jucindU’Se atunci, la Arad), cit și de avantajul substanțial luat a- 
supra lui Dinânio București, adversarii! din umbră, periculos în 
orice situație, datorită experienței și valorii jucătorilor săi.

Desigur, pot interveni exploziile unor rezultate neașteptate, care 
să „arunce in aer" actualul clasament, nicăieri ca in fotbal negă- 
sindu-șî o mai bună aplicare proverbul bătrinesc „Să nu spui hop, 
pină n-âi sărit groapa !“ Dar, la ceasul de față, tînăra echipă a 
U.T.A.-ci este candidata nr. 1 la titlul de campioană a țării !

ȘI TOTUȘI NU E VORBA DE O 
SURPRIZA

Cine ar fi crezut acest lucru, 
în momentul cînd cele 16 echipe 
divizionare A se aliniau ia star
tul campionatului ? Am fi spus 
că nimeni, dacă n-am fi as.siat, 
cu puțin timp în urmă, la șe- 
d'ntâ de analiză a secției de fot
bal'de la U.T.A. Am aflat, cu 
ac-est prilej, că a existat, totuși,

JUNIORII 
ÎNVINȘI 

ÎN GRECIA
în cadrul turneului de pre- 

gă ire pe care-1 întreprinde 
în Grecia, echipa națională 
de juniori â României a sus
ținut, joi, un meci amical în 
compania reprezentativei de 
tineret (siîb 23 de ani) a Gre
ciei. Partida, desfășurată la 
Heraklion, a luat sfîrșit cu 
victoria gazdelor, la scorul de 
3—0 (0—0). Următorul meci 
al juniorilor noștri va avea 
loc marți, la Larissa, în com
pania unui adversar încă ne
desemnat.

cineva care a crezut în- posibili
tățile echipei, îri perspectivele ei. 
Și acest cineva — lucru esențial 
— a fost însăși U.T.A. ! Așa 
cum s-a arătat în darea de sea
mă, echipa a abordat acest cam
pionat avînd ca obiectiv de per
formanță ocuparea UNUIA DIN
TRE PRIMELE ȘASE LOCURI 
DIN CLASAMENT. Un obiectiv 
care s-a desprins de pe acum 
din zona incertitudinii, devenind 
o realizare certă.

Dar, să ne referim șl la ce
lelalte obiective pe care și le-a 
propus secția de fotbal de la 
U.T.A. Unul, care nu face decît 
să ilustreze nu o ambiție șăgal
nică, ci o pasiune deosebită pen
tru cauza fotbalului în general 
și pentru prestigiul soccerului a- 
rădean în special, este acela de 
a pregăti 4 jucători pentru lotu
rile reprezentative. Și la acest 
punct, ca și în producție, U.T.A. 
marchează o depășire netă a 
sarcinilor de plan, arădenii fiind 
reprezentați în aceste loturi, în 
cară sirii chem a ți cei mai buni 
jucători, de un număr dublu de 
fotbaliști decît cel sperat : 8 ! 
Cinci dintre ci au dat în lături 
porțile grele ale lotului A, cu
cerind locuri în echipa națională 
sau pe banca rezervelor. Vi-i a- 
mintâți, desigur : Gornea, Po
joni, Petescu, Domide și Axente. 
Plecat, și el pe drumul afirmă
rii, Moț a făcut, deocamdată, o 
escală, în echipa de tineret, iar 
Broșovschi și Atodiresei au de
venit elemente de bază ale echi
pei naționale de juniori.

Treeînd peste cel de-al treilea 
obiectiv — calificarea în sfer
turile de finală ale „Cupei Ro-

mâniei" — care intră în sfera 
de activitate a anului 1969, este 
neaesar să consemnăm ; că cel 
.de-ăi patrulea — ridicarea nive
lului spectacular al jocului — a 
fost, .de asemenea, atins. Și a- 
cesta nu e’cel fnai puțin impor
tant, el stând, de altfel, la baza 
îndeplinirii primelor două puncte 
din programul de acțiune pe a- 
nul competițional 1968—1969. 
U.T.A. n-a intrat niciodată pe 
T.ehen, în această toamnă, cu gîn- 
dui că victoria i-ar putea-o a- 
duce întâmplarea (zeița atotputer
nică a fotbalului !), arbitrii sau 
suporterii, cu prezența lor zgo
motoasă, dătătoare de energii 
pentru echipa favorită, necruță
toare față de adversari. U.T.A. 
a contat . întotdeauna pe armele 
ei proprii, pe resursele ei teh
nice și de voință.

DISCIPLINA ÎNAINTE 
DE TOATE

Fotbaliștii arădeni sînt încă 
departe de a alcătui o formație 
de virtuoși. Poate că nu vor 
atinge niciodată astfel de valori, 
deși tainele măiestriei pot fi des
coperite și de ei, ca și de atâția 
alți jueători, de la noi sau de aiu
rea, al cărof nume îl pronunță 
cu respect. Un lucru este clar, 
în orice caz : U.T.A. este preo
cupată să joace FOTBAL. Și pen
tru aceasta nici un sacrificiu nu 
este prea mare. începutul, fireș
te, îl constituie conștiinciozitatea 
la antrenamente. Dar aceasta nu 
este suficient. Culmile tehnicii 
nu pot fi atinse decît înaintând 
pas cu pas, pe un drum ce nu 
se termină niciodată, învățînd 
mai mult decît ți se cere, repe
tând la infinit, chiar și de unul 
singur, un exercițiu, ducînd o 
viață cu adevărat sportivă, res
pectând disciplina pe terenul de y 
joc și în afara lui. Tinerii jucă
tori ai U.T.A.-ei au îndeplinit în 
mare măsură aceste cerințe, a- 
jungînd .astfel să practice un 
fotbal curat, cu o evidentă am
prentă tehnică, apreciat nu nu
mai de sufletiștii arădeni, ci si 
de spectatorii din alte orașe, E- 
numerînd o serie de aspecte po
zitive din activitatea secției de 
fotbal, a jucătorilor, darea de 
seamă a găsit mai greu exem
plul negativ, fără de care o ast
fel de lucrare este considerată 
superficială, lipsită de -spi-

rit critic. A trebuit, decâj 
să se caute o mică pată pe 
albul pur al conduitei gene
rale. Am putut afla astfel de o 
mică întîrziere a lui Czako, la 
programul stabilit de antrenorii 
Dumitrescu și Reinhardt, netre- 
eută cu vederea, ci sancționată, 
în ciuda euforiei șl a atmosferei 
propice tuturor actelor de cle
mență pe care le crease vic
toria repurtată de U.T.A., la Pi
tești, asupra lui F. C. Argeș. 
La U.T.A., munca educativă nu 
este o chestiune formală, un su
biect despre care se vorbește 
doar in ședințe. Ea există, este 
mereu prezentă, dă roade. Jucă
torii U.T.A.-el n-au trecut pe la 
Comisia de disciplină de pe 
lingă Federația română de fot
bal, fiindcă nici unul dintre el 
n-a avut de dat socoteală în 
acest tur de campionat pentru o 
faptă urîtă săvîrșită pe terenul 
de joc. Nu știu dacă U.T.A. va 
cîștiga sau nu acest campionat. 
Estie un lucru care nu depinde 
numai de ea, ci și de... adver
sari. E aproape sigur. Insă, că în 
ceea ce privește disciplina pe 
teren U.T.A. își va menține a- 
vansul luat asupra celorlalte e- 
chlpe. Un avans care nu rămlne 
numai o satisfacție platonică, ci 
își poate spune cuvîntul și în 
obținerea victoriei definitive în 
campionat.

Exagerăm ? Ne lăsăm influen- 
țați de climatul evident favora
bil în care s-a desfășurat ședința 
de analiză a unei echipe aflate 
pe primul loc, la sfîrșitul turului ?

Nu, nu. Nu este vorba de un 
toast în plus, ci de fapte pre
cise, care explică, de altfel, de 
ce o formație aflată ani de-a 
rindul în perimetrul retrogra
dării, — arădenii n-au uitat, de
sigur, acele vremuri de restriște 
—- atacă acum piscul cel mai 
înalt : titlul de campioană. De
sigur, U.T.A. de astăzi nu este 
I.T.A. anilor 1946—48, cu nume
roasele ei stele fotbalistice care 
făceau vid în jurul lor. Dar, cu 
atît mal mare este meritul ei, cu 
atît mai mult se cuvine să ne 
oprim asupra comportării pe 
care a avut-o pînă acum.

CAUTĂ ȘI VEI GĂSI !

Se* vorbește despre tinerețea 
U.T.A.-el, despre noua ei gene
rație de Jucători, plină de jar, 
de ambiție. Și, într-adevăr, dato
rită lor. U.T.A. a renăscut ca 
pasărea PliOnix din propria ei 
cenușă s-ar putea afirma că și 
alte echipe prezintă acum, în te
ren, jucători tineri. Și lucrul este 
adevărat. U1T.A. duce incă de 
mai mulți ani, cu răbdare, o să
nătoasă politică de cadre, nere- 
curgînd decît foarte rar la 
„importuri" de jucători și blzu- 
indu-se pe fotbaliștii ridicați din 
pepinieră proprie. Pe lîngă tine
rețe. aceștia au de partea lor șl 
atuul unei coeziuni morale, ex
presie a dragostei față de locu
rile în care au crescut, față de 
clubul care le-a pus bocancii în 
picioare. Un Domide, un Șchio
pu, un Axente, un Moț, un Bro
șovschi au învățat dificilul alfa
bet al fotbalului aici, la U.T.A. 
Inimile lor bat puternic pentru 
această echipă și tot atît de pu
ternic bat inimile arădenilor pen
tru ei. Am avut ocazia să cunosc, 
in zilele cit am stat la Arad, pe 
unul dintre cei mai înfocați su
porteri ai U.T.A.-ei. Un supor
ter... periculos în felul lui, fiind
că locul lui de muncă este co
chetul „bar de zi“ de pe Bule

vardul Republicii, frecventat ta 
special de tineret. Alexandru Al- 
dea mi-a mărturisit, zîmblnd, că 
depășirile de plan pe care le 
înregistrează cu regularitate loca
lul său nu sînt realizate cu ajuto
rul jucătorilor de la U.T.A. 
Pentru el, acest „bar de zi”, cu 
lichiorurile, cafelele și inevitabi
lul iul fum de țigară, parcă n-ar 
exista ! Iată, aici, șl un alt as
pect al problemei : tineretul de 
la U.T.A. nu încearcă să-și pă
călească antrenorii, atunci cînd, 
nu sînt sub supravegherea lor 
directă. Păcăllndu-1 pe aceștia, 
ei sînt conștlenți că se păcălesc 
pe ei înșiși.

Continuînd să dezvăluim „secre
tele de fabricație” de la U.T.A., 
ar trebui să ne referim și la ce
lelalte eșaloane, la echipa pro- 
priu-zlsă de tineret, la juniorii și 
la copiii care constituie „schim
bul de miine". Scopul urmărit cu 
echipa de tineret nu este acela 
de a obține rezultate favorabile 
și de a înjgheba o echipă de sine 
stătătoare, ci se urmărește ca, 
prin intermediul ei, să se forme
ze noi contingente de jucători 
talentați, orlcînd în măsură să 
ocupe un loc în echipa de seniori. 
Rezultatele juniorilor interesează, 
desigur, și mal puțin. Dar faptul 
că echipa de juniori I, partiei- 
pînd la campionatul de SENIORI 
al municipiului Arad, s-a clasat 
Pe locul I, ieșind învingătoare in 
toate întîlnirlle, mai puțin aceea 
cu masiva formație a Indagrarel, 
vorbește nu numai despre poten
țialul actual ai acestor lucătorl, 
ci și despre temelia solidă pe 
care U.T.A. își clădește viitorul.

La ședință au luat cuvîntul an
trenorul principal N. Dumitres
cu, jucătorul Petescu, precum și 
numeroși activiști sportivi din 
Arad, care, în diferitele lor 
locuri de muncă, au ajutat cu 
vorba și cu fapta echipa lor dra
gă. Nici o exuberanță gratuită, 
nici o manifestare care să tră
deze înfumurarea. Dimpotrivă, 
multă rezervă în legătură cu re
turul. Bineînțeles, fotbaliștii ară
deni au toate motivele să fie 
optimiști, să creadă in victorie. 
Și a crede în victorie însemnează 
a o obține pe jumătate. Dar mai 
e și cealaltă... jumătate. Și 
U.T.A. este conștientă că, în ciu
da situației favorabile pe care o 
are, o așteaptă o primăvară pli
nă de fulgere și trăznete. Se dă, 
doar, ultimul asalt. Și împotriva 
cui este dirijat el cu precădere, 
dacă nu împotriva liderului ?

Dar U.T.A. nu se gîndeșde să 
stea în tranșee, în defensivă. Po
trivit unui vechi principiu, că cea 
mai bună apărare este atacul, ea 
este decisă să joace, în continua
re, ofensiv, slujind cauza fotba
lului și, în același timp, și pe 
a ei proprie...

P.S. Să nu uităm : U.T.A. nu 
dispune de un teren de antrena
ment, lucru ce, evident, împiedi
că buna desfășurare a activității 
de instruire. De asemenea, nu 
este rezolvată problema echipa
mentului, nici in ceea ce pri
vește cantitatea lui, dar mai ales 
cînd e vorba de calitatea lui. în 
cazul terenului <le antrenament, 
poate că există anumite greutăți 
care vor trebui să fie totuși înlă
turate. Dar nu poți să nu zîm- 
bești aflînd că U.T.A., echipa 
Uzinelor de textile, n-are echipa
ment ? Să fie o continuare nedo
rită a unei vorbe preluată din 
bătrinl că pantofarul n-are ghete 
și croitorul n-are haine ?

J. B.
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e La Petrolul a apărut un 
nou fundaș de calibrul Dumitru 
Nicolae — Florea. Se numește 
CRINGAȘU DECU (17 ani și 
8 luni), are talia consacraților 
citați, lovește bine mingea cu 
ambele picioare, putinei fi uti
lizat pe orice post al liniei de 
fund.

Cum în apărarea petrolistă 
au răsărit mereu tinere valori 
(Ale.r.iu. Gruber, Bădin), ne în
trebăm cînd. vor apărea și în li
nia înaintașilor — partea cronic 
deficitară a echipei ploieștene ?

e Părerea unui specialist în 
materie de... portari. „Gornea 
a dovedit o respectabilă regu
laritate, D-atcu este de ani de

zile feblețea mea, iar Coman 
are cele mai mari calități și cele 
mai mari.. . defecte*'.

N.A. — Subscriem total ulti
mei idei a marelui portar ro
mân de acum cîfiva ani, Ion 
Voinescu, autorul acestei opinii.

® DAN are de cîteva zile o 
îneîntătoare. . . Dana.

N.A. — Să-ți trăiască, Dane ! 
Și să sperăm că va fi cea mai 
aprigă susținătoare a tăticului 
ei fotbalist !

e Apreciatul scriitor și ca
ricaturist NEAGU RADULES
CU ne-a mărturisit că fotbalis
tul român pe care l-a desenat 
de cele mai multe ori în anul 
1958 a fost, cităm : „Inevitabilul

„Meridiane" selecționează pentru dv. materiale intere
sante din teoria si metodica internațională în fiecare număr 
al revistei „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT"!

în sprijinul medicilor sportivi, al antrenorilor, și^ sporti
vilor de performantă — rubrica „medicină sportivă" a re
vistei „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" !

Vă descurcați greu in activitatea gingașă și complicată 
cu copiii și juniorii ?

Un sfătuitor competent vă stă la dispoziție: revista 
„EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" !

Apariția șt dezvoltarea educației fizice și sportului pe 
teritoriul României face obiectul unei interesante rubrici — 
„File de istorie" a revistei „EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT" !

Vă pregătiți pentru examenul de admitere la IE.F.S. ?
Se apropie examenul de definitivat ?
Vreți să promovați examenul de avansare ?
Nu uitati, un consultant totdeauna la dispoziția dv., în 

orice parte a tării — revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT" !

„EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" — revista tuturor ca 
drelor de specialitate ale mișcării sportive !

„EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" în toate bibliotecile de 
specialitate !

„EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" apare lunar, în 72 de 
pagini bogat ilustrate.

Pîrcălab. Aș fi preferat să fie 
unul din tinerii care s-au afir
mat în ultima vreme și care nă
dăjduiesc să nu-mi înșele și ei 
speranțele.. .”

• Joia viitoare: partidă
Nunweiller 1

Anualul meci al clanului Nuri- 
weiller se dispută joi, pe un 
teren încă nedesemnat. După 
cum ne-a declarat Lică, există 
o singură indisponibilitate cer
tă : „Nea Nelu (n.a. Nunweiller 
III), care are jocuri în campio
natul turc pînă la 15 ianuarie. 
Pe Radu, sperăm să-1 învoim de 
la antrenorul Angelo Niculescu" 
ne-a spus cel de-al patrulea re
prezentant al dinastiei...

Iată formațiile probabile: de 
o parte : Nunweiller I, Nun
weiller IV și Nunweiller VII ; 
de partea cealaltă: Nunweiller 
II, Nunweiller V și Nunweiller 
VI.

• Cunoscutului gazetar fran
cez de fotbal JACQUES FER- 
RAN i s-a decernat'marele pre
miu Martini pentru cel mai bun 
articol sportiv al anului. Mate
rialul este însă consacrat virtu
ților. .. rugbyului! („Lumina 
neagră a rugbyului").

N.A. — încă un slujitor al 
Măriei Sale fotbalul c.are-1 tră
dează 7

Marius POPESCU

LOTO-PRONOSPORT
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LA DOMICILIUSAU LA LOCUL DE MUNCĂREVISTA „FOTBAL"
Bif ABONAMENTE

CEREȚI FACTORILOR POȘTALI 
Șl DIFUZORILOR DE PRESĂ 

din Întreprinderi 
ABONAREA DVS.

I

NOI CIȘTIGĂTORI 
DE AUTOTURISME

In urma, omologării biletelor 
cîștigătoare de la concursul ex
cepțional Pronoexpres din 8 de
cembrie 1968, au fost stabiliți ur
mătorii cîștigățori de autotu
risme :

Cite un autoturism „Volga" : 
Constantin Roșea com. Matea, 
jud. Galați, Costache Gh. Con
stantin din Ploiești, Petre *J'an- 
cov din București.

Cita un autoturism „Dacia 1100”: 
Vaslle Molse din Bacău, Ion Țu- 
glea din com. Molneștl, jud. Ba
cău, Ion Ștefan din satul Ghs- 
boienl, corn. Tătărani, jud. Dîm
bovița, Bănică Șerban din Piatra 
Neamț. Aceste autoturisme au 
fost cîștigate direct.

Cele 10 autoturisme atribuite 
prin tragere la sorți, au reve
nit următorilor participanți :

Categoria a V-a :
Nicolae Ciucă — Focșani, Teo

dor Feraru — Bîrlad și Nicolae 
Cristea — București (cîte un au
toturism „Dacia 1100“), Gheorghe 
Cudalb — Corabia (un autotu
rism „Moskvici 408“ cu 4 faruri 
șl radio), Vilma Simon — Bucu
rești (un autoturism „Skoda 
1000 M.B.).

Categoria a Vl-a :
Ion Heteca — Piatra Neamț, 

Gheorghe Stănescu — Pitești și 
Elena Popp — Ploiești (cîte un 
autoturism „Dacia 1100“), Silvia 
Preoțescu — Vulcana-Băi, jud. 
Dîmbovița (un autoturism „Mosk
vici 408“ cu 4 faruri și radio), 
Iosif Dragodan — Nădlac, jud. 
Arad (un autoturism Skoda).

LOTO

Numerele extrase la tragerea 
din 20 decembrie 1968 :

3 21 7 89 43 75 65 38 24 85 87 29

FOND DE PREMII : 918.713 Iei
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DECEMBRIE LUNA Cadourilor

Ș POȚI SA BUCURI PE ORICINE
-------- -- . ....____________% OFERINDU-I UN CADOU.

MARE-I INSA bucuria
CIND CADOUL E UN STILOU 1
In luna cadourilor magazinele de specialitate vă stau 
la dispoziție cu un bogat sortiment de stilouri. Cadouri 
uitile-stilourile de diferite tipuri: Flaro, Albatros, Ju

nior, Diplomat, și Dumbrava.
PREȚUL ÎNTRE 13 șl 47 LEI

I
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Acte de acuzare (II)
de Lamberto ARTIOLI

A șasea.
SACRAMENTO (California), 19 noiembrie 1965. — Co

misia Sportivă a Californiei s-a pronunțat din nou îm
potriva lumii interlope americane și a influenței ei ne
faste în lumea boxului. Dar ceea ce a surprins pe mulți, 
în cercurile pugilistice, a fost atitudinea decisă, expli
cită, a Comisiei californiene care nu a ezitat să dea și 
un nume ; Ernie Terrell. Toți știu cine-i acesta. Deține 
titlul de campion al lumii la categoria grea, poate cel 
mai contestat și mai controversat titlu din istoria boxu
lui. Și Ernie Terrell îl deține numai pentru că W.B.A. 
(World Boxing Association) a vrut așa, nepăsîndu-i de 
opinia publică mondială care-1 recunoaște, aproape în 
unanimitate, pe Cassius Clay, teribilul puncheur și vor
băreț. Președintele Comisiei Sportive a statului Califor
nia, Dan Kilroy, a fost cel ce a formulat grave acuzații 
împotriva lui Terrell învinuindu-1 că este un pion in 
mîinile lumii rău famate și cerînd să i se interzică aces
tui pugilist să lupte pentru titlu, atî' . timp cit nu va 
dovedi că are miinile curate. Dan Kiir -y a mers și mai 
departe : pentru a fi reabilitat* Terrell trebuie să facă 
dovada că nu mai are nici-o legătură cu managerul său 
Bernard Gliekman. Atitudinea dîrză a Comisiei cahfor- 
niene ar putea zădărnici planurile W.B.A. care, nerăb
dătoare să-și recapete considerații)r«’a în lumea boxului, 
a făcut un pas înapoi, dînd pos. hitateă lui Clay să 
devină campion oficial al lumii ; adică să lupte cu 
Terrell.

Intr-un comunicat, difuzat ieri-seară, Dan Kilroy face 
un mic istoric al molimei care a contaminat lumea pu- 
gilistică americană. Amintește condamnările lui Frankie 
Carbo și Frankie (Blinky) Palermo, în 1961, pentru că 
,.1-au pus la respect" pe Don Jordan după ce a cîștigat 
titlul mondial la categoria semimijlocie. Comisia califor- 
niană a jucat un rol important cu acea ocazie, atrăgînd 
atenția autorităților și opiniei publice asupra cazului, 
așa cum menționează chiar Kilroy în declarația sa. Chiar 
dacă, în alte domenii, se petrec fapte asupra cărora Co 
misia sportivă a Californiei nu-și exercită controlul, 
această comisie consideră că nu este cazul să păstreze 
tăcerea și să fie simplă spectatoare la repetarea unor 
situații care existau înainte de arestarea lui Carbo și a 
lui Palermo. După ce se întreabă pe baza căror criterii 
a fost admisă organizarea întîlnirii Clay-Patterson, co
misia își continuă comunicatul manifestîndu-și îngrijo
rarea pentru faptul că așa-zisul titlu mondial versiunea 
W.B.A., aparține lui Terrell. Pină acum cîtva timp, Ernie 
Terrell era asistat de Julius Isaacson. In orice caz, după 
cucerirea titlului, Isaacson a fost lăsat la o parte și a 
apărut acest Bernard Gliekman. Comisia Californiei a 
mintește că Bernard Gliekman a fost comanager al lui 
Akins. Gliekman a avut strinse relații cu Frankie Carbo, 
i-a împrumutat bani ca un adevărat prieten, s-a consul
tat cu Carbo, în sute de ocazii, cu privire la diferite me
ciuri, a făcut împreună cu el pariuri și l-a numit pe 
Carbo „ambasador de bună voință al boxului" în fața 
comisiei Kefauver care a întreprins o anchetă în lumea 
pugilistică. Acuzațiile sint grave și fără îndoială că tre
buie să i se dea ascultare acestui .glas ridicat pe neaș 
teptate deși era firesc să se întîmple — pînă la urmă — 
și aceasta. Boxul american, în ciuda celor ce s-au întîm- 
plat în trecut, în pofida celor ce se întîmplă după toate 
probabilitățile și acum, rămîne un sport și unul dintre 
cele mai frumoase. Trebuie făcut ceva pentru a-1 salva.

A șaptea.
. CHICAGO, 25 februarie 1966. — James DOugan Norris, 

arhimilionar, cunoscut în toată lumea, datorită faptului 
că a fost timp de un deceniu președintele faimoasei fir
me pugilistice I.B.C. și al arenei Madison Square Garden 
din New York, a decedat astăzi în urma unui infarct 
cardiac, la Sainte Luke Hospital. La New York, de ani 
de zile i se spunea „irlandezul cu mintea înfierbîntată". 
Se trăgea dintr-o familie foarte bogată. Căi ferate, mari 
stadioane, nenumărate acțiuni și numele bine situat în 
cartea înaltei societăți. Și totuși s-a aruncat orbește în 
lumea boxului. Cînd acțiunile de șantaj conduse de 
Carbo și de mulți alții care roiau în cercurile pugilistice 
au devenit, atît de puternice îneît l-a constrîns să depună 
armele, Norris s-a lăsat tîrît in această lume interlopă 
căreia i s-a asociat apoi. înalta societate l-a șters din 
cartea sa, iar justiția l-a acuzat de încălcarea legii Sher
man, obligîndu-1 să vîndă pachetul de acțiuni pe care 
îl deținea la Madison Square Garden și să lichideze In
ternational Boxing Club-ul. Norris a trebuit să renunțe 
la imperiul său.

A opta. i
CHICAGO, 31 martie 1961. — Boxul are, începînd de 

astăzi un Valachi (N.T. Un faimos gangster în conflict 
cu organizația Cosa Nostra) al său: se numește Bernard 
Gliekman, organizator din Chicago și fost om de încre
dere al lui Frankie Carbo în acest oraș. Gliekman, ma
nager oficial al lui Ernie Terrell, campion al lumii la 
categoria grea versiunea W.B.A., a cerut protecția F.B.I. 
ului, oferincu-se să dezvăluie manevrele secrete ale crîn- 
cenei bătălii ce se desfășoară în culisele boxului pentru 
dobîndirea supremației în acest domeniu. întreaga po
veste se țese în jurul meciului dintre Cassius Clay și 
Terrel care ar fi trebuit să aibă loc la New York, dar 
care a fost anulat tocmai pentru faptul că Gliekman, 
privind cu nepăsare faptul că era considerat indezirabil 
în acest stat, a fost văzut în compania lui Terrell. Acest 
lucru a provocat mînia membrilor organizației criminale 
care pare să fie o ramură a organizației Cosa Nostra. 
Un emisar al clicii din New York s-a dus personal să-1 
admonesteze pe Gliekman care, găsit în casa sa din 
Schiller Park (Illinois), a fost supus amenințărilor și vio
lențelor. Versiunea oficială pentru convocarea „Marelui 
juriu" furnizată de F.B.I. afirmă că „este vorba de a 
verifica in mod concret veridicitatea unor incriminări 
conform cărora pugilistul Ernie Terrell ar fi fost ame
nințat cu moartea de către elemente ale lumii interlope 
organizate pentru a-l constringe să accepte intilnirea cu 
Cassius Clay la Garden, din New York*. Se consideră, 
însă, ca sigur faptul că intervenția poliției federale tre
buie pusă în legătură cu o ciocnire între bandele înar
mate ale musulmanilor negri și Cosa Nostra pentru su
premație în lumea pariurilor.

Iată, în continuare, textul primei pagini din actul de 
acuzare împotirva lui Paul John Carbo și a altora dre
sat de Ancheta Kefauver.

Document nr. 48 —•
Statele Unite. Curtea districtuală pentru Districtul de 

sud al Californiei — Diviziunea Centrală.
Reclamant : Statele Unite ale Americii.
împotriva lui
PAUL JOHN CARBO, alias John Paul Garbo, Frankie 

Garbo, FRANK PALERMO, alias Blinky Palermo, JO
SEPH SICA, LOUIS TOM DRAGNA, TRUMAN GIB
SON jr. Inculpați.

nr. 27973 (3D 
ACUZARE 
(U.S.C., Capitolul 18, paragraful 1951) 
Avere adunată prin încălcarea legii împo
triva șantajului
857 (b) — Extorcări prin comunicări între 
diverse state
371 — Escrocherie

Marele juriu acuză i
Cap de acuzare nr. 1 (cod S.U.A., Capitol 18, paragraf 

1951)
1. înainte de 22 octombrie 1958, data exactă nu este 

cunoscută Marelui Juriu, și pînă la data acestui proces, 
inculpații Paul John Garbo, alias Frankie Garbo, Frank 
Palermo, alias Blinky Palermo, Joseph Sica, Louis Tom 
Dragna, Truman Gibson jr. și William Daly — ultimul 
nefiind acuzat de complicitate, precum și alte persoane 
necunoscute acestui Mare Juriu s-au înțeles, s-au unit 
și au uneltit comiterea unor infracțiuni la legile Statelor 
Unite ale Americii după cum urmează i

2. Să împiedice cu premeditare, să întîrzie sau să in
fluențeze, orice fel de activitate comercială între diferite 
state prin extorcări, violînd prin aceasta Codul S.U.A., 
Capitolul 19, paragraful 1951.

3. Obiectivele unei asemenea acțiuni ilegale erau înde
plinite după cum urmează...

In românește de

S. BONIFACIU și A. B1EBEANU
Din «sport E MAFIA* — (C) 1968 — Casa editrice Valentino 

Bomplan! & C — Milano).



tORESPONDENȚÂ SPECÎALĂ DIN SOFIA

URMĂRIND ECHIPA ANGLIEI PE „WEMBLEYJJ

întîlnirea dintre reprezenta
tivele Angliei și Bulgariei, dis
putată pe „Wembley" și în
cheiată cu scorul de 1—1 (1—1), 
a fost așteptată cu un deosebit 
interes de specialiști și de toți 
iubitorii jocului cu balonul ro
tund din ambele țări. Pentru 
fotbaliștii bulgari, rezultatul 
meciului prezenta mai mult 
o problemă de prestigiu, de 
confirmare a progresului reali
zat pe plan internațional în ul
timii ani ; pentru englezi, însă, 
acest joc urma să elucideze mai 
multe probleme care frămîntă 
lumea fotbalului insular.

Rezultatele modeste obținute 
după cîștigarea campionatului 
mondial, criticile din ultimul 
timp la adresa lui sir Alf Ram
sey, scăderea eficienței liniei 
de atac, schimbările efectuate 
în diferite posturi, erau teme 
mult comentate în Anglia. Or, 
meciul cu Bulgaria, atît prin 
jocul prestat de „ll”-le englez, 
cît și prin 
sfîrșit, nu

scorul cu care 
a avut darul

a luat
să li-

Managerul Alf Ramsey a avut 
destulă bătaie de cap cu alcă
tuirea formației. Urmărind cu 
atenție evoluția unor jucători în 
ultima etapă de campionat di
naintea întîlnirii cu Bulgaria, 
Ramsey a rămas plăcut impre
sionat de jocul lui Beli și Lee, 
pe care i-a introdus în echipă 
în locul lui A. Ball șl R. Hunt, 
indisponibili. Preocuparea de 
bază a lui Ramsey o constituie 
însă, întărirea apărării, căreia 
îi lipsește viteza necesară. Se 
pare că el își pierde încrederea 
în Labone și va recurge din 
nou la J. Charlton, mai ales că 
nici Moore nu a strălucit.

Am urmărit pe englezi și cu 
prilejul evoluției lor în capitala 
României. Pot să afirm că ei 
au jucat, în meciul cu reprezen
tativa Bulgariei, mult mai bine 
decît la București. Au exercitat 
o puternică presiune la începu
tul partidei și au tras destul de 
frecvent și precis la poarta lui 
Simeonov, care a apărat exce-

»w- ■.'W'«w<

Scurtă consfătuire între manager și căpitanul de echipă: Sir 
Bobby Moore.Alf Ramsey și

niștească spiritele. 1—1 cu Bul
garia pe „Wembley" echivalează 
cu o înfrîngere pentru campio
nii mondiali și cu o victorie 
pentru oaspeți.

lent. Gazdele au acționat în per
manentă mișcare, căutînd să 
ocupe poziții cît mai bune. Apă
rarea, însă, nu s-a dovedit a ti 
prea sigură, nu posedă viteza

necesară și dacă înaintașii bul
gari ar fi fost 'mai deciși în 
apropierea poi-ții lui West, pu
teau crea mai multe faze de 
gol. Mullery, ca half agresiv, 
a sprijinit activ linia de atac, 
șutind deseori la poartă. Dea
supra tuturor a fost însă Bobby 
Charlton, care s-a distins ca 
un excelent coordonator de joc 
șl trăgător la poartă. El a alter
nat pasele scurte cu cele lungi, 
încrucișate, și a tras cinci-șase 
șuturi extrem de puternice, din
tre care două au fost salvate 
ca prin minune de Simeonov.

Dacă în prima repriză engle
zii au jucat maj variat, cu in
cursiuni pe extreme, în partea 
a doua a jocului au devenit 
sclavii șablonului, au centrat 
mingi înalte și au șutat de la 
distanță. In general, A. Ramsey 
va avea încă mult de lucru 
pînă va reuși să pună la punct 
echipa care să fie în stare să-și 
apere cu succes titlul în Mexic.

Presa engleză a comentat pe 
larg acest meci. B. James, re
dactor de specialitate al ziaru
lui „Daily Mayl", apreciază că 
englezii au avut cel puțin 31 de 
ocazii de gol. El critica nu mo
dul de joc al gazdelor, ci faptul 
că ei nu și-au creat posibilități 
de a încheia atacurile. Comen
tatorul televiziunii bulgare, pre
zent și el pe „Wembley", afirma 
că „în primele 20 de minute 
englezii erau foarte aproape de 
victorie, dar șuturile lui Mullery, 
Peters și Hurst nu-și găsesc 
ținta".

Nu încape îndoială că în par
tida Anglia — România de la 
15 ianuarie, gazdele vor depune 
toate eforturile pentru o com
portare care să satisfacă exi
gențele pretențiosului public 
englez, iar Alf Ramsey va în
cerca, poate, noi formule pentru 
a obține succesul care să-l scu
tească de noi critici.

Andrei JASNIKOV
redactor la „Naroden Sport"

Sofia

TURNEUL

DE LA ATENA
ATENA 20 (Agerpres). —In 

ultima rundă a turneului in
ternațional 
le". Victor 
nia) a fost 
mutări de

de șah „Acropo- 
Ciocîltea (Româ- 
învins în 28 de 
marele maestru 

iugoslav Bruno Parma. Intr-o
partidă decisivă pentru con
figurația finală a clasamen
tului, Kavalek a întrerupt cu 
Tatai.

Pînă la disputarea partide
lor întrerupte, clasamentul se 
prezintă astfel : Pachman 
(Cehoslovacia) — 11 p.. Ci- 
rici (Iugoslavia), Boboțov 
(Bulgaria) — ÎO'A p„ Kava
lek (Cehoslovacia) — 10 p. (1). 
Victor Ciocîltea a ocupai în 
final locul 15 cu 4 p.

CAMPIONATUL

DE HOCHEI

AL U.R.S.S.
MOSCOVA, 20 — In cadrul

turneului final al campionatu
lui U.R.S.S. de hochei pe ghea
ță s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Dinamo Moscova — 
Spartak Moscova 4—1 ; Ț.S.K.A. 
Moscova — Aripile Sovietelor 
16—1 ; Himik Voskresensk — 
Avtomobilist Sverdlovsk 4—2. 
în clasament conduce Ț.S.K.A. 
Moscova.

C.C.E. LA BASCHET

în C.C.E. la baschet mas
culin, turul II (prima manșă): 
Villeurbanhe Lyon — Zadar 
74—54 (41—22); A.S.K. Vor- 
warts Leipzig — Ț.S.K.A. 
Moscova 54—66 (28—24) ;
M.T.V. Giesen — Real Madrid 
81—97 
tehnic
Tel Aviv 83—79 (45—43). La 
baschet feminin (tot în C.C.E.
— turul II) — Chemie Halle
— Recoaro Vicenza 47—38 
(17—22) ; Union Firestone 
Viena — Wisla Cracovia 
54—66 (25—39).

(33—47) ; Institutul 
Istanbul — Maecabi

FARUL CONSTANȚA

PE RINGUL

DIN ODESA

box Farul Con-Echipa de 
stanța va evolua, la 24 decem
brie, la Odesa, unde va întîlni 
selecționata orașului. Constăn- 
țenii vor răspunde, astfel, vizi
tei pe care le-au făcut-o, astă- 
vară, pugiliștii sovietici.

AZI ÎNCEPE BALCANIADA LA HALTERE
20 (prin telefon), 
duminică se des- 

localitate prima 
la * haltere. Sînt

IAMBOL 
Sîmbătă și 
fășoară în 
balcaniadă 
prezente selecționatele Iugo
slaviei, României și Bulgariei. 
Gazdele vor prezenta două 
formații, dintre care numai 
prima reprezentativă partici
pă în mod oficial

întrecerile se desfășoară pe 
categorii și pe echipe, .astfel 
îneît primilor clasați, precum 
și formației 
ocupa primul
clasamentul pe națiuni, li se

de campioni

că principalii 
sportivii țării 
acest an au 
de succese în

care va
loc în

decern titlurile 
balcanici.

Fără îndoială 
favoriți sînt 
gazdă, care în 
realizat o serie
marile competiți (..Cupa Du
nării", campionatele europe
ne, J.O. etc.).

Halterofilii 
în localitate 
fiind primiți 
ră de gazde, 
tăzi un ușor
frumoasa sală „DIANA" din 
localitate.

români au sosit 
joi dimineața, 

cu multă căldu- 
Ei au făcut as- 
antrenament în

DIN
DE LA STOCKHOLM 

LA STOCKHOLM

Sezonul internațional de ho
chei promite și în acest an o 
luptă pasionantă pentru supre
mație. In fruntea, listei favori- 
ților se află, firește, hocheiștii

Ies Kooteu.es
de

De la campionatul mondial de 
la Stockholm din 1963, repre
zentativa sovietică de hochei pe 
gheață a realizat un șir de vic
torii foarte rar întrerup! In pre
zent, ea se pregătește pentru 
campionatul mondial care va 
avea loc, în martie viitor, din 
nou în capitala Suediei.

Ce-au devenit, în acest timp, 
„vedetele” hocheiului nostru ? 
Nucleul echipei, portarul Kono- 
valenko, fundașii Davîdov, Kuz- 
kin, Ragulin, ca și atacanții 
Starșinov și Maiorov au îmbă- 
trînit cu șase ani, ceea ce e 
grav pentru un hocheist. Cu 
toate că antrenorii reprezentati
vei, Cernîșev și Tarasov susțin 
că vîrsta nu constituie un cri
teriu principal cînd e vorba să 
alcătuiască lotul celor mai buni, 
că în primul rînd contează mă
iestria, problema succesorilor 
nu poate să ne lase indiferenți. 
Pentru moment, continuăm să 
ne bazăm pe veterani.

Să sperăm, totuși, că antre
norii reprezentativei vor găsi, 
anul 
tori, 
chei 
rat
Noua formulă a campionatului 
unional, prevăzînd că numai 6 
formații, care au obținut cele 
mai bune rezultate după dispu
tarea meciurilor din tur și re
tur au dreptul să lupte mai de
parte pentru titlul de campioa
nă, a obligat echipele să se în
trebuințeze la maximum. Echi
pa Avtomobilist din Sverdlovsk

acesta, debutanți promit ă- 
Actualul campionat de ho- 
al U.R.S.S. este caracteri- 
de o luptă înverșunată.

PROMIȚĂTOAREA ANIMAȚIE
(Urmare din pag. 1)

III în clasament, deținut ac
tualmente de Avîntul Mier
curea Ciuc. Cît privește e- 
chipa Steaua, aceasta ni s-a 
părut parcă obosită, expri- 
mîndu-și superioritatea nu 
prin viteza și vigoarea obiș
nuită, ci mai mult prin ru
tina și omogenitatea primei 
linii de atac, precum șl a 
fundașului Varga, evident cel 
mai bun jucător al hocheiu
lui nostru.

Interesant ni se pare din 
acest punct de vedere fap
tul că azi, în meciul vedetă 
al programului, se întîlnesc 
tocmai formațiile învingătoa
re de ieri, adică Steaua și 
Agronomia Cluj. Prin pris
ma evoluțiilor lor din etapa 
a treia sîntem tentați să a- 
firmăm că meciul va fi echi
librat. Dar nu o facem cu

toată convingerea, pentru că 
prea de multe ori ne-au fost 
înșelate speranțele 
campionat..

în acest

Agrono- 
Geologie 

4—0). Au 
(3), Gali 

Szanta, Trăușan 
Tă-

Rezultate tehnice : 
mia Cluj — Petrol 
9—2 (3—0, 2—2, 
marcat t Marian 
(3), Kollo, “ 
(Agronomia), Paraschiv, 
băcaru (Petrol Geologie). Au 
condus atent FI. Gubernu și 
C. Sgîncă. Steaua — Avîntul 
M. Ciuc 11—5 (5—0,
4—3). Au marcat s 
Bucur (3), Ioniță, 
Calamar, Gheorghiu 
Vacar (2), I. Szabo, 
Antal. Au arbitrat 
Florescu și M. Hușanu.

o__ 9
Biro (4)| 
Fodorea, 
(Steaua), 

Mihoc, C. 
corect I.

Programul de azi i ora 
16,30 t Dinamo — Petrol Geo
logie ; ora 18,451 Steaua — 
Agronomia Cluj.

jj®
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pe F.C. Santos lui Penarol 
Montevideo. La această compe
tiție, care trebuia să reunească 
pe toți cîștigătorii de pînă acum, 
ai trofeului intercontinental, 
Europa va fi reprezentată — se 
anunță — doar de Inter Milano. 
Sînt și întîlniri între echipe na
ționale, prilejuite de turneul 
peste Ocean al fotbaliștilor vest- 
germani și al celor iugoslavi. 
Reprezentativa R.F. a Germa
niei joacă mîine la Ciudad de 
Mexico, cu naționala mexicană. 
Marți, la Bogota, este progra
mată întîlnirea internațională 
Columbia — Iugoslavia. Apoi, 
un interesant turneu internațio
nal de fotbal pentru juniori 
reunește, la Tunis, în zilele de 
22—25 decembrie, reprezentati
vele Franței, Italiei, Algeriei, 
Libanului, Marocului și Tuni
siei.

■ presupune că da. Insă o doză 
de incertitudine planează, to
tuși, peste acest al 57-lea, 
challenge-round”.

Si- ,
Arthur Ashe în plină revenire, va da prilej „salatierei de 

un lungargint" să facă

nul sportiv 1968 parcurge 
ultimii metri din ameți
toarea sa cursă. In urmă 

au rămas atîtea mari evenimen
te, sinonime cu capitole glo
rioase din istoria sportului ; mai 
sînt păstrate doar cîteva în sa
cul altădată doldora, din care 
timpul a cernut cu încăpățînare, 
săptămînă de săptămînă, puz
derie de recorduri, succese și 
eșecuri, victorii și înfringeri, la
crimi de bucurie sau de amar. 

Acum, pentru penultima săp
tămînă a serialului nostru, per
formanțele de pe stadioane sînt 
puternic concurate de 
niment care 
restră.

va depăși
un eve- 
aria te-

Firește, 
spre 
azi la ora 7,45 (ora Wa

shington), la rampa de lansare 
a lui „Apollo-8”, la Cape Ken
nedy, alte încercări umane de 
depășire par mărunte zbateri 
de pigmei. Chiar dacă ar fi vor
ba, de pildă, despre apoteoza 
unei marj competiții ca 
challenge-round-ul „Cupei Da
vis". Emoționant, totuși, acest 
finiș al întrecerii tenismanilor 
în care două mari forțe ale 
sportului alb se înfruntă pentru 
supremație.

Peste cîteva zile, pe terenu
rile verzi din Adelaida (Austra
lia de sud), vor sta față în față 
echipele Australiei — deținătoa
rea trofeului — și S.U.A., ire
zistibil challanger, cel puțin în 
aparență. Fiindcă, așa cum afir
mă corul specialiștilor, de data 
aceasta este rîndul americanilor 
să guste satisfacția victoriei 
din masivă „salatieră de argint". 
Este și argumentul bunului

în fața : 
Lună, care

zborului 
! începe

torilor natației este concentrată 
asupra vizitei unor înotători de 
marcă americani și australieni 
în Franța. După reuniunea de la 
Aix-en-Provence, urmează o a 
doua în bazinul făcător de mi
nuni din Marseille. De fapt, 
„minunile" țin de prezența apei 
sărate în acest faimos recipient 
de performanțe, care poate și 
de data aceasta să ne furnizeze 
surpriza unor modificări pe ta
belele de recorduri. Cei doi 
Mike, Wenden și Burton, o pot 
face oricînd.voiaj ?

simț, dacă ne gîndim că de o 
parte a fileului stau cei mai 
rezultativi performeri ai teni
sului amator — un Ashe, un 
Graebner, de pildă — iar de 
alta, jucători de planul doi, 
aproape mediocri.

Dar, așa cum șade bine unei 
întreceri sportive, nu toate lu
crurile sînt clare in această 
mult așteptată finală. Pronosti
cul pentru o victorie americană 
a căpătat învestitura certitudinii 
abia după rezultatele recentului 
turneu de la Brisbane, în care 
Ashe a marcat o puternică re
venire de formă. Se știe, valo
rosul tenisman negru se acci
dentase în noiembrie, pe cînd 
juca în Anglia, ceea ce a scă
zut brusc, atunci, acțiunile echi
pei nord-americane. Cum și 
Graebner a fost indisponibil o 
bună bucată de vreme, șansele 
australienilor de a păstra sala- 
tiera (pe care o dețin, într-o 
nouă serie neîntreruptă, din 
anul 1964) creșteau considerabil. 
Brisbane a pus lucrurile 
punct : Ashe l-a învins 
Ruffels, iar Smith (rezerva 
Graebner) pe Bowrey, astfel 
superioritatea challangerilor s-a 
dovedit a fi netă.

Va fi la fel și în finală ? Se

Fotbalul își afirmă prezen
ța, cu destulă pregnanță, 
și în acest finiș de sezon. 

In America de Sud, în special, 
se desfășoară o serie de meciuri 
interesante. încep confruntările 
din cadrul acelui foarte pompos 
intitulat „super-campionat
tercontinental", care opune azi 
pe Racing Buenos Aires lui 
F.C. Santos, iar peste două zile

Mai pot fi notate o serie de 
întîlniri în sporturile de 
sală. La Paris, și apoi la 

Lyon, se vor desfășura două me
ciuri paralele (masculin și fe
minin) între reprezentativele de 
volei ale Franței și Italiei. La 
handbal feminin, se întîlnesc 
echipele Franței și Spaniei, în
tr-un meci găzduit de orașul 
Agen.

in-

Dar schiul, patinajul, ho
cheiul ? Fiți fără grijă. 
Prezența lor, de sezon, o 

relatăm acum, zi de zi, în cele
lalte coloane ale rubricii noastre 
internaționale.

Rd. v.

PRESA STRĂINĂ
sovietici; -actualii deținători ai 
titlului mondial. Despre aceștia 
ne informează, intr-un număr 
recent, săptăminalul „LES NOU- 
VELLES DE MOSCOU", într-un 
articol semnat de redactorul

V. Korobeinikov :

(Ural), o debutantă, s-a dovedit 
plină de promisiuni. Ea a de
monstrat un joc foarte tehnic 
și dinamic, clasîndu-se printre 
primele șase. Dintre jucătorii 
ei s-a impus, mai ales, portarul 
V. Pucikov, care poartă aceiași 
nume ca și portarul atît de 
popular al selecționatei sovietice 
de altă dată. Tînărul Pucikov 
din Ural calcă pe urmele cele
brului său predecesor : ar tre
bui avut în vedere de Pe acum 
pentru echipa reprezentativă.

AFARA CU RODONI !
Adriano Rodoni, președintele 

Uniunii 
devine 
atacuri 
Fără a
lentă în care este vizat de arti
colul publicat recent in ziarul 
danez „BERLINGSKE TIDEN- 
DE" din Copenhaga, găsim inte
resant să reproducem acț cîte
va din pasagiile cele mai sem
nificative :

Cicliste 
tot mai 
în presa 
subscrie

Internaționale, 
des ținta unor 
de specialitate, 

la maniera vio-

Canotorii
vest-rermani încep

antrenamentele
pentru J.O. 1972 !

în- 
cu 
la 
de

Renumitul antrenor vest-ger- 
man de canotaj, Karl Adam, a 
declarat că la J. O. din 1972 
trecerile de canotaj vor fi 
mult mai echilibrate decît 
ultimele Olimpiade. O serie
țări de pe continent, printre 
care în special echipajele de 
8+1 ale R. D. Germane, 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Iugo
slaviei se vor prezenta în con
diții mult mai bune decît la 
Olimpiadele anterioare. Așadar, 
echipa R.F.G. va întîlni 
adversari mai puternici și va 
avea o misiune deosebit de di
ficilă. Pentru a asigura o cît 
mal bună pregătire formației 
sale, Karl Adam a alcătuit un 
plan de muncă, care se rezumă 
la trei puncte.

1. O selecție riguroasă făcută 
de toți antrenorii vest-germani;

2. Organizarea unor cantona
mente pe la-ul de la Ratzeburg, 
care îndeplinește cele mai bune 
condiții de pregătire;

3. Antrenamentele vor trebui 
să înceapă cu trei ani înaintea 
J. O., adică în 1969.

Tiparul L F. „Informația**, »tr. Brezoianu ar. 23—25, București

După victoriile italiene 
probele de sprint și tandem 
campionatelor mondiale de 
clism de -la Montevideo, rămîi
cu un gust amar. Noii campioni 
și-au cîștigat titlul cu atîtea 
trucuri și manevre murdare, in
cit chiar ziarul de limbă italiană 
„BBColor", care apare în Uru
guay, îi dezavuează.

Trebuie pusă pe picioare o 
acțiune hotărîtă pentru a înde
părta de la condueerea U.C.I. 
pe italianul Rodoni și acoliții 
săi, astfel ca oameni cu ade
vărat integri să poată prelua 
conducerea forului internațio
nal de ciclism. Numai atunci 
va putea fi instaurată o atmo
sferă de „fair-play” pentru ci
cliștii tuturor națiunilor. Aceas
tă acțiune trebuie să pornească 
de la iregularitățile comise la 
Montevideo, ca și de la altele 
produse anterior. De fapt, încă 
nu s-au disputat campionate

reprezentanților
în dauna celor

din 
ale 
ci-

acțiune — pe 
iniția acum ță- 
aflate în plină

siguranță, spri- 
altor țări, care 
problema și au 
de a vedea în-

mondiale de ciclism în care re
gulile sportive să nu fi fost 
încălcate, cu singurul scop de 
a da cale liberă 
marilor națiuni, 
mici.

O asemenea 
care ar putea-o 
rile scandinave,
ascensiune în sportul cu . pedale 
— va avea darul să purifice 
atmosfera ciclismului. Inițiativa 
ar primi, cu 
jinul multor 
privesc la fel 
aceeași dorință
trecerile cicliste decise numai 
pe căi oneste.

In totul, U.C.I. trebuie să a- 
sigure, pentru viitor, salvgar
darea propriului său renume și 
al întregului sport ciclist, prin 
aceea ca întrecerea supremă să 
aibă un cadru mai larg și mai 
demn, decît acela de Ia Monte
video. înainte ca dreptul de 
organizare a C.M. 1971 să fie 
definitiv 
buie să 
pista de 
calitate

acordat chilienilor, tre- 
existe convingerea că 
la Santiago va fi de 
corespunzătoare. Ceea

ce, la Montevideo, nu a fost 
cazul.

UN NOU MECI AL FOTBALIȘTILOR

Echipa de fotbal a Poloniei 
își continuă turneul în Ame
rica de Sud. Jucînd la Lima, 
echipa Poloniei a întîlnit o

combinat.ă a cluburilor Alian
za și Universitario. Fotbaliștii 
peruvieni au obținut victoria 
cu 1—0 (0—0).

ECHIPA SOVIETICĂ DE HOCHEI PE GHEAȚĂ TRAKTOR
CELIABINSK LA „CUPA»» ORAȘULUI BUCUREȘTI"

Campioana
ral printre
Schioare.a Isabelle Mir a invitat-o

Recent la federația de hochei 
s-a primit din partea forului de 
specialitate din U.R.S.S. în
scrierea echipei Traktor Celia- 
binsk la „Cupa orașului Bucu
rești", competiție internațională

de tradiție, care în acest sezon 
va avea loc între 25 și 28 ia
nuarie. Tot la această întrecere 
a fost invitată și selecționata 
secundă a R. F. a Germaniei. 
Se așteaptă însă un răspuns.

t e lex radio 
telefon

2—1, care s-a calificat pentru 
turul II avînd și primul joc 
cîștigat.

• LA HELSINKI s-a dispu
tat întîlnirea de handbal din
tre reprezentativele masculine 
ale Finlandei 
invins gazdele

41 
cu

Olandei. Au 
27—13 (13—6).

în• CONTINUIND turneul 
Brazilia, selecționata de fotbal 
a Iugoslaviei a jucat la Belo 
Horizonte cu echipa Athletico 
Mineiro. Gazdele au cîștigat cu 
3—2 (2—2).

• IN C.C.E la hochei pe 
gheață (meci retur) echipa E.V. 
Fussen a fost învinsă pe teren 
propriu de A.C. Klagenfurt cu

• ECHIPA
Beograd a jucat
City cu selecționata Guatemalei 
în fața a 10 000 de spectatori. 
Jocul s-a terminat nedecis: 
1-1 (0-1).

de fotbal O.F.K. 
la Guatemala

• IN CADRUL competiției 
de fotbal „Cupa Europei centra
le" (turul I), Palermo — Inter 
Bratislava 1—0 (0—0) și Ca
gliari — Wiener Sport Club 
2—0 (2—0).

nu măplat, Colette Besson s-aolimpică pe 400
spectatorii concursului de schi de la Val d’Isere. 

să guste puțin emoțiile 
lunecării pe zăpadă (FOTO A.F.P.)

rii

NUMAI „OPERAȚIA BUHCfSÎ,!
NU ESTE DE AJUNS..
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Conducătorii natației brita
nice continuă să fie preocu
pați de insuccesul de la Olim
piada din Mexic, unde numai 
un singur înotător englez a 
reușit să obțină o medalie. 
Recent, ei au luat hotărîrea 
de a adera la așa-numital 
„consorțiu" al înotătorilor din 
Europa de nord-vest, împre
ună cu sportivii din Olanda. 
Suedia și R. F. a Germaniei. 
Ziarul nostru a relatat ia 
timp această interesantă ini
țiativă. In cadrul consorțiului, 
sau „operației Miinchen-1972", 
cum i se mai spune, FIE
CARE ȚARA PARTICIPAN
TĂ VA ORGANIZA ȘI REA
LIZA O SCHEMĂ DE PRE
GĂTIRE PENTRU PROBELE 
DE NATAȚIE la care are cei 
mai buni specialiști, urmînd 
să găzduiască un antrena
ment comun al sportivilor in
teresați.

Prima întilnire în cadrul 
„consorțiului" va avea loc în
tre 4 și 11 aprilie 1969.

Dar, numai această măsură 
nu este considerată suficientă 
pentru asigurarea unui succes 
mai mare la Olimpiada de la 
Miinchen din 1972.

Salutînd ideile noi în do
meniul pregătirii înotătorilor, 
Pat Besford de la ziarul en
glez „Daily Telegraph" expri
mă temeri că „operația Miin- 
chen" ar putea fi o extrava
ganță costisitoare (circa 3 000 
lire sterline pe an pentru

partea engleză); dacă nu va 
fi însoțită de adoptarea unui 
no-u sistem de pregătire, „ope- 

constitui doar prile- 
„noi excursii" pen- 

rțatației britanice, 
părerea ziaristei 
împărtășită și de

rația" va 
jul unor 
tru elita

După 
Besford, 
alțj specialiști, peniru a putea 
face față cu succes viitoarei 
întreceri olimpice, înotătorii 
vor trebui să muncească CEL 
PUȚIN DE DOUA ORI MAI 
MULT în antrenamentele lor.

Oficialitățile natației brita
nice vor insista în acest sens 
pe lingă autoritățile locale 
pentru construirea unor ba
zine speciale necesare antre
namentelor performerilor, pe 
lingă actualele bazine.

Cu prilejul unei recente șe
dințe a comitetului britanic 
de specialilate a fost adop
tată și o altă hotărîre api"- 
ciată ca fiind foarte impor
tantă :. întinerirea cadrelor 
tehnice, de conducere a na
tației de performanță. Postul 
de antrenor principal devenind 
liber, prin trecerea actualu
lui deținător, Norman Sars- 
field, în conducerea federației 
internaționale 
s-a hotărît ca 
nor să nu fie 
de 
cu
Și 
an

de specialitate, 
viitorul antre- 
mai în vîrsță 
să nu lucreze45 de ani,

copii mai mici de 10 ani 
să poată lipsi trei luni pe 
de acasă.

Condiții foarte stricte, deci...

• IN CURSA ciclistă de șase 
zile de la Charleroi conduce 
perechea belgiană Eddy Merckx- 
Ferdinand Bracke cu 165 p. It 
urmează cuplurile Stevens-Le 
Langue (Belgia) — 143 p, Sercu- 
Van ’ -------Looy (Belgii) — 118 p.

ECHIPA masculină de vn- 
a Elveției a întîlnit, lalei

Mtinchen, selecționata de ju
niori a Bavariei de care a dis
pus cu 3—0 (15-9, 15-11, 15-13)

• AMATORII de șah din 
capitala Franței au avut prile
jul să se întîlnească în cadrul 
unor simultane televizate cu 
marii maeștri sovietici Tigran 
Petrosian, campion mondial de 
șah, Boris Spasski, șalangerul 
său șl Viktor Korcinoi,

Cel mal rapid dintre jucătorii 
sovietici s-a dovedit a fi Tigran 
Petrosian, care a terminat pri
mul simultanul cu următorul 
bilanț : 25 de victorii, o remiză 
și două Infringed. Spasski a 
realizat 28 de victorii și trei 
remize, iar Korcinoi 25 de vic
torii și trei remize.
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