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„FICA MEA A ALES PROFESIA,
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ALȚII PREFERA SPORTUL..." I
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EXAMENUL iI

Clubul DINAMO BUCUREȘTI a analizat comportarea
0 discuție cu prof. dr. docent PIUS BRÎNZEU, rectorul

/: >

unora dintre componenta echipei sale de hochei
I
I

ÎNFRÎNGERII iI
Institutului de Medicină din .Timișoara, pe tema

„Marea performanță sportivă sau profesia?-o dilemă

a tineretului contemporan"

O
a lui 
șoara 
parilor sale ideea că chirurgia rămîne numai o chestiune 
de tehnică și precizie, de instruire mecanică.

Apropiindu-și cu aviditate și încă de tînăr preocupări 
de o mare diversitate, prof. dr. docent Pius Brînzeu este 
astăzi un om de vastă cultură (volumul „Educația estetică 
în chirurgie" fiind în acest sens un argument convingător), 
cu un nebănuit simț estetic, posesor al unei colecții de 
comori artistice, un jucător de șah pasionat și un... fost 
sportiv activ. Fotbalist la Lugoj, el a ajuns în timpul 
studenției să evolueze la Strassbourg chiar în divizia se
cundă a Franței, practicînd, în același timp, și atletismul 
cu rezultate meritorii. De altfel, o pereche de pantofi cu 
cuie stă rînduită frumos în bogata și încă neîncheiata 
suită de amintiri a acestui savant bănățean, 
mereu nostalgice referiri la idealuri și energii 
tinerețe pe pista de zgură.

N-am fost, deci, prea surprinși,' dacă discuția, 
gătii protocolare, a început 
ceritate.

discuție cu prof. dr. docent PIUS BRfNZEU este 
întotdeauna interesantă și asta indiferent de subiect. 
Deși chirurg și dascăl erudit în această disciplină 
Esculap, rectorul Institutului de Medicină din Timi- 
infirmă prin vastitatea și multilateralitatea preocu-

simplu, direct, cu

provocînd 
risipite în

fără diva- 
multă sin-

ora prînzului, 
o ședință lăr-

— Sportul ? Cine ar putea 
avea astăzi curajul să mai 
conteste valoarea educativă, 
biologică, socială a acestui 
factor esențial în dezvoltarea 
omului, încă de acum mii de 
ani ? Nu, sincer nu cred că 
s-ar mai putea realiza o ast
fel de. să zicem, teorie.

încep să 
nomenele 
zare ?

se manifeste fe- 
de profesionali-

pentru a răspun-

— Fiind, absolut de 
cord cu dv. am dori 
canalizăm discuția 
una din marile probleme
ale mișcării sportive con
temporane, 
besc, fie 
urmărind 
sportul, se
tim, unde se termină no
țiunea de amator în accep
țiunea ei de azi, și unde

a-
să 

spre

— Vedeți, 
de la o asemenea întrebare 
este necesară o discuție mai 
amplă. în primul rînd, tre
buie avut în vedere faptul 
că în dezvoltarea sa societa
tea devine implacabil 
mai exigentă. Progresul 
mitor realizat în cele 
variate domenii solicită
pacități de gîndire superioa
re, cadre tehnice cu 
ficare al cărei grad 
este 
care 
me 
dar
cu îndrăzneala pe care nu o 
poate da decît vastitatea și 
soliditatea cunoștințelor. Din 
acest motiv, astăzi, față de 
acum 20—30 de ani, noi chel
tuim o cantitate aproape du
blă de timp și energie jpen-

tru a oferi societății un me
dic bun. Același fenomen se 
înregistrează, poate mai preg
nant, în alte domenii. A fi 
un inginer bun, im tehni
cian util procesului de mun
că actual, înseamnă a în
văța mult, a privi spre ori
zonturi largi încă de pe băn
cile școlii, a cerceta temei
nic, ajungînd în viață nu nu
mai cu noțiuni bine cunos
cute, ci și cu idei înnoitoa
re. Azi, la institutul nostru, 
depunem mari eforturi în 
ceasta direcție, încercînd 
este drept nu întotdeauna 
rezultate încurajatoare —
transformăm învățătura din 

- studiu pasiv, în studiu activ.
Nu ocolim nimic din ce ar 
putea interesa pe viitorul

Ieri, la 
a avut loc 
gită a biroului clubului 
DINAMO București, în 
cadrul căreia s-au anali
zat gravele abateri săvîr- 
șite de unii dintre spor
tivii acestui club în fi
nalul jocului de hochei 
dintre echipele Steaua și 
Dinamo. Pentru acei din
tre cititori care nu cu
nosc amănunte legate de 
acest caz vom preciza că 
duminică seara, după flu
ierul final din meciul 
Steaua-Dinamo, cîștigat 
de prima formație, nu
meroși spectatori (majo
ritatea copii) au pătruns 
pe gheață, așa cum au 
făcut și la precedentele 
întîlniri dintre aceste 
două echipe, pentru a-i 
felicita pe învingători 
sau — în cazul copiilor 
—pentru a solicita crose.
în busculada care s-a 
produs, cîțiva dintre ho- 
cheiștii de la Dinamo, 
pierzîndu-șl cumpătul și 
dînd frîu liber excesivei 
lor nervozități, i-au brus-

cat pe cei ce pătrunsese
ră pe gheață, unii (Răz- 
van Scheau și Vasile Bol- 
descu) folosind și crosa 
în acest scop. Foarte 
grav, aproape de necon
ceput, a fost gestul lui 
Răzvan Scheau, care l-a 
lovit DIN SPATE (rana 
la occipit este o mărtu
rie indubitabilă a pozi
ției agresorului) CU 
CROSA ÎN CAP pe un 
tînăr, rănindu-1 serios.

Acestea au fost faptele 
puse în discuția biroului 
clubului Dinamo, care s-a 
sesizat, de această dată 
în mod serios, la o re
petată abatere de la nor
mele sportivității și ale 
unei atitudini civilizate 
ale unora dintre hocheiș- 
tii săi. Pentru că, să nu 
uităm, și alți jucători 
de la Dinamo s-au com
portat — în primăvară — 
identic (portarului Con
stantin Dumitraș, de pil
dă, nici nu i-a expirat 
încă suspendarea!), lo
vind cu brutalitate cîți- 
va spectatori.

Explicabilă, așadar, 
șeriozitatea și, mai ales, 
exigența cu care s-au ia- 
nalizat cauzele ce gene
rează asemenea ieșiri cu 
atît mai condamnabile, cu 
cit ele apar în cadrul u- 
nei formații fruntașe a 
hocheiului nostru, cam
pioană a țării și furni
zoare a mai mult de ju
mătate din efectivul se
lecționatei țării. începînd 
cu antrenorul Mihai Fla- 
maropol, care a dovedit, 
în sfîrșit, mult simț cri
tic, arătînd sincer și alte 
abateri de la disciplină 
ale jucătorilor echipei 
sale, abateri care au fost 
mereu iertate cu o în
găduință extremă, cu că
pitanul formației Zoltan 
Făgăraș și încheind cu 
membrii biroului clubu
lui, toți cei 
fost unanimi 
nedemnă de 
comportarea 
cerînd aspra 
nare.
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CU

să
IN C.C.E. LA POLO

tot 
ui- 

mai 
ca-

Interviu realizat de
Călin ANTONESCU

BELGRAD 23 (A- 
gerpres). — La Za- 

‘greb s-a disputat 
prima manșă a se
mifinalei directe 
dintre echipele Mla- 
dost Zagreb și Dy
namo Magdeburg, 
din C.C.E. la polo

Pe apă. 
iugoslav} au. 
victoria 
(0—0, 
2—1).

Returul 
rit se va desfășura 
la 11 ianuarie 
Magdeburg.,

cul-o,

Sportivii 
obținut 

3—1 
0—0,

întîlni-

B-

Toți cei ce iu- 
practicind, fie 
cu dragoste 
întreabă, legi-

(Continuare în pag. a 3-a)

ALBIN MORARIU
50 DE ANI DE ACTIVITATE

SPORTIVĂ
In orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 

maestrul emerit al sportului 
ALBIN MORARIU, vechi ac
tivist pe tirîmul gimnasticii, a 
trăit duminică clipe de adâncă 
emoție. In cadrul unei calde 
manifestări, el a fost sărbătorit 
pentru cei 50 de ani dedicați 
activității sportive, precum șl 
creșterii măiestriei a numeroși 
tineri și formării de instructori 
și activiști sportivi in orașul 
Cluj. Federația Română de 
Gimnastică și Consiliul pentru 
educație fizică și sport din o- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej i-au 
oferit frumoase cupe.

o cali- 
valoric 
oameni 
proble-

mereu depășit, 
să atace marile 

ale viitorului cu curaj, 
nu cu un curaj orb, ci

ORON Șl MARCH

VICTORIOȘI

LA CALCUTTA
In turul II al probei mascu

line de simplu din turneul 
internațional de tenis de la 
Calcutta, Dron a dispus dc 
Dutton cu 6—4 ; 6—4 ; 6—2, iar 
Mărcii de Misia cu 6—1 ; 7—5; 
6—4 .

prezenți au 
în a socoti 
un sportiv 
vinovaților, 
lor sancțio-

(Continuare 
în pag. a 2-a)

CAMPIONATUL DE HOCHEI
VA CONTINUA ÎN POIANA

BRASOV ?

Federsjia de hochei studiază posibili
tatea organizării jocurilor din returul 
manșei a doua a campionatului de ho
chei pe noul patinoar din Poiana Bra
șov. In cazul, în care — la această 
oră — lucrările nu vor fi terminate se 

, preconizează ca măcar ultimele două 
etape, cele de simbătă 28 și duminică 

' 29 ; decembrie să se desfășoare la Poia
na Brașov.
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Turneul internațional de la Timișoara 
un test pentru baschetul nostru feminin

© LOTURILE ROMÂNIEI SI IUGOSLAVIEI • PROGRAMUL
ÎNTRECERILOR

e bună seamă nu este plă
cut să fii învins. Și nici mă
car ușor. Eșecul spulberă 
idealurile și aduce la lumina 
crudă a realității visurile 
cele mai >înaripate. Dar în-

frîngerea, cu toate avatarurile ei, de; 
ține un atribut superb, constituind ~ 
probabil — cea mai însemnată probă 
de încercare a caracterului._

Cu vreo cincisprezece ani în urmă, 
la întrecerile atletice ale Festivalului 
de la București, Zatopek a cîștigat * o 
memorabilă cursă de 5000 m, întreeîn- 
du-l pe Kuț, în ultimul tur de pistă, 
după o vînătoare formidabilă. 30 000 
de spectatori, aflați în tribunele stadio
nului Republicii, își amintesc absolut 
perfect ca după înfrîngere Kuț nu i-a. 
pălmuit pe Zatopek ci l-a felicitat. Deși 
sufletul îi era, desigur, plin de amă
răciune.

Nu chiar de mult, un jucător de tenis 
a refuzat o victorie facilă prin abandon 
(fiindcă adversarul său se accidentase), 
a acceptat ca jocul să se reia a doua 
zi, a pierdut meciul dar a cîștigat stimă 
și admirație. Este vorba de maghiarul 
Gulyas, distins apoi cu un premiu 
„Fair-play" atribuit anual de A.I.P.S,

Doi reputați yahfmani suedezi au re
nunțat la victoria sportivă, preferind să 
abandoneze competiția ca să salveze 
de la înec niște pescari. în locul me; 
daliei olimpice de aur, pe care ar fi 
trebuit s-o cucerească, ei au căpătat o 
alta, mult mal strălucitoare, aceea a 
umanismului.

Există foarte multe exemple de acest 
fel. Și ele nu sînt cazuri de excepție. 
Fără a avea această nobilă, mentali
tate, sportul și-ar pierde — indiscuta
bil '— însăși rațiunea de a exista.. 
Spectaculoasa exclamație a galului 
Brennus, „Vae victis în dorința de 
a smulge cît mai mult aur Romei în
vinse, este totcl repudiată pe stadion.

Scriind aceste rînduri, gîndul se în
dreaptă spre finalul dureros pe care 
l-a avut partida derby a campionatu
lui de hochei dintre echipele Steaua și 
Dinamo, desfășurată duminică.

învinși (evident șonștienfi că sînt ei 
înșiși singurii vinovafi pentru eșecul 
greu pe care l-au suferit) dinamoviștii 
n-au avut suficientă tărie de caracter 
pentru a pierde cu demnitate. Suresci
tați, ei au tăbărît asupra copiilor ca- 
re-i felicitau pe' învingătorii 
drept. Iar jucătorul RÂZVAN 
(intelectual, medic, fiul unui 
doctor radiolog !) a avut un
de iresponsabilitate, lovindu-l pe 
spate, cu crosa, pe elevul Tudor Grafu 
(care îl săruta pe idolul său, Varga). 
Tînărul spectator a avut o comoție ce
rebrală și o mare plagă în regiunea 
occipitală a capului, suturată imediat 
de medicii patinoarului.

Hocheiștii dina'moviști n-au reușit să 
treacă greul examen al înfrîngerii. Este 
păcat. Este trist!

IIIIIIII IIII
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Că baschetul nostru feminin 
se află la o răscruce, nu e un 
secret pentru nimeni. Mai mul
te din jucătoarele care ne-au 
reprezentat țara în anii trecuți 
au părăsit activitatea competi- 
țională, altele au depășit anii 
maturității sportive (și vîrsta 
nu iartă), iar dintre cele mai 
tinere, doar cîteva corespund 
solicitărilor unor competiții in- 
ternațiofele de amploare. In
cit, ținînd seama de aceste as
pecte, turneul de la Timișoara 
capătă o importanță deosebită, 
deoarece, cu acest prilej, va pu
tea fi urmărit tot ce are bas
chetul românesc mai bun la 
ora actuală, într-o confruntare 
cu două dintre cele mai bune 
reprezentative din Europa: ale 
Iugoslaviei și Bulgariei.

Noul antrenor al echipei Ro
mâniei, prof. Grigore Costescu

CU MIRCEA ENACHE, DESPRE PREZENT Șl PERSPECTIVE
O scurtă convorbire purtată cu 

Mircea Enaehe, antrenorul schi
orilor alpini de la Caraimanul 
Bușteni, ne-a perimis să aflăm 
bite ceva din pregătirile elevilor 
Iul.

— In ce stadiu vă aflațl ?
— Sintem Sn pragul antrena

mentelor pe zăpadă, ne-a răs
puns Mircea Enaehe, cu calmul 
care-1 caracterizează dar care 
ascunde doza de energie cunos
cută doar de cei ce l-au văzut 
concurînd. Piuă acum am lucrat 
pe uscat, pe stadionul Caraima
nul, in sala liceului și pe pote
cile <le pe Munticelu. Primind un 
spriiin efectiv din partea prof. 
FI. Taloș, de la liceul din Buș
teni, ani avut condiții, bune de 
pregătire și, in consecință, băie
ții s-au putut antrena pentru 
îmbunătățirea pregătirii fizice 
generale și specifice.

— Cînd veți pune schlurile in 
picioare ?

— Poate chiar săptăniina acea
sta. Sînt Încă in căutarea locu
lui cel mai potrivit. Nu ar fi 
exclus să mergem la Mălăiești.

— Ce lot aveți la dispoziție ?
— 20 de schiori. Cei mai valo

roși, pe care contez în primul 
rîiid ia competițiile cu caracter 
republican, sînt veteranii C. Bă
lan, E. Șandru și tinerii N. Con- 
tici, I. Conelu, Gh. Aldea, Al. 
Briotă, Fi. Aldea, Cezar Vărgu- 
lescu și Cristea Enaehe. Precizez, 
ultimii doi vor concura la cate
goria copii. (Redactorul se simte 
ob'lgat să sublinieze că C. Ena- 
che — concurentul este fiul lui
M. Enaehe — antrenorul).

— Credeți că în acest sezon 
muzica va răsuna din nou pe 
Valea Albă ? (N. R. : Valea Albă 
este o stradă, în Bușteni, unde 
s-au născut cîțiva dintre cei mal 
buni schiori ai țării,- printre care
N. Pandrea; Gh. Bălan. I. Secul,

I. Cașa. actualul antrenor M. E- 
nache și, mai recent, Dan Cris- 
tea).

— Nu știu dacă chiar în acest 
an, deoarece baza echipei o con-. 
stituie tineretul care de abia a

(fostul antrenor, prof. Sigis
mund Ferehcz, s-a retras de la 
conducerea lotului, după o ac
tivitate îndelungați, prodigi
oasă, pentru care i se 
felicitări călduroase), nu 
finitivat încă cele două 
ționate — de senioare și 
neret — care ne vor
zenta la Timișoara și nu este 
exclus ca acest lucru să fie 
făcut în ultimul moment. Deo
camdată, este cunoscut lotul 
mare, din care vor fi alcătuite 
cele două formații. Iată-1: Cor
nelia Taflan, Gabriela Ciocan, 
Ileana Ghiță, Bogdana Diaco- 
nescu, Ecaterina Vogel (Poli
tehnica București), Suzana Sza- 
bados, Floarea Trandafir, Con
stanța Andreescu (I.E.F.S.). 
Cornelia Petrie, Maria Nedelea 
(Voința Brașov), Elena Mareș 
(Politehnica Brașov), Octavia 
Bițu. Anca Racoviță, Irina Va- 
silescu (Rapid București), O- 
limpia Păcurarii, Ana Muțiu 
(Universitatea Cluj), Ana Deak 
(Școala sportivă Arad), Gabri
ela Fordea (Pedagogic Bacău), 
Eugenia Salcu (Școala sportivă 
Sibiu), Ana Popov (Școala spor-

IVciieriu CHIOSE

cuvin 
a de- 
selec- 
de ti- 
repre-

lor de 
SCHEAU 
eminent 
moment 

la
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HALTEROFILII DIN CONSTANTA

CUCERIT „CUPA U.G.S.R."

I I

Omul sfințește locul
La Cîmpulung Moldovenesc, 

pasiunea prof. Orest Frățep-_ 
nu o dus la crearea. secției 
de biatlon a asociației spor
tive ' Constructorul, la cuceri; 
rea, prin V. Papuc, a unui 
titlu de campion național la 
juniori, la construirea unui 
poligon de trageri ; la Vatra 
Dornei prof. Rodica Sindila- 
ru-Pall a ridicat în ultimii ani 
o serie de talentați fondiști 
aflați acum în pragul _ afir
mării ; la Gura Humorului, fos
tul schior Mihai Miron a 
muncit voluntar și a reușit 
ca la ultimul campionat na
țional școlar șă se prezinte 
cu cîțiva „alpini" de _ certă 
perspectivă ; la lacobeni, prof, 
loan Miron este gata să-i lan
seze pe cei mai buni dintre 
cei 40 de copii care acum un 
an-doi învățau cum se prinde 
schiul în viitoarea întrecerilor 
oficiale. Cîteva exemple, com
pletate cu altele oferite mai 
de mult de prof. Dragoș Bur- 
ghelea, prof. Marin Salahub, 
Constantin Alexa (fiecare din-

Pătrunde spre coș Ecaterina Vogel, cel mai bun 
produs al baschetului- românesc din ultimii ani. 
(Fază din meciul România — R.S.S. Lituaniană 
disputat astă-vară în cadrul „Cupei Mării 

Negre")

Foto i A. NEAG13J

Cupa U.G.S.R." la 
haltere, desfășura
tă la Brașov, a re
venit echipei din Con
stanța, care a totali
zat 94 p. Pe locurile 
următoare s-au cla
sat reprezentativele o- 
rașelor Cluj cu 91 p 
și Brașov cu 88 p etc. 
Iată cîștigătorii în or-

I III II
di nea categoriilor: 
A. Kallo (Cluj) 252,5 
kg, A. Kuhn (Cluj) 
300 kg, Tudor Vasile 
(Constanța) 352,5 kg. 
St. Lelea (Constanța) 
335 kg, L. Opreanu 
(Timișoara) 360 kg, I. 
Cede (Cluj) 345 kg.; 
și S. Mathe (Brașov) 
345 kg.(Continuare în pag. a 2-a)

Bușteni. Acum, totul reeditat.
Bușteni

e pregătit pentru a fi 
Foto i V. ZBARCEA —

LEGILE
MARILOR
PERFORMANTE

Ecoul favorabil al rezultate
lor de mare prestigiu obținute 
de sportivii noștri la Olimpiadă, 
prelungit apoi de frumoasele 
victorii ale handbaliștilor și 
rugbyștilor, realizate asupra u- 
nora dintre cei mai valoroși ad
versari din lume, a stimulat în
treaga noastră mișcare sporti
vă, a declanșat o puternică mo
bilizare pentru pregătirea și 
consolidarea viitoarelor perfor
manțe. Este minunat exemplul 
oferit de acele ramuri sporti
ve în care, prin muncă perseve
rentă, s-a reușit aplicarea cu 
fermitate — în pregătirea spor
tivilor fruntași — a principiilor 
și cerințelor fundamentale ale 
performanței înalte.

In contrast — străbătut de un 
periculos conservatorism, la a 
cărui bază a stat neclintită teo
ria „specificității” — fotbalul 
nostru a pierdut, la timpul po
trivit, startul înnoirilor și al 
transformărilor radicale, impu
se de noile cerințe ale 1 sportu
lui de performanță. Astfel, ceea 
ce în alte sporturi constituiau 
elemente indispensabile atin
gerii valorii internaționale — 
antrenamente de mare intensl-

tate și volum, o înaltă califica
re ă antrenorilor, bază solidă a 
educației și moralei sportive 
etc, — au fost considerate în 
fotbal ca fiind nerealizabile, 
datorită așa-zisei sfere deosebi
te de condiții și cerințe, carac-

realizat cu cir- 
urmă frumoase

tre aceștia 
ca 10 ani 
succese la Vatra Dornei, Șiret 
și Suceava), se acordă per
fect cu zicala „Omul sfințește 
locul".

Intr-adevăr, UNDE AU EXIS
TAT OAMENI ---------------
PENTRU SCHI, 
TREABĂ. Unde au 
meni 
țit timpul liber, 
fost subjugați de interesele de 
moment, care nu s-au lăsat în
vinși de greutățile materiale sau 
de asprimea gerurilor suceve
ne, SCHIUL S-A AFIRMAT. Mai 
tîrziu,. cînd profesia î-a purtat 
pe inimoși, pe alte meleaguri, 
munca lor s-a destrămat, așa 
cum s-a petrecuf cu schiul al
pin la Vatra Dornei, cu cel de 
fond la Șiret și la Suceava.

Dintre profesorii de educa
ție fizică, dintre foștii schiori 
(Gheorghe Voiculescu, la Cîm- 
pulung, Stela Tampa-Stăncel 
ș.a.) NU SE MAI RIDICA NICI 
UN INIMOS?

au 
în

D, TEODORESCU 
antrenor federal

PASIONAȚI 
S-A FĂCUT 

fost oa- 
care nu și-au precupe- 

care nu au

(Continuare în pag, a 3~a)

FINNEGAN LA A

DOUA VICTORIE
Peisaj ■ hibernal pe Valea Albă, 
'Doar zăpada se lasă așteptată 
depășit vîrsta junioratului. Peste 
un an sau doi veți auzi, in mod 
sigur, vorbindu-se din nou de 
schiorii de pe Vaiea Albă. Bine
înțeles, însă, dacă nu vor avea 
soarta lui Dan Cristea care, Ime
diat după ce s-a ridicat la o va
loare recunoscută, a fost racolat.

— Nu putem decît să vă urăm 
succes și să vă dorim ca tinerii 
de astăzi, ajungînd în vtrful pi
ramidei, să concureze pentru Ca
raimanul. (D. St,).

Simi ÎNVINGĂTOARE IA 60PPIN6EN
MUNCHEN 23 (Agerpres). — In 

cadrul turneului pe care il între
prinde - - -
chipa 
Steaua 
pingea 
schauf. 
baliștUor romani eu scorul

în R. F. a Germaniei, e- 
masculină de handbal 

București a jucat la Gop- 
cu formația locală Fri- 
Victorla a revenit hand- 

de

25—20 (15—11).
torilor au fost
(6), Coasă (5), 
tian (4), Gațu 
Popescu.

Meciul a fost
3 000 de spectatori,

Golurile învingă- 
marcate de Iacob
Oțelea (4), Cris

is), Goran (2) și

urmărit de peste

© Campionul olimpic de box 
la categoria „mijlocie* Chris 
Finnegan (Anglia) a obținut a 
doua victorie ca profesionist. 
El l-a învins prin abandon în 
repriza a 4-a pe compatriotul 
său Dick Griffiths.

© Fostul campion mondial 
de box la categoria semimijlo- 
cie-juniori, Carlos Hernandez 
(Venezuela) și-a făcut reintra
rea, învingîndu-1 prin ko fn 
repriza a 5-a pe nigerianul Ray 
Adigun,
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Prezentarea unei garnituri 
complete la un turneu 
de box de amploarea 

celui olimpic presupune pen
tru țara respectivă, în pri
mul rînd, convingerea că ni
velul de reprezentare al fie
cărui component se află si
tuat foarte aproape de cel al 
competiției. Așa se explică de 
ce aqest „curaj" 1-âti avut nu
mai 6 dintre cele 65 de țări 
care ău prezentat boxeri în 
ringul plimpic și tot îh acei*, 
fel apare justificată, cel puțin 
teoretic, garanția unor dispu
te de înaltă ținută în cadrul 
J.O.
,. Privind . astfel lucrurile, 
echip&le complete ale U.R.S.S., 
Poloniei, S.U.A. și Mexicului 
și-au confirmat prezența, prin 
comportare și rezultate, cele
lalte două garnituri însă, 
Cuba și — în special — Ita
lia, nu au reușit acest lucru. 
O singură medalie de bronz 
și numai două locuri în pri
mii 8 la 11 categorii de greu
tate, reprezintă 
„squadra" lui Rea și Poggi 
un eșec destul de greu de 
explicat.

Cîte nouă boxeri au prezen
tat Bulgaria, Marea Britanie 
și România, iar cîte opt R. D. 
Germană, Argentina, Ghana, 
R. F. a Germaniei și Uganda, 
reprezentanții acesteia din 
urmă constituind revelația 
turneului olimpic. în rest, 
majoritatea țărilor și-au mar
cat prezența la cîteva cate
gorii de greutate, cu boxeri 
capabili să ocupe 
tașe în ierarhia 
buni amatori din

Se 
dacă aprecierile 
diverselor țări, 
numărului de reprezentanți, 
sînt întotdeauna în concor
danță cu valoarea boxului și 
boxeriloi- pe plan internațio
nal. Fiindcă, într-o anumită 
țară, un anumit boxer poate 
dovedi invincibilitate, dar pe 
plan internațional — și mai 
ales Ia J.O. — el să pu-și 
justifice prezența, așa cum a 
fost cazul cîtorva dintre cei 
șapte boxeri portoricani, a 
singurului reprezentant din 
Sierra Leone și a altora. Aici 
intervine necesitatea organi
zării de către federațiile na
ționale a unor activități con
tinue pe plan internațional, 
fapt care, completat cu o in
tensă și permanentă documen
tare, să poată conduce la o 
precizare a poziției propriilor 
valori pugilistice, în compara
ție cu nivelul boxului pe 
scară mondială.

Utilitatea unui asemenea 
mod de a privi lucrurile s-ar 
dovedi prin crearea unor ele
mente hotărîtoare în fixarea 
atît a numărului de reprezen
tanți cît și — uneori — a no
minalizării acestora, în func
ție de particularitățile viito
rilor adversari.

Rămînem convinși că dacă 
am fi cunoscut dinainte cîte 
ceva despre valoarea greilor 
Foreman și Chepulis, sau des
pre forma actuală a lui 
Bambini, Fandov și Anders, 
„bătrînul" nostru Mariuțan 
și-ar fi încununat frumoasa 
carieră pugilistică ou o ramu
ră de măslin ! Și fiindcă vor
bim de categoria lui Alexe, 
trebuie să spunem că aces
tui talentat boxer numai ex
periența ringului i-a lipsit 
pentru a intra în posesia u- 
nei medalii.

In meciul cu Foreman, în 
repriza secundă, greul nostru 
a contrat și americanul a por
nit spre podea 1 L-a salvat 
însă,.. Alexe, luîndu-1 în bra
țe, fapt care viitorului cam
pion olimpic i-a convenit de 
minune, cu atât mai mult cu 
cit arbitrul de ring, Villa- 
campa (Filipine), nu a pro
nunțat „break“-ul sau „stop“- 
ul necesar. Alexe a reușit 
să-1 țină pînă ce negrul și-a 
revenit șii drept răsplată din 
partea acestuia, a primit... o 
directă de dreapta, care l-a 
trimis pe el la podea ! Legea 
nescrisă a ringului și-a spus 
și de data aceasta cuvîntul !

în legătură cu selecția re
prezentanților noștri, apre- 

■— „x prezența tinerilor 
Zilberman a fost 
nu numai prin

pune însă

pentru

locuri frun- 
celor mai 

lume.
întrebarea 

federațiilor 
în stabilirea

ciem că 
Cuțov și 
justificată 
medalia cucerită de primul, 
ci —■ în mod deosebit — prin 
calitățile pe care aceștia le-au 
dovedit în ringul olimpic, a- 
preciate de specialiști și mar
cate cu entuziasm de spec
tatori.

Selecționarea în ultimul 
moment a lui Aurel Simion 
(57 kg) a fost justificată de 
victoria acestuia asupra 
fularului" 
tă voința 
vadă în 
susținute, 
sufocat, pur și simplu, în fi
nalul întâlnirilor. Mult mai 
judicios s-ar fi procedat dacă 
Simion — care, oricum, era 
campionul țării — ar fi fost 
inclus din timp în pregătirile 
lotului olimpic, iar în ca
drul acestora i s-ar fi verifi
cat posibilitățile reale, cu 
atât mai mult cu cit depla
sarea lui Stanef în Mexic a 
fost tot timpul incertă, din 
punct de vedere medical.

La celelalte categorii de 
greutate au fost prezentați 
boxeri de bază, cu experien
ța marilor competiții, capa
bili de rezultate care să le 
permită urcarea uneia din 
treptele podiumului olimpic. 
Din păcate însă, Gîju și An- 
foniu Vasile nu s-au prezen
tat la valoarea lor, iar Ciucă 
a fost declarat învins pe ne
drept în fața polonezului 
Olech, dovedindu-se a fi și 
prin acest „ghinion"... urmaș 
al lui Mircea Dobrescu !

Covaci, defavorizat net de 
sorți, dar schimbat mult în 
bine și cu o voință rai’ întâl
nită, a reușit să treacă de 
doi adversari, dar... de oțel 
șă fii, cînd după Stahursky 
(Polonia) 
urmează

Monea, 
de data 
mit eu 
numai accidentului suferit;

„ti-
Stanef, dar cu toa- 
de care a dat do- 
cele două meciuri 

musceleanul s-»

și Bentini (Italia) 
Lagutin (U.R.S.S.)... 
pus pe fapte mari 
aceasta, s-a mulțu- 
„argintul" datorită

ar fi comandat „break"?
de altfel, majoritatea gazde
lor mexicane îl prezentau fa
vorit în finală.

Interesant de remarcat 
apare, sub aspect general 
ăl. pribntăi'ii în. selecție, 
Șuâcesul boxerilor îrialți. 
Astfel, canapionii 
Sokolov (54 
Robinson (57 
Finnegan (75 
Foreman (92 
și alții, și-au

kg,

kg,
kg, .
depășit

olimpici
1,70
1,80
1,85
1,91

m), 
m), 
m), 
m) 

ad-

versarii și în ce privește 
alonja. Sau, mai bine zis, 
alonja i-a ajutat să-și de
pășească adversarii! A- 
ceasta înseamnă că pe plan 
internațional căutările noi
lor valori au la bază și 
acest criteriu.

Referitor la vîrsta par- 
ticipanților, apar consta
tări îngrijorătoare pentru 
boxerii europeni. Cei 11 fi- 
nalisti care au reprezentat 
U.R.S.S., Polonia, Româ
nia, Marea Britanie și 
R. D. Germană, au o vîrstă 
medie de 27,5 ani, în timp 
ce același număr de fina- 
liști, din țări aparținînd 
altor continente, prezintă 
o medie de numai 21,8 
ani. Semnal de alarmă în 
privința necesității boxe
rilor tineri care să repre
zinte... bătrînul continent!

★

Din

In ce privește influența 
altitudinii în randamentul 
boxerilor, sînt de spus cîte- 
va lucruri care rezultă din 
statistica rezultatelor,
cele 301 meciuri, cca. 25% 
s-au terminat înainte de li
mită, spre deosebire de To
kio și Roma, unde acest pro
cent apare în medie de 16— 
18%. Luînd în considerație și 
faptul că la Ciudad de Me
xico deciziile de abandon, 
K.O. și descalificare s-au pe
trecut în majoritate (65°/o) în 
a doua parte a întâlnirilor 
respective, iar la preceden
tele ediții ale J.O. ele au a- 
părut repartizate relativ u- 
niform pe cele trei reprize, 
se poate trage concluzia că 
stările de „slăbiciune" ale 
pugiliștilor, de data aceasta, 
nu s-au datorat numai unor 
minusuri în pregătirea lor, 
ci și unor plusuri de 
te, dintre care aerul 
(lipsa de oxigen) ni 
cel mai important.

Acesta este unul 
motivele pentru care boxerii 
coreeni și cei asiatici — în 
general — recunoscuți pen
tru combativitatea lor pe par
cursul întregului meci, la Me
xic, în majoritatea cazurilor, 
au cedat inițiativa în jumă
tatea a doua a partidelor. Și 
așa se explică de ce indica
țiile tactice, apreciate ca 
cele mai corespunzătoare, au 
fost acelea de „forțare" a re
zultatului, în special în ulti
ma repriză, lucru învățat, 
reținut și aplicat și de bo
xerii noștri Monea, Ciucă, 
Zilberman și în special de 
Cuțov și Covaci, ia aceasta 
contribuind bineînțeles șl 
pregătirea lor la altitudine, 
măsură care s-a 
tificată.

elemen- 
rarefiat 
se pare

dintre

dovedit jus-

★
nu se pot 

învățăminte
lucruri

și cite
pot trage dintr-un

LA CORECTITUDINE SI DISCIPLINĂ
î

(Urmare din pag. 1)

tri (cu o singură excepție), 
au ajuns piuă în finala 
competiției, devenind une
ori chiar campioni olimpici, 
de unde rezultă că băieții 
noștri nu au cedat în fa
ța cine știe cui!

O altă problemă care me
rită atenție este comportarea 
boxerilor români în fața bo- 
xerilor de culoare. Din tota
lul de 11 meciuri susținute 
cu asemenea adversari, au

pierdut 5, iar patru dintce a- 
cestea înainte de limită. Au 
fost adversarii chiar atît de 
buni, sau există un complex 
în fața lor ? Este necesar să 
Stea. în atenția specialiștilor 
noștri acest lucru de loc de 
neglijat, fiindcă boxerii po
lonezi și sovietici au susținut 
în total 21 de meciuri cu ast
fel de adversari, pierzînd 
numai 5 și pe acestea doar 
la puncte. Trebuie să mai a- 
dăugăm că în anii preolim- 
pici, foarte multe echipe e- 
uropene au făcut (sau au pri
mit) vizitele boxerilor afri
cani și americani, lucru care 
nu ni se pare întâmplător.

★
Privind clasamentul final 

al turneului de box, consta
tăm satisfăcuți că medaliile 
obținute de Monea și Cuțov, 
ca o încununare a bunei 
comportări a majorității bo
xerilor noștri, clasează Ro
mânia pe locul VI—VIII in 
lume și pe locul III în Eu
ropa. De altfel, cam aceasta 
este, în mod normal, poziția

noastră în boxul amator in
ternațional, dar ea nu a mai 
apărut 
multă 
teresul 
merită
acest clasament. Locul VI—• 
VIIT în ierarhia mondială 
este de fapt VIII, fiindcă 
ganda și Coreea, care au 
ținut tot cîte o medalie 
argint și una de bronz, 
participat la J.O. cu cîte 
și — respectiv — șapte boxeri, 
în timp ce noi am avut nouă 
reprezentanți. Obiectivitatea 
ne obligă !

în urma noastră s-au cla
sat Italia, Bulgaria, R. D. 
Germană și altele. Dar, am 
putea noi afirma cu certitu
dine că medaliile cucerite de 
Monea și Cuțov reprezintă o 
garanție suficientă pentru 
a ne considera învingători 
scontați în eventuale meciuri 
directe cu aceste țări ? Am 
comite o mare greșeală. Ne 
sînt necesare mai multe ve
rificări pe plan internațional, 
cu adversari mai bine cotați, 
fiindcă principalul lucru este 
ca din aceste întîlniri să se 
învețe tot ce se poate învăța. 
Federația trebuie să dea do
vadă de curaj în împrospă
tarea loturilor naționale cu 
elemente tinere, cu posibili
tăți de afirmare, chiar cu ris
cul obținerii — la început 
— a unor rezultate mai puțin 
mulțumitoare. Să nu uităm, 
de pildă, că echipa R.F.G. a 
reușit în anul preolimpic să 
învingă, la New York, cu 
14—8 și 12—10 reprezentativa 
S.U.A., în componența căreia 
erau numai tineri de 19 și 20 
de ani, dar americanii (cu 
aceiași tineri) au cîștigat la 
Mexico șapte medalii dintre 
care două de aur !

confirmată cam de 
vreme. Totuși, în in- 

boxului românesc, 
să aprofundăm puțin

u- 
ob-
de 
au 

opt

Din discuții a reieșit faptul 
că în rîndurile jucătorilor e- 
chipei de hochei Dinamo și-a 
făcut Ioc o supraestimare a va
lorii și capacității lor, o con
vingere periculoasă că sînt de 
departe cei mai buni. și că nu 
pot fi învinși decît prin „ma
nevre” de arbitraj sau cu con
cursul... ghinionului. O aseme
nea stare de lucruri a deter
minat apariția în momentele d.e 
dificultate (favorizată de lipsa 
de fermitate a antrenorului și 
de absența totală a preocupă
rilor sale de ordin educativ) a 
unei tendințe de a socoti toată 
lumea (federație, arbitri, ofi
ciali, ziariști și, bineînțeles, 
publicul) coalizată împotriva e- 
chipei Dinamo. A fost aproape 
firesc ca, pe astfel de baze mo
rale șubrede, să apară anumite 
explozii de nervozitate, de acte 
de indisciplină, care au culmi
nat cu cele petrecute duminică 
seara.

Tot discuțiile au mai relevat 
faptul că poziția ziarului nos
tru față de preferința manifes
tată în cadrul echipei pentru 
efectuarea de turnee peste ho
tare, în locul organizării în 
formă a unor pregătiri temei
nice, a fost justă, cu toate că 
la timpul potrivit lucrurile e- 
rau privite într-un mod diferit 
chiar de conducerea clubului. 
Acum, în cel de al 12-lea ceas, 
s-a apreciat că cele spuse de 
noi atunci au pornit din inten-

ția sinceră de a ajuta această 
echipă cu mari posibilități de 
progres, la care se constată nu 
numai lipsuri de ordin moral, 
ci și în direcția acumulărilor 
de ordin tehnic și tactic.

Biroul clubului Dinamo a ra-

tificat propunerile de sancțio
nare făcute de secția de hochei. 
Ele

1. 
AU 
fost 
hochei pe gheață a clubului Di
namo București, aplicîndu-li-se 
și o suspendare de la orice ac
tivitate sportivă pînă la data 
de 1 ianuarie 1970 ;

2. Jucătorului IULIAN FLO- 
RESCU i s-a dat un ultim și 
sever avertisment, urmînd ca la 
prima abatere să fie sancționat 
exemplar;

3. Antrenorul MIHAI FLA- 
MAROPOL a fost sancționat 
prin retrogradarea cu o catego
rie de salarizare pe timp de o 
lună ;

4. Jucătorul TUDOR VIOREL 
a fost scos din cadrul secției de 
hochei pe gheață a clubului 
Dinamo București ca necores
punzător.

sînt Următoarele:
Jucătorii RĂZVAN SCtiE- 
și VASILE BOLDESCU au 
scoși din cadrul secției de
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DINAMOVIȘTII (39 VICTORII)
AU DOMINAT CATEGORIC ÎNTRECERILE

După cum se vede s-au aJ 
plicat, de această dată, din ini
țiativa clubului, sancțiuni foar-, 
te severe. Ele 
plin meritate 
sîntem siguri 
cativ scontat 
jucători de hochei, ca și asu
pra tuturor sportivilor. Condu
cerea clubului Dinamo Bucu
rești -a mai luat hotărîrea ca 
acest caz să fie prelucrat cu 
sportivii și antrenorii din toate 
secțiile sale. Considerăm ex
trem de util ca și alte cluburi 
sportive să procedeze la fel, 
pentru a se curma, o dată pen
tru totdeauna, manifestările hu
liganice pe terenurile de sport !

Așadar, principalii vinovați 
au fost sancționați. Cu aceasta 
nu putem însă încheia discuția 
pe marginea regretabilului in
cident de duminică. Deoarece 
considerăm că mai există și 
alți vinovați. în primul rînd 
organizatorii, adică administra
ția patinoarului „23 August" și 
întreprinderea de Exploatare și 
Administrare a Bazelor Spor
tive care și-au dovedit și cu 
acest prilej incapacitatea de a 
asigura buna desfășurare a u- 
nei competiții pe această bază 
sportivă.

De asemenea, organele de mi
liție își foc apariția sporadic 
pe patinoar, deși au existat su
ficiente ocazii care le reclamau 
prezența activă.

Ce trebuie să se mai întâm
ple pentru a se trece la măsuri 
drastice de sancționare, a uno
ra dintre spectatori, tot atît de 
huligani ca și unii dintre spor
tivi 7

Și încă ceva. De ce * j. se 
face un inventar al băuturilor 
alcoolice vîndute într-o singură 
seară la bufetul patinoarului, 
unde solicitarea unui ceai stâr
nește zîmbete ? Experiența ar 
fi revelatoare...

sînt însă pe de
și vor avea —j 
— efectul edu- 
asupra celorlalți

Consfanlin CHIRIAC 
arbitru-judecător AIBA Cu ultimul start ploieștean, 

oficialii au pus punct fi
nal activității competiționale

2:51,0, A. Pupăzan (Din.) 
2:54.9; 200 m spate (b): L. 
COPCEALĂU (Din.) 2:28,2 —

REZULTATElt DIVIZIEI B

TURNEUL INTERNAȚIONAL

A. 
A. 3:07,5 î

bras (bj: E. MANO-

a diviziei B la 
și feminin, au

Vi-'

EUGENIA CRISTESCU

Șl „CUPA PROGRESUL

Cîte 
„citi" 
nu se 
desfășurător al rezultate
lor la un turneu olimpic 
de box! Avem în față 
un asemenea material, 
completat cu grijă la A- 
rena Mexico, și încercăm 
să extragem din el tot ce 
poate fi folositor pentru 
noi, în vederea obținerii 
de rezultate mai bune pe 
viitor. ,

Ce reiese din datele cu
lese ? în primul rînd fap
tul că în pregătirea boxe
rilor noștri pentru com
petițiile de durată (și din 
alte ocazii a rezultat că și 
pentru întâlniri bilatera
le), trebuie să se pună un 
mai mare accent pe însuși
rea și perfecționarea mij
loacelor și procedeelor de 
apărare. Șase din cei nouă 
reprezentanți ai noștri 
(Gîju, Simion, Antoniu Va
sile, Zilberman, Monea și 
Alexe) au primit aseme
nea lovituri, în anumite 
meciuri, încît au fost tri
miși la podea și obligați 
să asculte numărătoarea 
arbitrilor, iar patru dintre 
aceștia au 
de limită 
i-au scos 
Remarcînd 
tre ei și 
„schimbul 
berman, Alexe), atenția a- 
supra apărării se impu
ne cu atât mai mult.

. Concluzia se conturează 
vizibil dacă privim aceste 
date comparativ cu rezul
tatele altar participant!. 
Dintre boxerii americani, 
italieni, sovietici ți polo
nezi (în garnituri comple
te) numai Bambini (Italia) 
și Novicov (U.R.S.S.) au 
pierdut înainte de limită, 
iar din cei opt reprezen
tanți ai BJ.G. nici unul 
nu a fost pus în această 
situație! Atenția pe care 
trebuie să o acordăm pre
dării, însușirii și perfec
ționării mijloacelor de a- 
părare se impune cu atât 
mai mult, cu cit 
intern lucrurile 
mai bine.

Ceea ce ni se 
tuși domn de reținut este 
faptul că la Mexico învin
gătorii reprezentanților noș-

Programată simbătă în sala 
Constructorul, etapa a treia a 
oferit, numeroșilor spectatori 
prezenți în sală, jocuri dispu
tate, spectaculoase. Totuși, at
mosfera a fost tulburată în 
timpul meciului Recolta—T.U.G. 
de întreaga echipă a T.U.G.- 
ului, în frunte cu antrenorul ei, 
care au protestat la deciziile 
arbitr'lor și au avut o atitudine 
reprobabilă față de adversari. 
Oare cînd vor înțelege acești 
turbulenți 
na pe un

Jocurile 
soldat cu
te : Voința — F.R.B. (f) 19—1 
(9—1), I.S.E.M. — Flacăra roșie 
(f) 11—7 (7—4), Informația — 
Metalul (m) 20—17 (10—8), E- 
lectra — Unirea F.A.C. (m) 
26—22 (11—8), T.U.G. — Recolta

ce înseamnă discipli- 
teren sportiv ?
etapei a treia s-au 
următoarele rezulta-

(m) 21—20 (12—12), Firul alb — 
Bere Grivița 26—20 (13—10).

★
Disputate vineri și duminică, 

in sala Progresul, jocurile eta
pei a doua a „Cupei Progresul" 
au oferii spectatorilor un fru
mos spectacol handbalistic. Au 
fost înregistrate rezultatele: 
Rapid - I.E.F.S. 16—13 (9—9), 
Universitatea — S.S.E. 2 24—14 
(13—5), Progresul — Confecția 
12—11 (7—7).

Gh. DINU

In fața FILEULUI

pierdut înainte 
meciurile care 
din competiție 
prezența prin- 
a cîtorva din 

de mîine" (Zil-

pe plan 
nu stau

pare to-

V CLASAMENTE, DUPĂ ULTI
MA ETAPA A TURULUI, ÎN 

DIVIZIA A

«HHHIȘ
LOTUL NATIONAL 

DE SENIORI

A fost alcătuit lotul națio
nal de seniori, din care fac 
parte 14 jucători : 
(Dinamo), 
Christianî (Steaua), P. 
niță (Politehnica Timișoara), 
S. Fenciulescu (Rapid) — ri
dicători ; G. Udișteanu (Poli
tehnica Galați), M. Tirlici, 
W. Schreiber, L. Dumănoiu, 
(Dinamo), G. Bartha. O. Cre
ții (Steaua), M. Tănăsescu 
(Politehnica Timișoara), L. 
Neuman (Alumina Oradea), 
P. Stancu (Șc. sp. Buzău) — 
trăgători.

în vederile federației se 
mai află S. Moculescu (C.F.R. 
Timișoara), N. Armion (Poli
tehnica Timișoara), P. Dudu- 
ciuc, D. Rotaru (Steaua) și 
Marian Viorel (Dinamo). An-' 
țrenor al lotului a fost numit 

Tănase (Steaua).

C. Oros
M. Stamate, G.

~ Vra-

MASCULIN

1. pinamo 11 10 1 32: 6 21
3. Steaua 11 10 1 30: 6 21
S. Rapid 11 7 4 25:18 18
4. Tractorul Șv. 11 7 4 23:21 13
B. Politehnica Gl. 10 7 3 22:13 17
6. Viitorul Bacău 11 5 6 21:23 16
7. Polii. Tim. 10 5 5 21:20 15
8. Farul 11 4 7 15:26 15
9. Petrolul 11 3 8 15:24 14

10. Celuloza 11 3 8 14:28 14
11. Progresul 11 2 9 15:29 13
12. Polit. Cluj 11 2 9 11:30 13

FEMININ
1. Femei lina 11 10 1 32: 4 21
2. Rapid 11 10 1 32: 5 21
3. Dinamo 11 10 1 31: 6 21
4. Farul 11 8 3 25:14 19
S. C. P. Buc. 11 5 6 20:20 16
S. C.S.M. Sibiu 11 5 6 21:22 16
7. „U“ Timișoara 11 5 6 16:26 16
8. I.E.F.S. 11 4 7 15:24 15
9. Medicina 11 3 8 17:29 14

1'0. Ceahlăul 11 3 S 13:28 14
11. ăU" Cluj 11 2 9 12:29 13
H. Craiova 11 110 5:32 12

din acest an a înotătorilor 
români, 
petiție 
a dat 
sportivi 
rești (și 
bule să
să păstreze pentru încă un 
an mult disputatul trofeu. Ei 
au cîștigat 39 din cele 64 de 
probe care au figurat în pro
gramul celor 3 zile, luîndu-și 
partea leului din frumoasele 
premii acordate de federația 
de specialitate și I. S. Loto- 
Pronosport.

In reuniunile de ieri, favo- 
riții au învins pe linie. Liviu 
Copcealău, fără îndoială u- 
nul din cele mai valoroase 
produse ale tinerei generații 
a cîștigat trei probe cu tot 
atâtea cronometre valoroase. 
Ultimul — 4:48,7 la 400 m 
liber (cu numai două zecimi 
mai slab decît recordul țării) 
—- este chiar remarcabil, ți- 
nînd seama de condițiile în 
care a fost obținut.

In grupa copiilor de 11—12 
ani, Gabriel Fopovici s-a im
pus într-o nouă probă de 
craul (pe cele de bras le-a 
dominat cu mare autoritate), 
cea de 400 m, pe care a în
cheiat-o cu un nou record 
național: 5:06,8, un timp pe 
care multiplul campion și re
cordman al țării, Vladimir 
Moraru, îl realiza abia la 14 
ani!... Destul de afectat de 
înfrîngerea suferită în cursa 
pe distanța celor 8 lungimi, 
coechipierul lui Popovici, T. 
Nicolae, s-a „răzbunat" cu 
un nou record la 50 m delfin 
(32,2), iar în proba similară 
a fetelor, Anca Groza l-a i- 
rnitat parcurgînd distanța în 
33,9 s. în sfîrșit, de reținut 
din nou o evoluție mult apla
udată a lui Doru Gropșan, 
posesor al unei poziții în 
apă și a unei tehnici demne 
de invidiat. Reșițeanul a luat 
5 starturi și a corectat tot 
atâtea cifre din tabela recor
durilor, dovedindu-se — ală
turi de Eugenia Cristescu — 
campioni absoluți ai celei mai 
mici categorii dintre :oncv- 
renți.

REZULTATE TEHNICE. 
Copii categ. A s 200 m spate 
(f)i Z. ERDELI (CSM Cluj)

Cea din urmă corn" 
rezervată speranțelor 
posibilitate tinerilor 
de la Dinamo Bucu- 
aeest lucru nu tre- 

surprindă pe nimeni)

rec. egalat; 200 m bras (f)i 
MIHĂESCU (Din.) 3:02,4, 
Georgescu (Din.)

200 m ' '
LESCU (Șc. Sp. 2) 2:58,7;
20Q m delfin (f) î A. AN- 
TOlN (Din.) 2:58,1 S. Sle- 
cian (Șc. Sp. Reșița) 3:02,2; 
200. m delfin (b) ; L. COP
CEALĂU 2:32,6; 400 m liber 
(f): L. RADU (Din.) 5:24.8, 
A. Pupăzan 5:25,0; 400 m li
ber (b); COPCEALĂU 4:48,7;

în ultima etapă 
baschet masculin 
fost înregistrate următoarele re
zultate : masculin : Voința Bucu
rești — I.E.F.S. II 53-42 (25—15)^ 
Politehnica Cluj -- Medicina Ti
mișoara 84—60 (40—32), Universi
tatea lași — A.s.A. Bacău 76—82 
(32-33), Comerțul Tg. Mureș — 
Constructorul Hunedoara 102—32 
(4.7—17), Constructorul Arad — 
Crișul Oradea 37—62 (13—26). Pe
trolul Ploiești — Steagul roșu 
Brașov 84—83 (30—25), Olimpia 
Satu Mare — Școala sportivă^.Ie- 
diaș 70—73 (30—36) : ’ feminin:
Foresta Arad — Școala sportivă 
Satu Mare 53 61 (28—36), Mure
șul Tg. Mureș — Școala sportivă 
Craiova 72—37 (35—18), Școala
sportivă Brașov — Voința Tg. 
Mureș 48—37 (24—13). Universita
tea Timișoara — Politehnica Bra
șov 50—54 (26—26), Universitatea
Iași — Rapid II București 66- 52 
(34—23), Școala sportivă Sibiu — 
Spartac Salonta 70—64 (31—35) j
Școlarul — Școala sportivă Plo
iești 62—41 (27—19).

DE LA TIMIȘOARA, UN TEST
PENTRU BASCHETUL NOSTRU

(Urmare din pag. 1)

4x100 m liber (f): DINAMO 
4:54,7 (nou record); 4x100 m 
liber (b): DINAMO 4:39.11 
(nou record).

Copii categ. B: 200 m bras 
(f): A. GROZA (Din.) 3:04,0, 
R. Pă'truică (Se, Sp. Reșița) 
3:09,3; 200 m bras (b): G.
POPOVICI (Din.) 2:57,0; 400 
m liber (f): A. GROZA 5:25,0, 
L. Dan (Din.) 5:37,5; 400 m 
liber (b): G. Fopovici 5:06.8 
(nou record), T. Nicolae (Din). 
5:16,6; 50 m. delfin (f): A, 
GROZA 33,9 Jnou record), L 
Dan 35,2; 50 m delfin (b): 
T. NICOLAE 32,2 . (nou re
cord), G. Popovici 33,8; 4x100 
m liber (f): ȘC. SP. REȘIȚA 
5:15,7 (nou record), Dinamo 
5:19,2; 4x100 m liber (b)
METALUL TURDA 4:53,0 
(nou record), Rapid 4:54,2.

Copii categ. C: 50 m del
fin (f): CRISTESCU (Din.)
39.2, D. Georgescu (Din.) 40,0; 
50 m delfin (b): D. GROPȘAN 
(Șc. Sp. Reșița) 36,6 (nou re
cord), A. Ursu (Șc. Sp. 2)
38.2, Ad. Popovici (Petrolul) 
38,2; 4x50 m mixt (f): DINA
MO 2:52,3; 4x50 m mixt (b); 
PETROLUL 2:45,7, Șc. Sp. O- 
tradea 2:49,6; 4x50 m liber 
(b)i PETROLUL 2:26,5 (nou 
record); 4x50 m liber (f): ȘG. 
SP. REȘIȚA 2:44,7.

T.
1

AZI, RESTANȚĂ 
LA TIMIȘOARA

Partida masculină din 
vizia A, Politehnica Timișoa
ra — Politehnica Galați, a- 
mînată din etapa de dumini
că, se joacă azi, ta Timi
șoara.

di-

A. VASILIU

MASCULIN

6. C.F.R.

lat* cele două clairamente i

2
2
3

47 322 23
47 267 23
41 391 21 

4 46 736 19
4 44 983 19
4 44 ‘479 19

21 978
21 205
21 115
21 OU
20 896
13*64 16

Laromet Buc. 
Voința Buc.
Voința Tg. M.
Hidro. Brașov 
Voința cluj 
Petrolul PI.
C.S.M. Reșița 
U.T. Arad

1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
3.
9. Rapid Buc. 

1*. ttu m®tRn Md.

9
0
0
0
o 
o
0 a 43 971 13
9 9 43 SS7 19

Ploiești (m) „campioane de toamnă"
Ș-a încheiat prima parte a 

campionatului diviziei A la care 
participă cite 10 formații femi
nine și masculine. Pe primele 
locuri, după disputarea eelor 
9 etape, s-au clasat Laromet 
București (femei) și Petrolul 
Ploiești (masculin).

1. Petrolul PI.
2. Voința Tg. M.
3. Flacăra Cîmp.
4. Olimpia Reșița
5. Voința Cluj 

Timiș,
7,. Rapid Buc.
8. Constr. Bus. , ,
9. Gaz metan Md. 9 8 9 7 46 8®6 i*

19. Gloria Bs»a, ------------- --------11 • t m m u

FEMININ

Ploiești), Ana Grosskopf 
(Universitatea Timișoara) 
Doina Iftimie (Viitorul Doro- 
hoi). Din lot

si

lipsește Sanda 
Dumitrescu, bolnavă. Precizăm 
că echipa de tineret va fi con
dusă de antrenorul Nicolae 
Martin.

IUGOSLAVIA VINE CU CEA 
MAI VALOROASA 

GARNITURA

a cucerit medaliile de ar- 
va 
cu
la

fi prezentă la Timi- 
tot ce posedă mai va- 
ora actirală, 
Veger (173

Ciurici (184

adică : 
em-53), 
cm-9),

. Puternica selecționată a Iu
goslaviei, revelația ultimei e- 
diții a campionatului european, 
unde 
gint, 
șoara 
loros
Marija

■ Slavenka
Nada Miletici (188 cm-15), Sla- 
vojka Tausan (184 cm-18), Olga 
Djokoviei (180 cm-81), Meta
Stoka (182 cm-21), Spomenka 
Milojevici (171 cm-87), Snezana 
Zorici (171 cm-9), Jasng Selimo- 
Vici (174 cm-45), Erzebet Tu- 
ranski.(170 cm-6), Marjana Bre- 
mec (174 cm-53), Snezana Sipka 
(175 cm-3), Dragoslava Gerici 
(172 cm-25), Kacia Buljan (180 
cm-54). (cifrele din paranteze 
indică înălțimea și numărul 
jocurilor internaționale). Din
tre acestea, Miletici, Tausan, 
Djokovici, Stoka, Veger, Seli- 
movici, Turanski, Bremec și 
Sipka au făcut parte din selec
ționata oare a reprezentat Iu
goslavia la campionatul euro
pean din Sicilia.

PROGRAMUL TURNEULUI

întrecerile de 
se vor desfășura 
turilor, căreia i-au fost -aduse 
amenajări speciale în vederea 
acestui eveniment sportiv după 
următorul program: VINERI, 
de la ora 18: România (se
nioare) — România (tineret), Iu
goslavia—Bulgaria ; S1MBATA', 
de la or-a 18: Iugoslavia—Ro
mânia (tineret), România (se
nioare)—Bulgaria ; DUMINICA, 
de la ora 9,30; Bulgaria—Ro
mânia (tineret), România .(se
nioare)—Iugoslavia.

Jocurile vor fi conduse d« 
arbitrii «are însoțea fierar» 
delegație, tar ea arbitru neutra 
va funcțîon» Istvaa Tare (Um 
Striat

la Timișoara 
în Sala spor*
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teristice acestui sport. Mii sînt 
încă exprimate, chiar printre 
specialiști, multe păreri false și 
dăunătoare, susținîndu-se in
compatibilitatea regimului de 
antrenament al jucătorului de 
fotbal cu antrenamentul atle
tului (intensitate, durată etc.) 
sau al handbalistului.

Valabilitatea absolută a ce
rințelor generale ale activității 
de performanță, în toate dome
niile sportului, a pus și în fot
balul nostru problema elimi
nării definitive a acestor opi
nii retrograde. Pe această cale, 
in plină frămîntare pentru re
dresare și după încheierea unei 
etape de activitate, se pot e- 
nunța cîteva observații legate 
de modul în care fotbalul aderă 
la acest statut nescris al ma
rilor rezultate de prestigiu. Ur
mărind într-o perioadă destul 
de îndelungată activitatea de 
pregătire la o serie de secții cu 
echipe divizionare (seniori, ti
neret și juniori) și analizînd 
confruntarea directă dintre noi
le cerințe ale instruirii și pro
cesul de integrare al acestora 
în viața jucătorilor și a echi
pelor, trebuie să recunoaștem 
că incertitudinea îmbunătățirii 
substanțiale, în următorii 4—5 
iani, a activității de performan
ță se menține în continuare.

Prima observație, de loc îm
bucurătoare, vizează marea con
tradicție ce se menține între 
Indicațiile și îndrumările pri
vind perfecționarea antrena
mentelor și calitatea acestora 
din urmă.

Pînă în prezent, din observa
țiile noastre, numai la trei e- 
ehipe din divizia A (U.T.A., 
Universitatea Craiova și Uni
versitatea 
oarecare 
cerințelor 
tire.

Printre 
vidențiază
practice, a majorității antreno
rilor noștri, de a aplica meto
dica modernă de antrenament. 
Dacă ținem seama de faptul că 
cea mai mare parte a elemente
lor tinere, de perspectivă, „sca
pă" de pregătirea intensă, in
dispensabilă pentru confirma
rea valorii în următorii ani, 
nu putem avea nici un motiv de 
liniște privind viitorul apro
piat.

O situație unică, surprinză
toare, rezultă din modul, inad
misibil în care sînt folosite ca
drele tinere de antrenori cu 
pregătire superioară, cei ce au 
dobîndit tocmai esența muncii 
de performanță : <

jși'rpractică. a aplicării 
noi de 'antrenament, 
mare de asemenea 
dirijate, paradoxal, 
vități teoretice, 
metodică, documentare etc. (Un 
exemplu elocvent îl constituie 
slabul aport practic pe care îl 
aduce catedra de fotbal a Insti
tutului pentru Educație Fizică 
și Sport, unitate de o valoare 
recunoscută, dar complet neso
licitată și nestimul'ată 
sens).

Motivîndu-se această 
re ca fiincȚ dictată de 
experiență a antrenorilor tineri 
(adevărul este că, de multe ori, 
sub poleiala experienței înde
lungate se ascunde empirismul 
și incompetența), se aduce un 
real prejudiciu efortului de îm
bunătățire a fotbalului nostru.

Fotbalul de performanță are 
nevoie în noua sa conjunctură, 
atît de complexă, de practicieni

de condu- 
secții cu echipe di- 
făcut ca numărul și 
abaterilor săvîrșite 
să crească în ulti-

Cluj) s-a realizat o 
apropiere de nivelul 
moderne de pregă-

alte deficiențe, se e- 
lipsa deprinderii

deprinderea 
l metodelor

Un nurftăr 
cadre sînt 
spre acti- 

de cercetare

în acest

orienta- 
lipsa de

ÎN OBIECTIV, ECHIPA NAȚIONALĂ DE JUNIORI
La încheierea sezonului eompetițional, redacția s-a adre

sat antrenorului federal Gh, Ola, responsabilul echipei 
reprezentative de juniori a României, cu rugămintea de a 
informa pe cititorii noștri în privința pregătirilor pentru 
turneul U.E.F.A. care — după cum am mai anunțat — se 
va desfășura în primăvara Iui 1969 în R. D. Germană. 
Antrenorul echipei naționale de juniori a răspuns solici
tării noastre, încredințîndu-ne spre publicare rîndurile ur
mătoare. pe care le înfățișăm fără nici o intervenție de 
profunzime.ABE CUVÎNTUL ANTRENORULGH. OLAFEDERAL

valoroși, cu pregătire superioa
ră, capabili să asigure îndepli
nirea obiectivelor instruirii. A- 
cest lucru nu poate fi dobîndit 
în viitor decit prin promovarea 
cadrelor tinere, bine selecțio
nate și îndrumate.

Un alt aspect foarte impor
tant care, în condițiile actuale, 
a atins, indiscutabil, preocupă
rile de vîrf ale tuturor facto
rilor îl constituie profilul mo- 
ral-educativ al jucătorului frun
taș. Este capitolul la car® ra
portul dintre cerințe și reali
tatea manifestărilor apare ca 
total nefavorabil pregătirii 
sportive de performanță. Nu
meroase abateri de l-a viața 
sportivă, încălcări flagrante ale 
conduitei pe teren, subestima
rea obligațiilor sociale sau pro
fesionale, se fac simțite în toate 
echipele noastre de fotbal. Lipsa 
de fermitate și eficiență a mă
surilor preconizate 
cerile unor 
vizionare a 
gravitatea 
de jucători
mul timp. Un mare pericol îl 
reprezintă actele de indiscipli
nă săvîrșite de jucătorii tineri 
și foarte tineri. Dacă pînă acum 
cîțiva ani, în rîndul speranțe
lor nu se comiteau abateri gra
ve repetate, în ultimul timp, 
această tristă realitate — alte
rarea morală a unor elemente 
din tînăra generație de jucători 
— se face serios simțită.

Cum mai poate fi materiali
zată în performanțe pregătirea 
intensă a acestor elemente, u- 
nele de valoare certă, dacă 
pierderile de energie fizică și 
nervoasă depășesc gradul de a- 
cumulare ?

în asemenea condiții, cum 
pot fl justificate importantele 
mijloace materiale și tehnice 
consumate pentru realizarea 
mult dorită a saltului calitativ 
al acestei discipline ?

Evident, se simte nevoia u- 
nor măsuri radicale, urgente, 
care să oprească ferm scurge
rea fără randament a acestui 
torent de bunuri materiale, 
muncă, speranțe și frămîntări. 
Avînd în vedere dificultatea 
problemei (schimbarea mentali
tății despre pregătire și chiar a 
concepției despre viață), clu
burile, și asociațiile trebuie să 
înceapă această acțiune nein- 
tîrziat, intransigent, deoarece 
altfel orice măsură tehnică sau 
de organizare devine ineficace.

Iată, pe scurt, citeva aspecte 
ale realității actuale, a căror 
rezolvare deplină reprezintă o 
condiție obligatorie a muncii de 
performanță. înainte de a în
cerca adoptarea unor elemente 
de natură tehnico-organizato- 
rică din țările cu fotbal avan
sat, trebuie, necondiționat, să 
punem bazele unei pregătiri su
perioare și a unei morale spor
tive desăvârșite, caracteristici 
principale ale fotbalului de 
mare performanță.

Datorită specificului muncii 
cri juniorii și, în primul rînd, 
al limitei de vîrstă impusă 
de 
(16—18 ani), îri fiecare an lo
tul reprezentativ se modifică 
substanțial, uneori în totali
tate.

De fapt, menirea echipei 
naționale de juniori este de 
a roda cele mai dotate ele
mente, astfel îneît acestea să 
ajungă și să dea randament 
în prima reprezentativă a ță
rii, așa cum se întîmplă as
tăzi cu Dinu, Dumitrache, 
Boc ș.a. jucători tineri, foști 
componenți ai echipei națio
nale de juniori cu 2—3 ani 
în urmă.

Actualei echipe i 
bazele în luna iulie 
prilejul taberei de 
fectuată 21 de zile 
tra Neamț. în lot au 
cluși 
cele 40 
precum 
pa de 
după 1 
fănescu, Caniaro, R. lonescu 
și Petreanu).

Procesul de selecție a ac
tualei echipe de juniori a 
constituit pentru colectivul 
tehnic al iotului obiectivul 
principal. Prin trialurile ju
dețene, organizate periodic, 
cu elementele evidențiate în 
jocurile de campionat, au fost 
văzuți și verificați peste 1300 
jucători. In restul timpului, 
juniorii s-au pregătit la clu
buri.

în baza selecției efectuate 
și a pregătirilor din luna iu
lie, s-a constituit echipa care 
de la 1 august și pînă la 1 
decembrie 1968 a participat 
la 9 jocuri internaționale :

2—0 
Un-

regulamentul U.E.F.A.

s-au pus 
a.c., cu 

vară e- 
la Pia- 
fost în

tineri descoperiți în 
de trialuri județene, 
și juniorii din eehi- 
anul trecut, născuți 
septembrie 1950 (Ște-

— România U.R.S.S. 
(1—.0), joc disputat în 
gâria;

— România — Polonia 
(0-^-0), joc disputat în 
garia ;

—■ România Turcia

„CUPA 30 DECEMBRIE"
ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

Ediția din acest an a „Cu
pei 30 Decembrie” la fotbal, 
organizată în județul Teleor
man, s-î bucurat de participa
rea a opt echipe.

în finala competiției, dispu
tată săptămînă trecută la Tr. 
Măgurele, echipa locală Chimia 
(divizia C), cu atacantul Mai
con în vervă deosebită (autor 
a 3 goluri), a învins cu 6—2 pe 
Unirea Traian (din campiona
tul județean, categoria I).

VIOREL NICULESCU - elev

2—0
Un-

3—1
(2—0), joc disputat la Tîr- 
goviște ;

— România — R.D.G. 1—1 
(0— -0), joc disputat la Țîr- 
goviște ;

— România — Iugoslavia
1— 1 (1—0), joc disputat în 
Ungaria :

— România — U.R.S.S, 1—2 
(0—2), joc disputat în 
U.R.S.S.;

— România — Cehoslovacia
2— 3 (1—1), joc disputat în 
Ungaria ;

— România — Bulgaria 1—4 
(0—3), joc disputat în Un
garia ;

— România — Cehoslovacia 
1—2 (0—2), joc disputat în 
Ungaria.

Din cele 9 jocuri susținute, 
s-au cîștigat 3, s-au obținut 
2 rezultate de egalitate și 
S-au pierdut 4.

Rezultatele obținute repre
zintă un bilanț negativ și el

se datorează, după părerea 
noastră, următoarelor cauze :

1. LIPSA EXPERIENȚEI 
COMPETITIONALE A MEM
BRILOR LOTULUI, marea 
majoritate a acestora activînd 
în echipe de juniori (mențio
năm faptul că în partea fi
nală a turului campionatu
lui - ■ - ■foarte mulți au promovat

juca pe posturile menționate 
ca deficitare). ,

3. DIFERENȚA CATEGO
RICĂ DE VîțiSTĂ DINTRE 
ECHIPA NOASTRĂ, încadra
tă perfect în limitele admise

. de regulament, și ADVERSA
RII CU ‘
TÎLNIT, 
tinuă să 
tate sau 
vîrstnici, 
abandonat de mult această 
practică.

Diferența de vîrstă la ni
velul juniorilor poate deter
mina nemijlocit un rezultat, 
întrucît rezistența fizică și, 
mai ales, forța sînt hotărî- 
toare.

4. O PARTE DIN COM- 
PONENTII LOTULUI, CU 
TOATE CA DOVEDESC AP
TITUDINI PENTRU FOT
BAL. AU EVIDENTE DEFI
CIENȚE FIZICE ȘI TEH
NICE, ceea ce trădează 
carențe serioase* în instruirea 
realizată la 
De exemplu 
Dej), Canîafo

CARE NE-AM ÎN- 
adversari care con- 
folosească, în totali- 
parțial, jucători mai 
în timp ce noi am

unele cluburi. 
Negru (Unirea 
(A.S.A. Tg. Mu

jucătorilor, 
se pregă- 

bine

tăți a majorității 
acțiunile de atac 
tesc destul de precis, 
orientate tactic, permițînd 
menținerea inițiativei în joc 
și crearea a numeroase faze 
de poartă.

— construcția jcculhi în e- 
tapa actuală, cu multe schim
bări de direcție, nu are însă 
un ritm susținut pe tot par
cursul jocului.

— în partea finală a acțiu
nilor de atac juniorii noștri 
manifestă aceleași carențe ca 
și seniorii: ezită în trasul la 
poartă direct sau din zona 
careului de 16 m.

— participarea în situați
ile de apărare a tuturor ju
cătorilor este problema cea 
mai importantă ; înaintașii nu 
participă în mod colectiv la 
recuperarea mingii, timp în 
care mijlocașii și fundașii se 
retrag în apropierea careu
lui propriu.

De fapt, una din marile 
carențe ale fotbalului nostru 
și, implicit, a naționalei de 
juniori, o constituie lipsa de

Una din rarele incursiuni ale înaintașilor români in careul echipei R. P. Ungare
Foto î V. 8AGEAC

zeze peste noapte în ajunul ri
nei competiții europene de an
vergură.

Cauze fără...
cauze

membrilor 
în această 
10 jocuri), 
lor scade,

în echipe de categoria A — 
Broșovsehi și Reldeanu —, 
in echipe .de tineret — Ior- 
dache, Cristaehe, Drăgan, 
Vlad, Bujor, precum și în e- 
chipe de categoria. B — Vi
șan și Naorn).

Adversarii pe care i-amîn- 
tîlnit (Cehoslovacia, U.R.S.S., 
Bulgaria. Turcia) au prezen
tat mulți jucători consacrați 
în echipele de categoria A 
din campionatele țărilor res
pective.

2. UNELE POSTURI AU 
FOST ACOPERITE TEMPO
RAR CU ELEMENTE LIP
SITE DE O VALOARE CER
TA, în special cele de por
tar,’ fundaș central dreapta și 
atacanțî centrali. Aceasta, se 
datorează lipsei de jucători pe 
aceste posturi, din rîndul ti
nerilor născuți după 1 sep
tembrie 1950 și în anul 1951 
(menționăm, în schimb, că ac
tuala promoție are un mă
nunchi de 5 mijlocași valo
roși : Beldeanu, Naom. Vișan, 
Ștefănescu și Simionaș, jucă
tori din care, la nevoie, unii 
vor putea fi trecuți pentru a

reș) și Drăgan (Dinamo Bucu
rești) sînt deficitari din punct 
de vedere, tehnic, iar Ariciți 
(F. C. Argeș), Vișan (C.F.R. 
Cluj), Petreanu (Rapid) sînt 
deficitari fie la capitolul ca
lităților fizice, fie la pregă
tirea fizică de bază.

Dacă rezultatele nu sînt la 
un nivel care să mulțumeas
că, în schimb jocul echipei în 
cele 9 partide internaționale 
poate fi apreciat ca mulțumi
tor, existînd perspectiva ob
ținerii unui randament cres
cut in viitorul apropiat.

Jocul prestat de echipă 
poate fi astfel caracterizat:

— datorită bunei tehnici-

marcaj în fazele de apărare 
(fiind ' vârba de efort fizic 
susținut și de disciplină tac
tică fără ezitări) la care com- 
ponenții actualului lot sînt — 
momentan — deficitari.

Cele mai importante pro
bleme din procesul de joc al 
echipei vor fi urmărite cu 
prilejul pregătirilor centrali
zate din luna decembrie, ce 
se vor desfășura în Grecia și 
apoi la cluburi, printr-o 
strînsă colaborare între 
lectivul tehnic al lotului 
antrenorii juniorilor de 
cluburi.

co- 
și 
la

Gh. OLA
antrenor federal

pmvii mai Bic cauzele
înfățișăm mai jos punctele 

de vedere ale redacției 
referitoare la sectorul 
zentativei de juniori și 
lilica în virtutea căreia 
este dirijată.

noastre 
repre- 
la po- 

aceasta

Bilanf grăitor...

FIICA MEA A ALES PROFESIA, 
PREFERĂ SPORTULALȚII //

luni (1 
echipa 
susținut 
socotim

(Urmare din pag. 1) 
medic, oferîndu-i prin con
ferințe și simpozioane posi
bilitatea unui contact perma
nent cu ideile noi, de mare 
curaj și sensibilitate, ce apar 
în științele medicale. Toate 
aceste lucruri cer însă timp. 
O cantitate enormă de timp.

în lumea sportului lucru
rile nu diferă absolut de loc. 
Pe vremea cînd eram tînăr, 
în anii studenției, făceam de 
două ori pe săptămînă antre
nament și reușeam să alerg 
1500 m în jurul a 4 minute, 
fiind in acest fel, dacă vreți, 
un sportiv bun. Dar, eum 
spuneam, și in sport progre
sul ne-a uimit pur și simplu. 
Marile performanțe ce se 
realizează azi sînt în mod 
indiscutabil rodul a mii de 
de ore de muncă. Cine ar 
mai putea să realizele tim
puri de valoare la 1500 m, 
să zicem de ordinul a 3:35,0 
cu două antrenamente pe 
săptămînă ? Este de necon
ceput ! Și atunci, știind că 
aceste rezultate excepționale 
se plămădeasc în anii de în
vățătură, în anii de formare 
profesională, în condițiile de 
care am amintit, unde poate 
găsi un tînăr cantitatea de 
timp necesară realizării sale 
depline pe ambele planuri ? 
Eu, cu toată sinceritatea, vă 
mărturisesc că nu pot expli
ca acest fenomen în alt fel 
decit prin sacrificarea uncia 
din preocupări în favoarea 
alteia.

— Opiniați, așadar, pen
tru o profesionalizare a 
sportului de performanță?

— Nu așa ceva am vrut 
să spun. Nu am calitatea și 
nici nu am reflectat serios 
la acest lucru pentru a da 
Soluții. Dar comunicîndu-vă 
•piniile mele, m-am gîndit

eu toată solicitudinea la drah
ma tînărului care este obli
gat să oscileze între acești 
doi poli care-1 atrag cu for
ță. Eu am trăit de aproape 
o astfel de frămîntare. Fiica 
mea (Pia Brînzeu, n.n.) a 
fost — și cred că este încă — 
o bună jucătoare de șah. A 
cîștigat campionatul național 
de junioare și s-a calificat, 
apoi, în finala campionatului 
senioarelor. M-am bucurat 
din toată inima și ea pă
rinte, dar și ca pasionat al 
șahului. A intervenit însă, 
un moment crucial: studentă 
fruntașă sau șahistă cu re
nume? Dragostea pentru stu
diul teoriilor șahiste începu
se să intre în conflict cu do
rința de a se afirma, încă 
din anii studenției, în pro
fesie. In fața acestei alter
native, pe care probabil mulți 
alți tineri o trăiesc, a sacri
ficat sportul de performanță. 
Șahul a rămas un bun mij
loc de destindere și chiar 
de afirmare pe plan compe- 
tiționai, dar numai în limi
tele timpului liber. Altfel, 
nu se poate...

— Există totuși posibi
litatea apariției unor fe
nomene biologice, ale că
ror calități fizice cu totul 
ieșite din comun să în
lesnească atingerea plafo
nului marilor performanțe, 
fără sacrificii de timp 
prea mari. Poate în felul 
acesta s-ar găsi un răs
puns la întrebarea noas
tră...

— Eu și în această direcție 
rămîn totuși sceptic. Vedeți, 
astfel de fenomene biologice 
trebuie întîi depistate, exis
tînd deci un avantaj al na
țiunilor cu o populație mai 
numeroasă. Deoarece este de 
necontestat că cu cît baza 
de selecție are o arie mai 
mare, cu atit cresc șansele

de 
Și .
fi trist, mai trist pentru 
cei ce iubim sportul, să 
dem că marile competiții 
ternațîonale, începînd 
Jocurile Olimpice, se rezu
mă, de fapt, la dispute ale 
unor abateri de Ia potenția
lul biologic normal. Dar, 
aveți poate dreptate. în fond 
performanțele la care s-a 
ajuns astăzi in atletism, na- 
tație sau haltere sînt totuși 
și rodul unor calități fizice 
excepționale sau al unor par
ticularități anatomice. însă și 
așa ele se cer cizelate, tot 
prin multe strădanii și prin 
consum de timp, pentru a 
izbîndi în această luptă de 
continuă depășire a 
taților umane.

a găsi oameni-exeepții. 
apoi, mă gîndesc eă

— Și atunci ?

ar 
noi 
ve
in- 
cu

posibili-

— în sfîrșit, cred 
tul de certă calitate, 
nerează marea performanță, 
trebuie privit altfel. Nu Ia 
fel cum privim activitatea 
sportivă de destindere sau cea 
competițională lipsită de 
accente de grandoare și care 
este un excelent mijloc de a 
cultiva ambiția, perseveren
ța, dîrzenîa și chiar curajul, 
într-un alt fel, dar cum, vă 
repet, îmi este dificil să con
cretizez. Poate, în viitor, 
campionii olimpici sau mon
diali vor avea îngăduința să 
beneficieze oficial de condi
ții speciale de pregătire. O 
asemenea posibilitate le va 
schimba, eventual, situația 
de sportivi amatori. Dar, cel 
puțin în ce mă privește, a- 
ceasta nu va altera cu nimic 
dragostea și prețuirea ce le-o 
port, ca și admirația ce o 
merită pentru excepționalele 
dovezi ce ni Ie furnizează cu 
privire Ia capacitatea fizică 
a speciei umane.

că spor- 
care ge-

■ — Tovarășe rector, veniți 
la teză sau încep singur?

întrebarea a căzut brusc 
și era adrestă de un tînăr 
ce intrase ușurel pe ușă, in
cit n-am băgat de seamă.

— Mă scuzați. Tema discu
ției noastre este captivantă. 
Dar timpul se scurge impla
cabil și eu, încă de mult, 
am sacrificat sportul pentru 
profesie. Ceea ce fac și 
acum...

Așa incit convorbirea noas
tră cu prof. dr. docent PIUS 
BRlNZEU, rector al Institu
tului de Medicină din Timi
șoara, s-a încheiat aici. Nu 
înainte însă de a mulțumi 
călduros eminentului dascăl 
pentru minutele acordate, și 
pe această cale, sportului.

După eum se știe, în inter
valul ultimelor patru 
august-—1 decembrie), 
națională de juniori a 
nouă jocuri, dacă nu
și meciul retur, desfășurat la 
Giurgiu, în compania reprezen
tativei Turciei (0—-1), dintre 
care a cîștigat trei, a realizai 
două „draw"-uri și a pierdui 
patru (de fapt, cinci). Evident, 
sîntem martorii unui bilanț pre
car. Ba mai mult, trebuie adău
gat că din cele trei jocuri dis
putate acasă, românii n-au ciș- 
tigat decit unul (3—1 cu Turcia, 
la Moreni) obținînd cu dificul
tate un egal 
pierzind in 
Ankarei, la 
Iuții de-a 
toare...

Analiza activității competi- 
ționale a Sezonului încredințată 
tiparului de către prof. Gh. Ola 
susține că menirea echipei na
ționale de juniori este aceea de

(1—1 cu R.D.G.) și 
fața selecționatei 
capătul unei evo- 
dreptul întristă-

a „căli" tinerele talente ale fot
balului românesc pentru un 
ipotetic randament superior in 
cadrul reprezentativei țării, in- 
ccrcîndu-se astfel o deplasare 
momentană a atenției celor ce 
urmăresc soarta juniorilor ro
mâni de Ia REZULTAT la 
PERSPECTIVA. Explicația vi
itoarei „materii prime" pe care 
atelierul juniorilor o va fur
niza, poate, primei reprezenta
tive a țării este un argument 
la care subscriem ou convin
gere, fără a uita, însă, că in 
toamna premergătoare celei 
mai importante competiții fot
balistice destinate juniorilor — 
turneul U.E.F.A. — scopul ma
jor al echipei de juniori nu mai 
ține, stricto sensu, de sectorul 
perspectivei, ci de acela al re
alizării unei trepte pregătitoare 
care să garanteze o comportare 
cel puțin onorabilă la întîlnirea 
young-soccerului continental.

Or, este aproape IMPOSIBIL 
ca o echipă care a obținut re
zultate cel mult modeste un în
treg sezon, să se metamorfo-

Treeind în revistă motivele 
care au generat evoluția slabă 
a juniorilor noștri în acest se
zon, materialul în discuție ci
tează patru cauze. între care 
trei pot face obiectul judecății 
noastre critice.

Se citează astfel:
a) LIPSA DE EXPERIENȚA 

a componenților lotului. Argu
ment, după părerea noastră 
străveziu din cel puțin două 
motive fundamentale : primo: 
considerăm că nu poate fi ta
xată drept novice în materie o 
formație care numără nici mai 
mult nici mai puțin decit șase 
jucători prezenți în prima divi
zie (Broșovschi, Hajnal, Bel- 
deanu, R. lonescu, Simionaș; 
Petreanu) și doi componenți de 
bază ai unor eehipe din divizia 
secundă (Vișan, Naom): se
cundo : pe măsură ce experien
ța competițională a 
lotului crește (doar 
toamnă s-au jucat 
eota randamentului
paradox refleetat de ultimele 
evoluții, cele de la Moreni și 
Giurgiu,'în eare fazele de fotbal 
autentic oferite de juniorii ro
mâni au fost oa 
deșert...

b) POSTURI 
TEMPORAR DE 
LIPSITE 
TA.

Sineer 
anomalie 
timp înaintea unei confruntări 
europene de anvergură, că pos
turile de portar, fundaș dreapta 
și atacanțî centrali (alias postu
rile cheie) sînt ocupate de ele
mente neverificate în raport cu 
sarcinile noi care le-ar reveni, 
mai ales atunci cînd întreaga 
muncă a antrenorilor s-a pro
filat pe selecție ?

De asemenea, constituie pen
tru noi o enigmă introducerea 
in frază a cuvîntului TEMPO
RAR : trebuie să înțelegem prin 
asta că se va recurge la o nouă 
selecție ? Sau poate trebuie să 
ne gîndim la un plan de pers
pectivă în acest sector ? !

Tot aici, o scurtă paranteză î 
în ceea ce-1 privește pe dina- 
movistui băcăuan Șimiopaș, 
credem că este exclus ca selec
ționerii noștri, care se pling de 
lipsa ataeanților centrali; să 
nu fi auzit că ei a fost utilizat 
cu succes pe postul de vîrf de 
atac stingă, dind un randament 
mulțumitor în două meciuri 
cheie, cu Rapid și Steaua, E 
cu atit mai surprinzător cu eît 
primul meci s-a desfășurat 
chiar în Capitală, pe stadionul 
Gîulești...

c) O PARTE DIN COMPO
NENȚEI LOTULUI AU DEFI
CIENȚE FIZICE ȘI TEHNICE.

Intr-adevăr, acesta este un 
capitol la care și unii dintre 
membrii echipei naționale au 
deficiențe, dar ne întrebăm 
dacă penuria din sectorul ju
niorilor 
incit să 
rent de 
jucători 
insuficiențe fizice și tehnice.

Și pentru că lot sîntem la 
capitolul întrebărilor fără răs
puns am ridica chestiunea, 
mult dezbătută, a pregătirii ne
centralizate a juniorilor, a lăsă
rii acestora la mina cluburilor 
care, utilizindu-i prea rar 
„focul" meciurilor oficiale 
Iasă pradă unui dolce far 
ente...

Cu atit mai mult cu cit 
minerea la cluburi micșorează 
evident din cota de responsa
bilitate pe care-o incumbă func
ția de antrenor federal. Lâ urma 
urmei, ce se poate solicita a- 
cestuia, atunci cînd are la dis
poziție jucătorii doar 20—30 de 
zile pe an ?

In rezumat, 
tem că politica 
este mult mai

ciupercile în

ACOPERITE 
ELEMENTE 

DE VALOARE CER-

vorbind, ni se pare o 
să constați, cu puțin

este atit de flagrantă 
existe vreun eonside- 
a chema la lot șase 

care manifestă serioase

în
ii 

ni-

ră-

deșl recunoaș- 
dusă cu juniorii 
realistă debîț în 

ultimii ani sub aspectul 
pectării limitei de vîrstă, 
dem că federația de fotbal 
buie să analizeze temeinic 
diul pregătirilor în vederea 
tieipării la turneul U.E.F.A. din 
primăvară.

res- 
cre- 
tre- 
sta- 
par-

O vid iu IOANIȚOAIA

IF* DIN IM*LOTO PRONOSPORT
(pronostic

(pronostic

(pronostic

(pronostic

Programul concursului Pro
nosport Nr. 52 — ultimul
concurs al anului 1968 — este 
următorul:

I Lazio—Loggia 
pauză)

II Lazio—Foggia 
final)

III Spăl — Como 
pauză)

IV Spăl — Como 
final)

V Mantova — Brescia (pro
nostic pauză)

VI Mantova — Brescia (pro
nostic final)

VII Catania — Catanzaro 
VIII Lecco — Padova

IX Monza — Livorno
X Perugia---- Bari

XI Reggiana — Modena
XII Cesena — Ternana 

XIII Reggina — Genoa

Azi, este ultima zl pentru 
procurarea biletelor la concursul

Pronoexpres de mîine, a cărui 
tragere va avea loc la ora 18,30 
în Capitală, în sala din str. 
Doamnei nr. 2.

Tragerea va fi radiodifuzată.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXFRES NR. 51 DIN

18 DECEMBRIE 1968

Extragerea I : cat. I : 2,'5 
variante a 107.100 lei fiecare ; 
cat. a Il-a: 144 a 971 lei; 
cat. a III-a : 3.441 a 40 lei.

Extragerea a Il-a : cat. A : 
3 variante a 37.367 lei fiecare; 
cat. B : 302 a 371 lei ; cat. G t 
4.945 a 22 lei.

Premiile de la' extragerea 1 
cat. T au fost obținute de: 
Valter Dumitru din Botoșani 
== 107.100 lei, Hadnagy Pe
tra din com. Zagon — Co- 
vasna = 107.100 lei. David
Ioan din Tg. Mureș (50%) «=» 
53.550 lei.

Am asistat, nu de mult, la 
ședința de analiză a activi
tății echipei Progresul in tu
rul acestui campionat.

S-au spus multe cuvinte în 
această ședință; unele mai 
severe, altele mai dulci, une
le cu un conținut mai dens, 
altele mai la suprafața feno
menelor.

Titlul de mai sus, un titlu 
cifrat, exprimă în prima, a 
doua și a „n“-a analiză mai 
mult deck orice cuvinte. la- 
tă-i cheia : de la 15 iulie și 
pînă la 1 decembrie s-au 
scurs 139 de zile; dintre a- 
cestea, 130 au însemnat ZILE 
LUCRATOARE pentru echi
pa bucureșteană Progresul. 
Defalcînd, cum ar zice eco
nomiștii, cele 130 de zile au 
însemnat : 91 zile de antre
nament 4- 15 partide de
campionat 4- 7 meciuri in
ternaționale + 17 jocurj de 
pregătire.

Acest laborios program, 
impresionant la prima vede
re, exprimă, de fapt, o or
ganizare metodică, științifică, 
caro ar trebui să stea U

baza activității tuturor echi
pelor noastre de performan
ță, reprezentînd un fel de 
platformă comună.

Sigur, s-ar putea obiecta 
că rezultatele echipei Pro
gresul sînt departe de a ii 
bune. Adevăr incontestabil ! 
Ceea ce nu trebuie, însă, ig
norat este baza de pornire 
a echipei bucureștene.

Rămasă în divizia A prin 
urechile... barajului, cu un 
lot de valoare modestă, în 
care — anul trecut — 3—4 
individualități luptau pentru 
menținerea pe linia de plu
tire, Progresul s-a depășit în 
această toamnă pe sine, reu
șind, și prin curajoasă infu
zie de elemente tinere, să ca
pete un profil după care 
pînă acum a alergat în van.

Reducînd vorbele, se poate 
conchide că MUNCA, munca 
intensă a îndreptat o echi
pă căreia mulți îi întreve- 
deau, la începutul acestui 
campionat, un viitor obscur, 
ca să nu zicem trist...

M. POPESCU
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KEINO, ALERGĂTORUL DIN SAVANĂ
DECEPȚIE DUPĂ DECEPȚIE DAR, TN RNAL, UN TITLU OLIMPIC — UN NECUNOSOT SE AMES. 
TECA ÎN DUELUL JAZY — CLARKE — CUM INTRĂ ALERGAREA ÎN OBIȘNUINȚA KENIENILOR.j

AJr. 5 IN ANCHETA I.S.K,

DE ADAMICH
® UN MARE JUCĂTOR TREBUIE SĂ FIE SI UN ATLET I ® TERENUL DE PARCHET ÎMBUNĂTĂ

ȚEȘTE TEHNICA ,• 32 DE TITLURI CJȘTIGATE ÎN 40 DE SAPTĂMÎNI • PROIECTE Șl DORINȚE 
PENTRU 1969

A CÎȘTIGAT
Intre cei mai buni amatori 
din lume și Pe locul 20 în 
clasamentul mixt. în Europa, 
sînt considerat, Ia amatori, ca 
urmîndu-i po Okker, Santa
na I - 
după Ol

și Mulligan, iar, Ia mixt, 
. ă Okker, Gimeno, Santa

na și Mulligan.
— Desigur că, In ciuda re

zultatelor excelente de piuă 
acum, pentru 1969 tinzi și la 
mai mult. Este doar firească 
această aspirație a unui spor
tiv de performanță.

— Fără Îndoială. Aș dori ca 
în anul care vine să mă men
țin cel puțin la nivelul atins 
și, mai ales, să-mi înscriu nu
mele printre învingătorii une
ia din probele de la Roland 
Garros și Foro Italico.

C. COMARN1SCHI

TEMPOBADA
Ultima probă din „seria

lul" curselor automobilistice 
din Argentlna-„Temporada”, 
a fost cîștigată de sportivul 
englez Piers Courage (pe 
„Brabham"), parcurgînd 
210,400 km în lh 37:17,3. Pe 
locurile următoare : Rindt 
(Austria) pe ,,Brabham",?

Siffert (Elveția) pe „Tecno", 
Oliver (Anglia) pe „Lotus” 
și De Adamich (Italia) pe 
,,Ferrari".

In clasamentul general 
(pe patru curse) italianul 
Andrea de Adamich a o- 
cupat primul loc.

Mexico, 1968. Prima finală i 
* cursa de 10 000 m. Cu eforturi 
supraomenești, marele Ron 
Clarke încearcă să obțină 
mult așteptata medalie de 
aur. Dar este imposibil să 
lupți la 2240 m cu africanii. 
Dintre ei, Keino impune cel 
mai mult respect și parcă toți 
îi fac jocul. Dar, surpriză. 
La un moment dat în turele 
decisive, el se oprește — pro
babil sufocat — dar, apoi, 
traversează terenul gazonat 
și se îndreaptă 
ca să-1 felicite 
campion olimpic al atletis
mului kenian, prietenul său 
Naftali Temu. Bucurie pen
tru victoria lui Temu, amă
răciune pentru nereușita sa. 
A doua cursă, cea de 5 000 
m. După ce trece de serii, 
în finală Keino este învins 
într-un finiș electrizant 
în mod oarecum 
de alt african, 
Gammoudi. Altă
Va fi Keino sortit 
sau Clarke să încheie bilan
țul activității olimpice fără

sosirespre
pe primul

Și 
neașteptat, 
tunisianul 
decepție ! 

ca și Jazy

Absent aproape o lună 
zile, Ion Țiriac a revenit 
țară, după o serie de turnee 
întreprinse în Italia. Ușor 
bronzat, Cu un aer meridio
nal, 
birie 
Iubii 
Este 
clini 
lună 
gat palmaresului său noi suc
cese prestigioase. Despre ul
timul, cel din concursul in
ternațional de la Ancona, re
putatul comentator Rino Bor- 
tolotti are aprecieri . elogioa
se. într-adeyăr, i într-un arti
col publicat în chenar, în pa
gina I, din ziarul „Stadio" 
din Bologna, purtînd supra- 
titlul „Țiriac devine învingă
tor asupra lui Cox“ și titlul 
„Ce tenis frumos la Anco
na specialistul italian scrie 
următoarele : „Era trecut de 
ora 1 noaptea cînd peste 400 
de spectatori se mai găseau 
încă la Palatul sporturilor 
din Ancona pentru a admira 
loviturile lui Cox și Țiriac. 
Stîngaciul Cox, blondul en
glez ajuns faimos după pri
mul open din lume (la înce
putul stagiunii — la Bourne
mouth) ca și pentru că a în
scris victorii în fața unor 
renumit, profesioniști ca Gon
zales șj Emerson, se arăta o- 
bosit de finala de dublu băr
bați, dar mai ales de presin
gul lui Țiriac. Acesta nu-i 
dădea nici un răgaz cu jocul 
său tenace, eu contre surprin
zătoare. combinate cu treceri 
ultra rapide și retururi care 
de cele mai multe ori erau 
hotărîtoare. Cox oferea un 
mare spectacol prin servicii 
formidabile, urmate de atacuri 
la fileu 
bile. A 
toare".

Și, în

tenismanul nostru este 
dispus și la fel de vo- 
precum îl cunoaștem, 

și normal dacă ne gîn- 
că și în această ultimă 
a anului el a mai adău-

și voleuri irezisti- 
fost o finală ului-

, , încheiere, Rino Bor- 
tolotti adaugă : „Morala tur
neului de la Ancona este în
că o dată aceasta: un mare ju
cător de tenis trebuie să fie 
și un atiet. Cum este, dealt
fel, Țiriac".

Rugîndu-1 să-și spună pă
rerea despre ultimele lui con
cursuri. din 1968, redutabilul 
jucător român ne-a răspuns : 
„Cu toate că jocul pe o su
prafață de teren repede — 
Pe parchet — mă dezavanta
jează, opinez că el ridică mă
iestria sportivă și tehnica in
dividuală. Prin diferența ra
dicală care există între jo
cul pe zgură și cel de pe 
parchet, un tenisman își com
pletează calitățile tehnice și 
în special pe cele fizice. Mă 
refer, îndeosebi, la schim
barea totală a alergării și la 
lovirea mingii numai din a- 
lergare. Cu alte cuvinte, jo-

cui static este eliminat sută 
la sută. în ce privește va
loarea turneului de ia An
cona, de pildă, ea a fost foar
te ridicată, printre concurenți 
aflîndu-se specialiști ai ge
nului — teren cu parchet — 
cum sînt Cox, Curtis, El 
Shaffei (campion internațio
nal al R. F. a Germaniei pe 
teren acoperit — Bremen), 
Arilla și Pietrangeli.

— Cum te simți ca proas
păt membru al celebrului 
club milanez Canottieri Olo
na și ce proiecte ai pentru 
anul viitor ?

Sînt încîntat 
contact pe 

la Canottieri 
primit prietenește de noii 
colegi, cei mai multi de 

valoare ca Mulligan, 
El

de primul 
care l-am 
Olona. Ani

meu 
luat 
fost 
mei 
certă 
Pietrangeli, lovanovici, 
Shaffei. Cit privește perspec
tivele, pentru 
sint prevăzute 
nee. Ia Torino și Taormina, 
fie un turneu 
zile de întîlniri demonstra
tive. în februarie, s-ar putea 
să fiu prezent la turneele pe 
teren acoperit 
în cazul cînd 
S.U.A.. voi juca 
două concursuri 
coperit din Europa. 
Ia începutul Iui martie, 
concura în circuitul european 
de primăvară care se în
cheie cu „internaționalele" 
Italiei de Ia Foro Italico 
(17—26 aprilie). După care, 
voi fi pregătit să iau startul 
în „Cupa Davis".

Fiind la sfîrșit de an, 
îți apreciezi rezultatele 

1.963 ?
Din cei 15 ani de cînd 
acesta il consider a fi

luna ianuarie 
fie două tur-

de o lună de

din 
nu
la 
pe

S.U.A. 
plec în 

unul sau 
teren a- 
Apoi, de

>, voi

cum 
din

joc, 
cel mai bun.

Tiriac are dreptate. El s-a 
gîndit probabil la cele 32 de 
titluri internaționale cîștiga- 
te ; la faptul că din cele 52 
de săptămîni, a jucat 40, evo- 
luînd în 30 de turnee, în 17 
ieșind 
care la 
ționale 
Romei, 
nea, el 
ternaționalele' 
diei. Bavariei, numărînd prin
tre învinși pe Santana, Ok
ker, Mulligan, Pietrangeli, Io- 
vahoviei, Franulovici, Metre- 
veli, Ruffels, Mac Millan. 
Apoi, Țiriac s-a calificat în 
sferturile de finală la Foro 
Italico, iar la Roland Garros 
a realizat același lucru, fiind 
eliminat în cinci seturi de 
Rod Laver.

— Care este locul pe care 
crezi că îl ocupi în ierarhia 
internațională ?

— Revistele de specialitate 
mă situează pe poziția a 7-a

învingător, printre 
campionatele interna- 
ale Elveției, Siciliei, 
Calcuttei. De aserne- 
a fost finalist la „in- 

Suediei, In-

< impozionul internațional cu tema „Teoria tehnicii sportive" da 
la Varșovia s-a bucurat de prezența a numeroși tehnicieni, cer- 

) cetători științifici și practicieni din țara gazdă, precum și din 
Uniunea Sovietică, România, B. D. Germană, Ungaria și Bul

garia. Au fost prezentate un număr de 21 de referate, unele deosebit de
valoroase, reflectînd preocupări, cercetări și concluzii importante pri
vind rolul actual al teoriei tehnicii sportive. Remarcabile, printre aces
tea, cele două referate expuse de reprezentanții țării noastre, prof. 
VICTOR COJOCARU („Preocupări și realizări în teoria, cercetarea și 
metodica tehnicii sportive in România") și prof. I. MAIER („Metoda 
pentru analiza interdependenței între elementele tehnice șî activitatea 
motrice în mișcările sportive"), care au primit o apreciere deosebită, 
fiind considerate contribuții importante la succesul lucrărilor.

Apreciind însemnătatea recentu
lui simpozion • de la Varșovia și 
interesul tuturor specialiștilor ro
mâni care lucrează în acest do
meniu pentru temele dezbătute, 
redacția a solicitat un interviu 
prof. VICTOR COJOCARU, con
silier tehnic al președintelui 
C.N.E.F.S.

-- Pentru o primă sistema
tizare a problemelor discu
tate, vă rugăm să ne spuneți 
cum ar putea fi grupate lu
crările expuse.

— Referatele prezentate s-au 
încadrat în trei teme generale, 
care, de altfel, au subliniat o- 
rientarea. actuală a teoreticieni
lor, cercetătorilor și practicieni
lor. Prima grupă a lucrărilor a 
avut în vedere o analiză com
plexă asupra structurii și coor
donării mișcărilor, o .alta s-a re
ferit la metodele cinematografice 
și dinamografice de măsurare a 
tehnicii sportive, 
ultima Ia interdependenta 
tehnica mișcării și.' calitățile 
trice.

— Care au fost, după 
rerea delegației noastre, 
eră rile care s-au jdetașat

șl, în sfîrșit,
dintre 

mo ■

pă- 
lu- 

prin

va-
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ARGENTINA — IUGOSLAVIA 

1—1, LA BUENOS AIRES!

La Buenos Aires, într-un 
meci amical desfășurat în noc
turnă pe stadionul „Mar del 
Plata", Argentina și Iugosla
via au terminat la egalitate : 
1—1.

Fotbaliștii 
inițiativa în 
nute. Ei 
minutul 
minutul 
nieni au

iugoslavi au avut 
primele 35 de mi- 
deschis scorul în 

prin Mușevici. In 
fotbaliștii argenti- 

egalat prin Olmedo.

au
20
74,

CU TOATA DOMINAREA 
GAZDELOR, MEXIC - R. F. 

A GERMANIEI 0-0

Peste 50 000 de spectatori au 
urmărit la Ciudad de Mexico 
intîlnirea internațională dintre 
selecționatele Mexicului și R.F. 
a Germaniei. Meciul s-a înche
iat la egalitate 0—0:

în prima repriză fotbaliștii 
mexicani au dominat majorita
tea timpului, însă nu au reu
șit să depășească masiva apă
rare a oaspeților din rîndul că
rora s-a remarcat în mod deose
bit portarul Maier. în repriza 
a doua, meciul s-a desfășurat 
pe ploaie. Și în această repriză 
gazdele au dominat teritorial 
dar nu au putut fructifica nici 
una din ocaziile ivite.

Arbitrul Augusto Robles 
(Guatemala) a condus urmă
toarele formații :

MEXIC: Mota-Vantolra, Pe
na Nunez, Perez, Gonzalez, 
Diaz, Lopez, Borja, Cisneros 
(Morales), Padilla.

R.F. a GERMANIEI: Maier— 
Vogts (Olhausser), Bella, Bec
kenbauer, Patzke,' Overath 
(Wimmer), Lorenz, Dorfel, Held, 
Ulsass, Gerwin (Volkert).

Clasament : Feijenoord cu 29 p., 
F. C. Twente — 28 p, Go 
Ahead — 22 p (un joc mal pu
țin) etc.

GRECIA : Panathinaikos A- 
tena-Ethnikos Pireu 1-0 ; Olym- 
piakos Pireu-Veria 0-0 ; A.E.K. 
Atena-Trikala 5—1 ; Aris-Apol- 
lon 0—0 ; Halkis-P.A.O.K. 1—1; 
Heraklis-Lemisos 4—0 ; Panse- 
raikos-Vyzas 3—0. Clasament : 
Pânathinaikos cu 32 p, Olym- 
piakos 31 p, A.E.K. 29 p etc.

SPANIA. — Atletico Madrid- 
Valencia 2—2 ; Pontevedra-At
letico Bilbao 1—0 ; Saragossa- 
Deportivo Coruna 3—1 ; Elche- 
Espanol 1—0 ; Barcelona-Saba- 
dell 2—0 ; Granada-Cordoba 
3—0 ; Malaga-Real Madrid 1—2 ; 
Las Palmas-Real Sociedad 4—0. 
Clasament : Real Madrid — 25 p, 
Las Palmas — 20 p, Barcelona 
— 19 p, Elche — 16 p etc.

PORTUGALIA : Etapa a 13-a: 
Varzim-Atletico 1—0 ; Leixoes- 
Sporting 1—0 ; San Joanense- 
Guimaraes 1—1 ; Setubal-C.U.F. 
1—1 ; Braga-Academica 0—0 ; 
Belenense-F.C. Porto 1—1 ; Ben
fica—Tomar

F.C. Porto cu 20 p, Benfica- 
19 p, Guimaraes-17 p.

@ Cunoscutul fotbalist ceho
slovac Jan Lala a semnat un 
contract pe o perioadă de doi 
ani cu clubul Lausanne Sport, 
care în prezent conduce în cam
pionatul Elveției. Lala a jucat 
în ultimul timp la Slavia Praga. 
El este în vîrstă de 30 de ani și 
a evoluat de 37 de ori în re
prezentativa Cehoslovaciei.

In postură de tată, Kipchoge Keino pare să fi trădat atle
tismul pentru balonul rotund care ii farmecă pe copiii de pe 

toate meridianele

® In „Cupa Europei Cen
trale” : Admira Viena — Var- 
dar Skoplje 3—0.

® Algeria — Franța (tineret) 
1—1, la
• în 

rale a 
fotbal a
te al acestui for. Cu 
tate de voturi a fost 
ca nou președinte al 
Jacques Georges.

• La Tegucigalpa 
preliminariilor
mondial de fotbal (grupa a 13-a. 
subgrupa I), în primul meci: 
Honduras-Costa Rica 1 — 0’ (1-0).

Oran.
cadrul adunării gene- 
federației franceze de 
fost ales noul președin- 

unanimi- 
desemnat 
federației

în cadrul 
campionatului

o medalie de aur ? Ultima în
cercare, ultima speranță. Fi
nala cursei de 1500 m. Par 
putea crede cineva că acest 
„copil teribil" al semifondu- 
lui mondial, Jim Ryun ar pu
tea fi înfrînt ? Doar Keino, 
care își 
tactic pe 
ra că-1 
un ritm
ceput, care să-1 distanțeze de 
Ryun și să-1 pună la adă
post de fantasticul finiș al 
americanului. Și, intr-adevăr 
cursa se realizează întocmai 
după programul său și vic-

întocmise un plan 
care nici el nu spe- 
va putea respecta : 
infernal, de la în-

CAMPIONATE,; ȘTIRI

— Daring 2—0 ; Ware- 
Gilloise 3—1 ; Berin- 

0—0 ; Beveren- 
1—0 ; Anderlecht- 
3—1. Clasament :

cu 19 p, F.C. Bruges, 
și Anderlecht cu cite

BELGIA. — Etapa a 14-a: 
F. C. Liege-St. Trond 0—0 ; 
Racing Whlte-F. C. Bruges 0-1 ; 
Lierse-F. C. Malines 4—2; La 
Gantoise 
gem-St.
gen-Standard 
Beerschot 
Charleroi 
Standard 
Charleroi 
18 p etc.

OLANDA. Etapa a 16-a : 
Feijenoord-F. C. Twente 3—0 ; 
M. V. V.-Telstar 3—0 ; D.W.S.- 
Holland Sport 2—1 ; P.S.V.-
Volendam 4.-2 Meciurile A.D.O.- 
Ajax, G.V.A.V.-Sittardia și Go 
Ahead-Sparta au fost aminate.

Interviu
ce au constat 
la punerea 
cercetărilor și 
cu privire la

contrl- 
bazelor 
aplica- 
tehniea

sau
a-

conținutul lor teoretic și 
loârea de aplicabilitate ?

— Orice lucrare, cercetare 
experiment, orice opinie în 
cest domeniu prea puțin studiat
pînă acum este de mare impor
tanță, chiar dacă sînt prezenta
te puncte de vedere diferite. De 
aceea, desigur, e greu de făcut 
o, clasificare a referatelor expuse 

simpozionul de la Varșovia. 
Totuși, s-au remarcat lucrările 
dr. Fidelks Kozimir —■ Polonia 
(„Locul șî importanța tehnicii f 
mișcării în teoria sportului"), ’■ 
prof. dr. G. Hochmuth — R. D. 
Germană („Metodele cinematogra- 1 
fi ce și dinamografice de cerce
tare a tehnicii sportive"), dr. 
G. Marchold — R. D. Germană 
(„Cercetări asupra biomecanicit 
traiectoriei unei tehnici cores
punzătoare Ia aruncarea greută
ții"), W. M. Zaciorski — Uniunea 
Sovietică („Interdependența din
tre calitățile motrice șî tehnica 
mișcărilor sportivilor"), prof. Fe
renc Dono — Ungaria („Aparate 
model pentru studiul mișcărilor 
gîmnaștilor Ia bară șî ale aruncă
torilor de ciocan șî disc") ș.a.

— In 
buțiile 
teoriei, 
țiunilor 
și metodica sportivă ?

— In primul rind, a fost sta
bilită importanța sprijinului unor 
științe auxiliare (fizica, fiziologia, 
biomecanica, electronica, mate
matica etc.), pentru măsurarea, 
înregistrarea, cercetarea și inter
pretarea mișcărilor din tehnica 
sportivă. S-a desprins, de aseme
nea, concluzia că știința nu tre
buie să fie ruptă de aplicațiile 
practice, ci să fie folosită com
plex atit la progresul concepției 
despre tehnică și antrenament 
tehnic, cit și Ia concepția și me
todologia cercetărilor asupra teii-

LA BUCUREȘTI...

PE GHEAȚĂ ȘI ZĂPADĂ
<-> Echipa de hochei pe ghea

ță a Cehoslovaciei, care între
prinde un turneu în Canada, a 
evoluat la Ottawa în compa
nia unei selecționate a țării 
gazdă. Hocheiștii canadieni au 
terminat învingători cu scorul 
de 7—3 (0—1, 3—0, 4—2).

în concursul de patinaj de la 
Hamar (Norvegia) proba mas
culină de 500 m a revenit pa
tinatorului Holmgren (Suedia), 
în 40,6, Verkerk (Olanda) a câș
tigat proba de 1 500 m cu 2:11,0.

• La Heereveen (Olanda) s-a 
disputat un concurs internațio
nal feminin de patinaj viteză. 
Proba de 1 000 m a fost cîști- 
gată de olandeza Stien Kâiser 
in 1:36,0 (nou record al pistei).

Primul concurs internațional 
de sărituri cu schiurile a avut 
loc la Oslo. Victoria a revenit 
norvegianului Bjoern Wirkola, 
care a realizat 231,1 puncte. Au 
urmat in clasament compatrio- 
ții săi-Roăldseth — 215,5 puncte 
și Tomtum — 214,7 puncte.

BRUXELLES, 23. — Selecțio
nata de box a Belgiei și-a a- 
nunțat oficial participarea la 
cea de-a 18-a ediție a campio- ’ 
natelor europene de la Bucu
rești. Programul de antrena
ment și selecție al echipei pre
vede ca prim rest meciul dintre 
echipa Anversului, avînd în 
componență pe campionii Bel
giei și formația orașului Rotter
dam. Meciul va avea loc la 
25 ianuarie. Următoarele două 
criterii le constituie fazele fi
nale ale campionatelor Belgiei, 
ediția 1969, programate la He- 
rentals și Anvers. în progra
mul de pregătire mai figurează 
meciurile Belgia-Franța și Bel- 
gia-Luxemburg. înainte de a 
pleca la București, selecționa- 
bilii se vor antrena două săp- 
lămîni în centrul de la Ostende.

Portarul vest-german Sepp Maier a plonjat in picioarele me
xicanului Aaron Padilla salvind o situație critică in cursul 
meciului de fotbal Mexic — R. F. a Germaniei disputat dumi

nică pe Stadionul Aztec
(Telefoto : A.P.-AGERPRES)

UN SCHIOR
PRIMUL LA

JAPONEZ
SLALOM

URIAS

i ■ 
tori a senzațională a lui Keino 
vine să-i răsplătească anii de 
pregătire, de eforturi.

Keino s-a născut în ianua
rie 1940 (data precisă nu o 
cunoaște) la Kapchenoyiwe, o 
localitate care nu figurează 
pe hărți. Ea este situată în re
giunea Nandi, într-o zonă 
muntoasă locuită de tribul 
Kalenji. Părinții săi erau mo
dești cultivatori, care mun
ceau din greu o bucală de 
pămînt puțin roditor, pentru 
a-1 întreține pe Kipchoge și 
pe cele trei surori ale sale. 
Și dacă ar fi fost numai 
atît ! Dar mai veneu și oa
meni răi, din triburi înveci
nate, și furau vite aparținînd 
tribului lui Keino. In noaptea 
următoare, oamenii din tri
bul Kalenji trebuiau 
lerge zeci de kilometri, 
zgomot, prin savană, 
a reintra în posesia 
lelor furate.

Iată cum alergarea 
obișnuința kenieniior 
la o vîrstă fragedă, 
nevoie de puțină organizare 
și de un antrenor străin 
Jean Velzi.an — în aceasta 
„mină de aur" a alergători
lor, pentru ca rezultatele și 
campionii să-și facă apariția.

Pe măsură ce anii au tre
cut tînărul Keino s-a dez
voltat. Azi el măsoară 1,75 
m și are o greutate de 70 
kg. Pînă la vîrstă de 17 ani 
a urmat școala pe care a 
abandonat-o din lipsă de mij
loace materiale.

Și au trecut anii. între 
timp, Keino s-a căsătorit cu 
Jenny, profesoară la o școală 
din Nandi ; au un băiat — 
azi — de trei ani, iar el a 
devenit inspector adjunct Ia 
școala de poliție din Kigan- 
jo, localitate aflată la peste 
200 de km de ’

, al soției sale
Keino face 

atletismul de
1962, cînd 
pe o milă și 13:45,8 
mile. Rezultate foarte 
pentru primul său se-

să a- 
fara 

pentru 
anima-

intra în 
încă de 
A fost

locul de muncă 
I
cunoștință cu 
performanță în 

realizează

cm prof. VICTOR COJOCARI/
nicii în teorie și în practică. De 
altfel, în cursul lucrărilor sim
pozionului, interesul parti ci panți- 
îor s-a îndreptat în mod special 
spre temele cu conținut aplicativ.

— Reținem din cele relatate 
pînă acum că ^cest' prim sim
pozion internațional și-a pro
pus să stimuleze dezvoltarea 
teoriei, cercetării și aplicațiu- 
nilor practice referitoare la 
tehnica sportivă, să coreleze 
și să valorifice activitatea 
științifică pusă- în serviciul 
perfecționării muncii de in
struire în vederea obținerii u- 
nor performanțe cît mai ridi
cate. Care au fost — pe
ceastă linie —- problemele e- 
vidențiate în referate și dis-‘ 
cuții ?

— Printre altele : cunoașterea
și perfecționarea continuă a teh
nicii ; rolul important al unor 
factori, cum sînt : scheletul, muș
chii, articulațiile, celulele mus
culare ; testele și probele de 
control pentru aprecierea tehni
cii ; orientarea individualizată 
spre tehnica cea mai . eficientă ; 
orientarea individualizată in in
struirea tehnică ; dirijarea mul- 
tidisciplinară a antrenamentului 

tehnic ; interdependența dintre 
tehnică și alțî factori | posibilită-

fun- 
<lo-

anul 
4:07,0 
pe 3 
bune 
zon competițional. în anul 
1963, el nu participă decît 
la cîteva concursuri de cros 
dar la nici o cursa pe pistă»

Primul său contact cu spor
tul mondial îl are în 1964, 
cu prilejul Jocurilor Olimpi
ce de la Tokio. Marii cam
pioni ai timpului nu îl im
presionează prea mult ba, 
mai mult, el întrece multe 
celebrități în cursa de 5 000 
ni unde se clasează pe locul 
5, iar la 1 500 m ajunge pînă 
în semifinale, la 0,6 sec de 
multiplul recordman mondial 
Michel Jazy ! Dar timpul 
trece și atletul kenian - este 
uitat. A venit, însă, celebra 
cursă din 30 iunie 1965 la 
Helsinki, care a adunat toată 
elita • fondului mondial, în 
frunte cu Clarke și Jazy (ma
rele duel al anului). Dar, stu
poare ! Un necunoscut aler
gător de culoare se interpune 
între ei, întrecîndu-1 pe 
Clarke campionul recorduri
lor mondiale din ultimul de
ceniu. 13:28,2 au arătat a- 
tunci cionometrele. Lumea îl 
reține, acum. Keino doboară, 
apoi, recordul mondial la 
5 000 m cu 13:24,2 in 1965. 
realizează un nou . record 
mondial ia 3 000 m cu 7:39,6 
(record încă neîntrecut) 
cucerește titlul 
1 500 m. Să ne 
faptul că numele 
venit sinonim cu 
eroi africani ?

NEW YORK, 23. — Proba 
masculină de' slalom uriaș din 
cadrul concursului internațional 
de schi de la Aspen (Colorado) 
a fost cîștigată de tînărul spor
tiv japonez, în vîrstă de 19 ani, 
Hank Hashiwa. învingătorul a 
realizat în cele două manșe 
timpul de 213,70 (108,55 plus
105,15). Pe locurile următoare 
s-au clasat : Jerre Elliott — 
213,93 și Rick Chafee—214,24.

în proba similară feminină, 
pe primul Ioc s-a clasat Kiki 
Cutter cu 112.82 (s-a disputat o 
singură manșă), urmată de Eri
ca Skinger — 113,36 și Marilyn 
Cocheran — 113,50.

țile de îmbunătățire a performan
țelor prin restructurarea tehnicii 
și metodicii.

— în afara aprecierilor pen
tru referatele prezentate, de
legația noastră a avut, desi
gur,' prilejul să înregistreze 
multe puncte de vedere pe a- 
ceastă temă. La ce propuneri • 
vă conduce analiza și selec
ționarea lor ?

— Cercetarea științifică 
damentală și aplicativă in
meniul tehnicii sportive consti
tuie, neîndoielnic, un filon pre
țios și o rezervă cu încă multe 
posibilități de valorificare în țara 
noastră. Se poate realiza un pro
gres rapid și eficient. începutul 
ar trebui să se facă cu reunirea 
specialiștilor care lucrează în pre
zent izolat, iar în perspectivă să 
se realizeze pregătirea și angre
narea unui număr sporit de cer
cetători și tehnicieni. Sint nece
sare forme mai multe șj mai efi
ciente de informare, inițiere, pre
gătire și perfecționare a cadre
lor de cercetători și tehnicieni, 
atît pentru cercetarea fundamen
tală și aplicativă, cît și 
aplicațiuni 
și loturilor 
te acestea, 
țațe.

r ulțumind interlocutorului nostru pentru ______
exprimate, sugerăm tuturor forurilor tehnice de specialitate să

. dezbată în continuare principalele probleme privind teoria teh
nicii sportive.

a-

jAMMOUDI Învingător
LA BARCELONA

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ, 
în vîrstă de 86 de • ani, fostul 
campion mondial de box la ca
tegoria grea, americanul Jess 
Willard. Acesta a devenit cam
pion al lumii Ia 5 aprile 1915, 
învingîndu-1 prin k.o. în rundul 
26 pe Jack Johnson și a pier
dut titlul la 4 iunie 1919 (Tole
do) fiind făcut k.o. în rundul 4 
de celebrul Jack Dempsey.

ÎNTR-UN MECI contînd pen
tru competiția internațională 
de tenis de masă „Liga Euro
peană", la Hesperange s-au în- 
tîlnit echipele Luxemburgului 
și Olandei. Jucătorii olandezi au 
obținut victoria cu scorul de 
5-2.

în cadrul 
sportive, 
foarte pe

punctele

pentru 
cluburilor 

Firește, toa- 
scurt enun-

de vedere

Cunoscutul atlet tunisian, 
Mohamed Gammoudi, a cîștigaț 
crosul internațional desfășurat 
la Barcelona.’ El a parcurs cei 
aproximativ 8 000 m ai traseu
lui in 24:38.8. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Ahmed 
Zaddem (Tunis) în 24:43,8 și 
Alvarez (Spania) în 24:50,0.

Și 
olimpic la 
mai mire 
său a de
al marilor

N. MÂRAȘESCU

H^tefexradiO'tefefon^
LA SAINT FONS a avut loc 

meciul 
dintre 
Franței 
italieni 
scorul 
15—3,

internațional de volei 
echipele masculine ale 
și Italiei. Voleibaliștii 
au obținut victoria cu 
de 3—1 (15—1, 3—15,

15—8). în deschidere, e- 
chipa feminină a Franței a dis
pus cu scorul de 3—2 (16—14, 
15—10, 
.echipa
W

LA
cadrul

Legra, a fost condamnat de. un 
tribunal din Madrid la plata 
unei, amenzi de 230 000 pesetas 
și retragere-a carnetului de con
ducere pe o perioadă de 3 luni, 
deoarece nerespectînd regulile 
de circulație a provocat un ac
cident. Legra a trecut peste se
maforul de culoare roșie, ma
șina ciocnindu-se cu un alt 
autovehicul.
El

. JEAN. BOBET, .. fratele cele-

10—15, 3—15, 15-13) d’
Italiei.

SOPRON (Ungaria), in 
„Cupei Cupelor” la bas-

chet masculin, s-a desfășurat 
primul meci dintre echipele 
S.M.A.F.C. Șopron, și Spartak 
Sofia. Vic.toria a revenit oaspeți
lor cu scorul de 92—89 (46—41).
O

La Izmir, în cadrul .aceleiași
competiții, formația iugoslavă , brului ciclist Louison Bobet, va 
Olympic Ljubljana a dispus cu 
scorul de 71—57 (34—25) de e- 
chipa turcă Altinordu Izmir.
a

CAMPIONUL MONDIAL' de 
box la categoria ușoară, Jose

organiza viitoarea ediție a com
petiției rutiere internaționale 
Paris-Luxemburg. Cursa va cu
prinde două etape : Paris-Reims 
(5 august) și Reims-Luxemburg 
(6 august).


