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Constituirea Clubului sportiv

Oțelul Galați
Luni după-amiază a avut loc 

l-a Galați constituirea Clubului 
sportiv Oțelul care va repre
zenta pe cei peste 30000 de 
salariați de pe platforma Com
binatului siderurgic. în cadrul 
C. S. Oțelul vor funcționa 6 
secții pe ramură de sport și 
anume : atletism, aeromodelism,

parașutism, box, volei și fotbal 
(cu o echipă în divizia B și 
una în divizia C). Președintele 
clubului este inginerul Cornel 
Cazan, director general al 
I.C.M.S.G., iar vicepreședinți 
sînt Radu Arvinte și Ion Po- 
toceanu.

T. SIRIOPOL — coresp.

și luciulMirajul vacanței 
alb al gheții atrag pe mi
cuții patinatori ai școlilor 
clin Capitală. Este un mi
nunat prilej ca în plină
iarnă să înmugurească noi 
și noi prietenii. Imaginea 
de mai sus, ne-o confirmă

Foto : A. CAHANE

AZI, LA TEL AVIV

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ 
ROMÂNĂ - SELECȚIONATA 
CLUBURILOR DIN IZRAEL

de fot- 
în Izrael. 
la ora 15, 
în compa-

într-o convorbire telefonică, 
avută ieri la ora prînzului, an
trenorul Angelo Niculescu ne-a 
comunicat ultimei® vești în le
gătură cu turneul pe care se
lecționata noastră 
bal îl întreprinde 
„Miercuri (n.r. azi), 
susținem prtmul joc
nia selecționatei cluburilor iz
raelite, ne-a spus el, selec
ționată care se confundă cu re
prezentativa pe care țara gazdă 
a aliniat-o la Jocurile Olimpice 
din Mexic.

— Deci, veți avea de înfrun
tat o formație puternică.

— Puternică, cu jucători în 
plină activitate competițională.

— Cum este vremea, ce echi-

pă aliniați, pe ce teren jucați ?
— Vremea este răcoroasă, 

bună pentru fotbal. Meciul va 
avea loc pe stadionul d,in car
tierul Jaffei care are o capaci
tate de 40 000 de locuri. Astăzi 
dimineață (n.r. ieri) am efectuat 
un ușor antrenament cu între
gul lot. Noi vom intra pe teren 
în următoarea formație : GOR- 
NEA — 
BARBU, 
CHELI,
DEMBROVSCHI, 
CHE, 
parcursul jocului, conform în
țelegerii cu gazdele noastre, vor 
putea fi schimbați portarul și 
trei jucători de cîmp.

SATMAREANU, BOC, 
MOCANU, GHER- 
DINU, LĂJCESCU, 

DUMITRA-
NUNWEILLER VI. Pe

ÎNCEPE FINALA
CUPEI DAVIS

Adelaida, inMîine, Ia
cepe finala Cupei Davis în 
care se întilnesc echipele 
de tenis ale S.U.A. și Aus
traliei. Echipa americană 
va avea următoarea com
ponență : Bob Lutz, Stan 
Smith, Arthur Ashe și 
Clark Graebner. Formația 
australiană cuprinde pe 
Ray Ruffels, Bill Bowrey, 
Phillip Dent Și John Ale
xander,

GIMNASTELE
OE IA SLAVIA SOFIA 

EVOLUEAZĂ LA BUCUREȘTI
Astăzi, cu. începere de 

Ia ora 18, va avea loc în 
sala Dinamo din Capitală, 
un interesant concurs de 
gimnastică artistică, cu 
participarea sportivelor de 
la Universitatea București 
și Slavia Sofia.

In echipa bulgară vor 
evolua cîteva dintre gim
nastele care fac parte din 
prima reprezentativă a 
țării.

De mîine vină luni, Capitala va găzdui turneele finale ale 
„Cupei Federației" la minibaschet, competiție care reunește 
pe cei mai harnici și talentați practicanțî ai acestui joc spor
tiv. Înaintea întrecerilor, o recapitulare a principalelor reguli, 
prezentate in pliante atrăgătoare, este o condiție importantă 
pentru o bună comportare Foto ; A. NEAGU

DUPĂ TURNEU

BILANȚUL ECHIPEI DINAMO BACĂU
Echipa masculină de hand

bal Dinamo Bacău și-a în
cheiat recent turneul în Sue
dia, cu următorul bilanț : 
două victorii la Selecționata 
or. Wasteras : 25—19 (12—7) 
și IFK Kristianstadt: 22—15 
(12—10) și trei înfrîngeri: 
la Selecționata Stockholm 
17—22 (5—16), Star Orebro

21—22 (11—10). și RIK Gbte- 
borg 16—19 (6—7).

★
In cel de al doilea meci 

susținut la Cluj, echipa .po
loneză de handbal Stal. Mțe- 
Iec a fost învinsă de către 
„Universitatea" cu scorul de 
28—18 (16—9). S-au remar
cat: Panțîru (9), și Oană (8) 
de la „U", respectiv Michal
ski (6). (P. Radvany, coresp.)

ASTĂZI DUPĂ AMIAZA SE REIAU,

jocurilor de
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zile 
Un 
re- 
un

22
20

9
7
2

și amatorilor 
de două 
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ÎN CAPITALĂ, JOCURILE MANȘEI A DOUA

CAMPIONATUL DE HOCHEI

© Noi amenajări în întreaga țară ® Schiuri indi

sportivilor 
să lupte

d’Ampezzo (1—2 
Pentru aceste în- 

fost selecționați 
boberi: seniori: 

Niculescu

La ce concursuri internaționale vor participa
și Mihai

sto- 
Da- 

Iyan 
p. N. Stoica (Uni- 
Pascu (Universita- 

Gherman

0 GALA Of BOX REUȘITA

Michel Arpin, Leo Lacroix si Pierre Stamps, trei dintre 
prezenți in 1966 la Concursul internațional al României.

gene din fibră de sticlă

Manșa a doua a campionatu
lui de hochei a acordat forma
țiilor participante 
de sport un răgaz 
pînă la reluarea 
asemenea interval 
prezintă pentru
moment de relaxare, pe care-1 
dorim cu efecte vizibile, mai 
ales în ceea ce privește cal
marea „nervilor” unora dintre 
hocheiști. Orele care s-au scurs, 
sancțiunile dictate, severitatea 
acestor măsuri, vor limpezi — 
sperăm — atmosfera de pe pa
tinoarul „23 August".

Este de dorit acest lucru cu 
atjt maj mult cu cît jocurile de 
săptămina trecută au arătat că 
echipele s-au prezentat, sub

raportul pregătirii fizice și teh
nice, mult mai bine ca in pri
ma manșă. S-a constatat un 
reviriment general, care, desi
gur, a bucurat. De aceea aștep
tăm cu interes acest retur care 
începe azi pe patinoarul „23 
August” prin disputarea parti
delor Dinamo-Petrol Geologie 
(ora 16,30) și Steaua-Avîntul M. 
Ciuc (ora 18,45).

Iată și clasamentul campio
natului înaintea 
azi :

Un public numeros, în majori
tate studențl, a urmărit duminică 
dimineața, in sala I.E.F.S., o reu
șită gală de box la care și-au 
dat concursul, alături de cîțiva 
invitați, boxerii studențl, elevi ai 
lui Eustatiu Mărgărit " 
Stoian. Sala arhiplină și atmos
fera creată în jurul 
i-au făcut pe aceștia _ . _
frumos, să arate tot ce au învă
țat. Cele mai multe aplauze au 
fost primite de fostul campion 
republican Constantin Anton. Ion 
Pascu și Vasile Ivan. Ion Pascu, 
un stilist dar și un bun puncher, 
după o repriză de fente și eschi
ve spectaculoase și-a 
cîteva ori adversarul, 
man, obligîndu-1 să 
De asemenea, Anton 
arătat că vor avea un 
de spus la viitoarele

Rezultate tehnice : ' 
(C.P.M.B.) egal cu 
(Universitatea), T. 
(C.P.M.B.) egal cu <

(Agronomia Cluj) protejînd pucul într-unul din rrleciu-
al campionatului

I

I
I

Vi-2 rnat amintiți ?
arii schiului francez, ... ----- ....... „ ■ ■■
Ne va oferi sezonul anului 1969 prilejul să vedem pe pirtnle Poienii Brașo

vului sau Bucegilor celebrități ale schiului mondial ?
Foto : V. SECÂBEANU — Brașov

I
sportivii români © Marile competiții republicane |

Oțvdș
rile susținute de echipa sa în turul trei

national de hochei
Foto : A. NANU

. contrat de 
Iosif Gher- 
abandoneze. 
și Ivan au 

i cuvînt greu 
campionate. 

Gh. Busuioc 
M. Diniță 

Grădinarii 
Gh. Andrei 

(Universitatea). Gh. Stan (I.E.F.S.) 
egal cu M. Irimes (Universitatea), 
V. Balica (C.P.M.B.) b.p. V. Pos- 
tolache (Semănătoarea), C. 
ian (Semănătoarea) b.p. D, 
niel (Universitatea), V.
(C.P.M.B.) b. *’ '

’ versitatea), I. 
tea) b. ab. II I.
(I.E.F.S.). S. Iorgu (I.E.F.S.) b.p. 
T. Sîrbulescu (Universitatea) și 
C. Anton (I.E.F.S.) b.p. H. Klaus 
(Universitatea).

Am dori să vedem reuniuni a- 
semănătoare organizate și de ce
lelalte cluburi studențești (Uni
versitatea, Construcții, Politehni-. 
ca), gale care ar populariza 
mai mult acest frumos sport 
rîndui studenților.

DANIEL DIACONESCU
coresp.

Va Ii sezonul anului 1969 
cel mai bogat din istoria 
schiului și bobului nostru ? 
După toate aparențele, mai 
blne-zis după calendarul 
impresionant al întrecerilor 
interne și internaționale, 
după măsurile organizato
rice Și administrative luate 
de federația de specialitate, 
se pare că da !

Și 
in

MARILE COMPETIȚII IN
TERNAȚIONALE. Desigur, 
pe prim plan se cuvine a fi 
consemnată participarea bo- 
berilor români la campiona-

tele mondiale de la Lake 
Placid (9—23 februarie), la 
campionatele europene de 
la Cervinia (25 ianuarie — 
2 februarie) și la campiona
tul european de tineret de 
la Cortina 
februarie), 
treceri au 
următorii 
I. Panțuru și I.
(piloți), N. Neagoe, R. Țan- 
cov, D. Focșeneanu, I. Puș
caș, I. Pătrașcu (împingă- 
tori-frînari) — antrenor H. 
Pașovschi; tineret: N. Stă- 
vărache, N. Șandru, D. Pa-

naitescu, D. Pascu, V. Jun- 
cu, M. Papară — antrenor 
Tita Radulescu.

O altă competiție de an
vergură este cea rezervată 
biatloniștilor: campionatele 
mondiale de seniori și tine
ret de la Zakopane (27 fe
bruarie — 2 martie), la care 
vom fi reprezentați de ur
mătorul lot (încă nedefiniti
vat) : Gh. Vilmoș, C. Cara- 
bela, I. Țeposu, Gb. Cercel, 
I. Mîrzea, D. Soiu, Ion Ol-

(dentinuare ta pag. a i-a)

I

I
I

A spectul ondulat al curbei 
Z| efortului întâlnit în toate 

verigile procesului de an
trenament (lecții, etape, perioa
de etc.) constituie una din ca
racteristicile sistemului modern 
de pregătire a sportivilor de 
performanță.

El se datorește alternării e~ 
f ortului cu odihna și se bazează 
pe considerentul că procesul de 
antrenament este unic, solicita
rea și refacerea fiind doar două 
aspecte interdependente ale lui. 
Potrivit cunoștințelor actual? 
creșterea capacității funcționale 
a organismului este consecința 
solicitărilor la care acesta a 
fost supus și se realizează, mai

DUPĂ J.O. REZULTATE

SAU MUNCĂ DE
ales, în timpul perioadei de re
facere.

De aceea este necesar ca a- 
cestei perioade să i se acorde 
aceeași atenție ca și celei de so
licitare a organismului.

Pornind de la aceste conside
rente dorim să atragem atenția 
asupra unui aspect particular al 
problemei, incomplet studiat și 
ca atare aproape de loc aplicat

PERSPECTIVĂ?
in pregătirea sportivilor noștri 
fruntași.

Este vorba de alternarea re
facerii și efortului în planurile 
de pregătire pe mai mulți ani și 
mai ales în ciclul 
patru ani. 
curba 
organismului ar trebui să îm
brace un aspect asemănător ce
lei din planul anual de pregă-

olimpic de 
în aceste culmi 

generală a solicitărilor

lire, cu deosebirea că undele ei 
componente ar cuprinde pe
rioade mult mai lungi de timp.

Realizarea acestui lucru ar 
impune ca după vîrful de soli
citare reprezentat de anul o- 
limpic 1968 să urmeze o scădere 
evidentă a curbei și apoi un 
nou val care să atingă în anul 
1972 un vîrf superior celui de 
la precedentele Jocuri Olimpice.

Anul post olimpic ar primi 
sarcinile perioadei de tranziție 
a planului
ment, următorii 
ale perioadei

CITIȚI ÎN PAG. A 2-a

ATLETISMUL
românesc

LA ORA
BILANȚULUI

anual de antrena- 
doi ani pe cele 
pregătitoare și

19 6 8

dr. Miron GEORGESCU
lin articol de MIHAIL FLORESCU, 

președinte al federației române de atletism

SIMPLĂ JOACĂ i 
SAU SPORT? I 

i
F

ermecătoare sînt frumusețile pe 
care le descoperă, în fiecare I 
an, cu aceeași prospețime, ier- | 
no sportivă — fie pe pantele 
înzăpezite ale munților, fie pe I 
dreptunghiurile de cristal ale' | 

patinoarelor.
Priviri însetate de înfîlniri emoționante I 

cu peisajul alb, dar, deopotrivă, si cu | 
temerarii schiori sau cu maeștrii bale
tului jpe gheață, urmăresc cu interes 
major fiecare din competițiile înscrise 
în calendarul sportiv al anotimpului

Si, totuși, aproape că nu se știe 1 
cum și de ce din panoramicul sportiv .( 
al iernii a dispărut, sau — în orice 
caz — ființează acoperit total de un I 
anonimat de neînțeles un sport de | 
mare popularitate, mai accesibil de- 
cît oricare altul din familia întreceri
lor de iarnă, cu tradiții poate tot atît 
de vechi ca acelea ale schiului și, fără 
îndoială, mai vechi decît cele ale ho
cheiului sau bobului. Este sâniușul !

Ciudat. S-a uitat, parcă, faptul că 
sâniușul face parte din proaramuî 
Jocurilor Olimpice de iarna, că se or
ganizează, cu o frecvență care atestă 
în plus considerația de care se bucură 
acest sport pe plan internațional, cam
pionate europene și mondiale. Ar tre
bui să răsfoim prea mult statisticile, 
si se pare că am face-o degeaba, 
pentru a remarca prezențe românești 
la aceste admirabile întreceri în care I 
curajul se conjugă atît de perfect cu | 
îndemînarea, cu măiestria chiar.

Poate că, o dată, problema va de
veni actuală și în sportul nostru, <_
atît mai mult cu cît — trebuie, oare, 
să o mai spunem ? 
tui sport al iernii t 
temperamentului, calităților incontesta
bile ale tineretului nostru, atît de în
zestrat și dornic de afirmare.

Deocamdată. însă, mai ales ținînd 
seama că sezonul alb și-a făcut de
butul, este necesar sa subliniem că | 
n-au apărut semne care să indice o I 
schimbare a situației. Este, desigur, 
foarte bine că peste tot s-a trecut ■ 
la finisarea pîrtiilor de schi, că mai I 
mult decît în alți ani crește numărul ’ 
patinoarelor. Dar sâniușul ?

In multe orașe, vizitate în <____
zile de redactorii ziarului, fiecare frt- 
ceput de discuție despre săniuș a | 
vocat surprindere I De ce oare? I ... 
tru că — în cele mai multe cazuri 
— sâniușul este integrat exclusiv jocu
rilor de copii (ceea ce, firește, cores
punde realității) și aproape radiat din 
rîndui sporturilor de iarnă! Se ri
dică din umeri, deși în atîtea locuri 
dealurile sau simplele derdelușuri 
(plăcutele amintiri ale copilăriei I) sînt 
de mult acoperite de zăpadă. Rareori 
masiva prezentă a copiilor este diri
jată, îndrumată de cineva ; foarte pu
ține concursuri și adesea lipsite de 
asistența tehnico necesara. Joaca e 
plină desigur, de satisfacții, dar să- 
niușul este un sport și acest lucru ar 
trebui înțeles de factorii de resort din 
toate județele tării. |

Dacă, în continuare, se va zîmbi a- | 
tunci cînd tineri trecuți de vîrsta co
pilăriei sau chiar oameni maturi vor I 
fi vâzufi nu numai cu schiuri sau cu | 
patine, ci și cu sania, va fi foarte 
greu să se aștepte performanțeleI I 
Probabil că cei care ar putea face | 
ceva în această direcție se simt mul
țumiți doar să urmărească pe ecranul I 
televizorului campionatele mondiale de | 
la Kânigsee din 1969 și din anii ce 
vor urma. Dar, e bine așa ? I

Dan GARLEȘTEANU ■

I

I

de- I 
Cu I

? — cerințele aces- | 
răspund foart® bine |

I

aceste |

fX|
I
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A fiut 1968, â fost ddmiriât efe câă nioi valoroasă edi- 
tie a Jocurilor Olimpice, cu care prilej s-a ajuns la 
o reevaluare a forjelor în atletism, a potențialului si 

posibilităților atleților. Au fost corectate sumedenie de re- 
cârduri mondiale, dintre care unele au atins cifre de-a 
dreptul incredibile. Multe din rezultatele bcăsieă au fost 
realizate la Mexico, în condițiile mult discutatei altitudini, 
desprO care se anticipa că nu permită o aclimatizare op
timă și nici rezultate strălucite. Realitatea este cea cunos
cută...

Țara noastră a înregistrat un important succes la Jocu
rile Olimpice, atletismul situîndu-se în fruntea ramurilor 
sportive care au obținute rezultate bune. Ca o dovadă a 
prețuirii succeselor obținute _ de olimpicii români. Consiliul 
de Stat a acordat înalțe distincții făuritorilor lor. Ău pri
mit ordine și medalii cinci atleți și cinci antrenori. în cu- 
vîntul rostit cu această ocazie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se sublinia :

„Putem spune că rezultatele obținute de sportivii români 
în recenta întrecere sportivă mondială sînt bune. Eforturile 
dv au fost urmărite eu atenție de poporul nostru. Faptul 
că prima medalie a fost cucerită de o sportivă este încă 
o dovadă că femeile care reprezintă peste 50 la sută din 
populația României, sînt capabile, și în domeniul sportu
lui, câ și în alte domenii, să fie din toate punctele de 
vedere pe picior de egalitate eu bărbații, să aducă o con
tribuție prețioasă la dezvoltarea societății noastre socia
liste. De aceea, doresc în mod deosebit să exprim felici
tări primei medaliate românce în Mexic; exemplul ei a con
stituit un îndemn pentru ceilalți sportivi ca să lupte pentru 
a cuceri locuri cît mai bune în cea mai mare competiție 
sportivă internațională".Activiștii atletismului nostru, antrenorii șî olleții sînt 
mîndri că aceste cuvinte calde au fost adresate sportivei 

! Viorica Viscoooleanu, cdre ă obținut la Mexico, prima rne- 
i dalie olimpica de aur pentru delegația României.

tive lăudabile ale Ministeru
lui Îflvățămîhtului menită sa 
popularizeze și să impulsione
ze dezvoltarea atletismului în 
rîndurile școlarilor cît și 
pentru atragerea unui număr 
cît mai mare de participants, 
în ceea ce privește „cercurile 
olimpice" apreciem că, în vi
itor, va trebui să li se acor
de o și mai mare atenție, fi
ind vorba de o 
care face trecerea 
racterul de masă 
performanță.

MANELE ROL AL

competiție 
de la ca
la marea

In salutul adresat Conferin
ței pe țară a mișcării sporti
ve de C.C. ăl P;C.R. Și Consi
liul de Miniștri, Se arătă :

„Un factor-cheie, atît pen
tru dezvoltarea și creșterea 
calitativă a sportului de masă, 
cît și pentru perfecționarea 
activității sportive de perfor
manță, îl constituie asigura
rea unui corp de antrenori și 
specialiști bine pregătiți. Per
formanțele cele mai valoroa
se obținute de sportivii frun- 

mondial sînt 
legate de faptul că 

se realizează

de MIHAIL FLORESCU
Președintele F.R.A.

pe Care le obțin, după numă
rul participanților și rezulta
tele acestora la fazele finale

Preocuparea pentru activi
tatea juniorilor vă trebui să 
găsească un ecou și mai larg 
la nivelul consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport 
și al cluburilor sportive.

ANTRENORULUI
la transmiterea acesteia, ne 
dăm seama că aceasta derivă 
direct din două acțiuni prea-

promptă. Iată de ce munca 
de planificare și evidență nu 
reprezintă o simplă probă de 
înregistrare. Ea este în fond 
una din verigile științifice de 
pregătire fizică și tehnică, 
o premisă obligatorie a îm
bunătățirii multilaterale a 
muncii de antrenament, cu 
un randament mereu superi
or. Atît pregătirea fizică, de 
forță, cît și cea tehnică, de 
abilitate, trebuie să se desfă-

din aceștia o aduc la ridica
rea măiestriei sportivilor.

Or. este evident, nu ne pu
tem declara satisfăcuți de ac
tivitatea acestor secții, înca
drate cu numeroși antrenori, 
în care rezultatele sînt net 
sub posibilități, față de coh- 
dițiunile create și de inves
tițiile efectuate. O poziție si
milară o avem și față de sec
țiile cluburilor DINAMO și 
STEAUA care au beneficiat

(Viorica Viscopoleanu ii Lia 
Manoliu) și 2 locuri doi (Mi- 
haela Peneș și Ileana Silai).

Trebuie reținut faptul că și 
alți patru dintre atleții ro
mâni care au evoluat la Olim
piada a XlX-a, Valeria Bu- 
fanu, Olimpia Cataramă, Șer- 
ban Ciochină și Virginia Bonei, 
dacă ar fi realizat la Me
xico performanțele obișnuite, 
obținute în atîtea concursuri 
preolimpice, puțeau să se cla
seze și ei pe locuri fruntașe- 
ceea ce ar fi contribuit, de
sigur, la sporirea numărului 
de puncte obținute de echi
pa noastră.

AN RECORD
BALAȘ și VIORICA VISCOPO
LEANU. Numai 4 țări (S.U.A., 
U.R.S.S., Austria și R.F.G.) din 
cele peste 130 afiliate la I.a.a.f., 
au îri această privință rezultate 
mal bune.

în bilanțurile internaționale Ia 
seniori și juniori, 1968 reprezintă 
un ân record pentru atledi noș
tri.

mondial

6 sportivi
19 .
32 .

13 sportivi

După cum se știe,, atleții 
români și-au făcut debutul o- 
limpic în anul 1928. dar re
zultatele obținute lâ Amster
dam. ca și cele de la Berlin, 
în 1936, nu le-au permis să se 
facă remarcați, nici unul din
tre ei nereușind să treacă 
de prima fază a preliminari
ilor competițiilor respective. 
Ulterior, situația participării 
lor a fost sensibil îmbunătă
țită : 1952 — 2 locuri șase, 
1956 — 1 loc cinci, 1960 — 
1 loc întîi, 1 loc trei și 1 loc 
cinci, 1964 — 2 locuri întîi, 1 
loc trei, 2 locuri cinci și 1 loc 
șase, 1968 — 2 locuri întîi

1968, UN
Pentru a analiza activitatea ți

nui întreg sezon este necesar să 
extindem aria cunoașterii ia p 
serie de date concrete. O compa
rație cu nivelul internațional 
este desigur,. criteriul optim de 
apreciere' â rezultatelor.

In prezent, pe tabelele perfor
manțelor mondiale și europene 
țara noastră figurează cu 2 re
corduri deținute de iolanda

Iată acest bilanț :
Clasarea pe plan

Seniori :

— în primii 10 rs
— ît» primii 20 =
— în primii 50 w
Juniori :

— în primii 10 a
In 1967 numai 3 atleți. români 

au fost cuprinși în bilanțul mon
dial și cel european, iar în 1966 : 
4 și, respectiv, «.

In 1968 au fost doborîte 186 re
corduri republicane, intre care : 
seniori 40juniori I — 64 ; 
copii =■ 9 ; sală — 73.

Important este Si faptul că li
nele dintre Acestea, în special la 
femei, Sînt de o bună valoare in
ternațională. Totuși, la multe pro
be ne găsim încă la un nivel 
foarte scăzut. Cereetînd tabelele 
recordurilor noastre constatăm că 
mai sînt linele performanțe vechi 
de peste un deceniu (greutate și 
400 m bărbați), că Și faptul că 
multe recorduri republicane nu 
reprezintă astăzi aproape nimic 
pe plan international (200 m, 
400 m, 5 000 m, io ooo m, lungime, 
înălțime, greutate etc.).
, ia ceea ce privește valoarea de 
ansamblu a atletismului nostru, 
față de anul anterior, se eonstâ- 
tă im serios progres la nivelul 
primului rezultat Și ăl mediei 
primilor 10, la seniori. Acestea 
sînt mai bune în 25 din 34 pro
be. La juniori nivelul primului 
rezultat este tnai bun in 18 din 
30 probe.Aceste date arată eă atletismul 
nostru de performanță merge pe 
un drum ascendent și că există 
premise tesle pentru ca saltul 
valoric să fie în viitor șl mai 
mare.

Rezultatele obținute nu ne pot 
face șă trecem cu vederea, însă, 
alte aspecte, mai puțin plăcute. 
Astfel, dacă ia JOCURILE OLIM
PICE AM OCUPAT LA FEMEI 
LOCUL II IN CLASAMENTUL 
PE NAȚIUNI, intr-un meci pe 
echipe CU U.R.S.S., R.D.G., R.F.G. 
etc, rezultatul ar fi cu totul al
tul. Acest lucru arătă una dintre 
fețele negative ale atletismului 
nostru, și anume, că nu putem 
prezenta într-o întîinire interțări 
eîte 2 atleți sau atlete de valoa
re, Ia. majoritatea probelor.

Va trebui să facem eforturi deo
sebite pentru redresarea sprintu
lui, â . fondului Și aruncărilor lâ 
bărbați, ca și pentru creșterea 
numărului de atlete de valoare, 
fată de care, se pare, avem po
sibilități și . perspective dintre 
cele mai favorabile.

Lâ recentele Jocuri Olimpice 
și-au cîștigat dreptul la concurs 
doar doi atleți români (Caraiosi- 
foglu locul 9 Ia 20 km marș și 
Ciochină locul 13 la triplti salt), 
ceea ce, să recunoaștem deschis, 
nu ne satisface cîtuși de puțin. 
Neparticipareâ lui Mustață, Na- 
ghi, șerban ete la Olimpiadă se 
datorește unor deficiențe în des
fășurarea activității lor de pregă
tire, unor carențe metodologice, 
dar și lipsurilor manifestate — de 
unii dintre el — în viața spor
tivă.

, Decalajul mare dintre valoarea 
probelor masculine și â celor fe
minine, constituie una dintre 
problemele, către care trebuie în
dreptată atenția tuturor celor 
care activează în atletism.

In centrul preocupărilor noas
tre din acest an a stat pregătirea 
olimpică. Aceasta a început, de 
fapt, în 1965 prin acțiunea nomi
nalizării in fiecare regiune a 
sportivilor susceptibili dâ a par
ticipa la Jocurile Olimpice. Ac
țiunea nu a fost, fosă, urmărită 
sistematic de către organele lo
cale, astfel că sportivii respectivi, 
în majoritate, nu ău ajuns acolo

JUNIORII

Clasarea pe plan european

T sportivi
15
45 .

24 sportivi
indicau angajamentele’ lua-

principiu, pregătirea din 

cu rezultate buna, sub 
descentralizată, pîtiă in -j 

conducerile 
vor avea 

pentru

unde 
te.

ca . . . . .. -
1968 a lotului olimpie s-a desfă
șurat 
formă 
luna iulie. Proeedînd astfel și în 
viitor, antrenorii și 
secțiilor de atlelism 
toată responsabilitatea 
realizarea integrală a planurilor 
de pregătire a atleților.

Se impune, însă, o și mâi bună 
coordonare a muncii din partea 
federației, care va trebui să ur
mărească asigurarea tuturor ce
lor necesare pregătirii pe bazele 
de atletism.
. Ca $i în âcest. ăn, pentru 1969, 
au fost întocmite listele cu nor
mele de intrare în loturile repu
blicane, europene și olimpice, 
precum și reglementarea selec
ționării pentru aceste loturi,, pen
tru participările internaționale și 
pentru formarea echipelor repre
zentative. In această direcție vom 
fi mai categorici in respectarea 
principiilor stabilite și nu

tași pe plan 
strîns I 
pregătirea lor 
de către antrenori și specia
liști care se sprijină pe cele 
mai înaintate cuceriri ale cer
cetării științifice în domeniul 
practicării sportului. In a- 
ceastă privință, un rol impor
tant și sarcini de deosebită 
răspundere revin Institutului 
de Educație Fizică și Sport 
care trebuie să devină un 
centru puternic de formare a 
cadrelor de specialiști cu î- 
naltă calificare".

Dezvoltarea actuală a edu
cației fizice și sportului, aten
ția și sprijinul de care a- 
cestea se bucură din partea 
organelor conducătoare, indi
că exact măsura acestei răs
punderi sociale și situează 
Ia un loc de frunte activita
tea acelor antrenori care au 
înțeles misiunea pe care o au 
și își dedică priceperea a- 
cestui scop înalt al educației 
prin mijloacele educației fi
zice și sportului.

Țelul imediat al oricărui 
antrenor nu poate fi decît 
unul singur, acela de a valo
rifica la nivel superior poten
țialul tuturor atleților pe care 
îi are în pregătire. In strîn- 
să legătură cu priceperea și 
dăruirea de sine a antreno
rului, rezultatele vor fi cele 
urmărite, începînd cu acelea 
ale unui tînăr oarecare ce 
abia face primii pași pe sta
dion și terminînd cu cei care 
cuceresc titluri olimpice și 
recorduri mondiale.

Sportivii sînt în competiți
ile internaționale adevărați 
ambasadori ai unei țări. De 
aceea, relațiile de muncă din
tre antrenori și atleți, trebu
ie să fie văzute, înțelese și fi
nalizate și prin prisma aces
tei răspunderi sociale.

Sportul de performanță re
clamă — de la bun început 
—- o recrutare selectivă. In 
acest domeniu Sînțem încă 
descoperiți, datorită însăși 
dezvoltării Stadiale a organis
mului uman care împiedică 
o previziune certă, cu adevă
rat științifică. Din acest mo
tiv, baza de recrutare trebuie 
să fie cit mai largă.

Ameliorarea continuă a ca
pacității de performanță este 
rezultatul aplicării planice a 
mijloacelor de antrenament. 
In ceea ce privește abordarea 
acestora.vom calea cea

Viorica Viscopoleanu deține, cu 6,82 m, recordul lumii la săritura în lungime

labile î planificarea și eviden
țele curente. Or, acestea nu 
trebuie și nici nu se pot baza 
pe memorizarea datelor, ci pe 
înregistrarea lor scriptică,

soare în mod științific, pe 
baza unor planuri minuțios 
întocmite și cu tenacitate ur
mărite pînă la realizarea lor 
completă.

UN OBIECTIV IMPORTANT. SECȚII

PUTERNICE, BINE ÎNCADRATE

ale campionatelor și con
cursurilor naționale.

Cauzele principale ale ac
tivității necorespunzătoare a 
antrenorilor sînt- în general, 
cunoscute. Deosebit de grav 
ni se pâre faptul că îri Ciuda 
a nenumărate analize, încă nu 
au fost luate rhăSutilă nece
sare de către organele teri
toriale peritru educație fizică 
și sport, de către conducerile 
cluburilor și asociațiilor spor
tive, ale secțiilor de atletism 
și, în ultimă instanță, de că
tre înșiși antrenorii respec
tivi.

Dacă în orientarea activită
ții antrenorilor către lucrul 
pe anumite grupe de probe 
eu fost realizate progrese, ră- 
mînem deficitari în probleme
le privind selecția și asigurarea 
unei stabilități a sportivilor 
în secții. Adeseori activitatea 
antrenorilor este reluată la 
scurte intervale Cu alți tineri. 
Din controalele efectuate se 
constată o slabă frecvență a 
sportivilor la ședințele de 
pregătire; volumul și intensi
tatea antrenamentelor sînt 
scăzute etc. Acestea sînt di
recțiile în care va trebui să 
se acționeze cu fermitate în 
viitor, pentru a remedia lip
surile constatate mai sus.

In ultima vreme s-au mani
festat semne încurajatoare, 
între care cităm, de exemplu, 
cazul cluburilor Steaua și 
Rapid; ai căror președinți au 
trecut la conducerea nemijlo
cită a secțiilor de atletism,
la controlul, îndrumarea și 
rezolvarea operativă a tutu
ror problemelor legate de 
îmbunătățirea activității aces
tora, ceea ce reprezintă de
sigur un fapt pozitiv.

Saltul de calitate pe care-1 
așteptăm la nivelul secțiilor 
este condiționat, fără îndoia
lă, de îmbunătățirea și per
fecționarea cunoștințelor an
trenorilor. Acesta este dome
niul în care F.R.F., colegiul 
central al antrenorilor, ca și 
colegiile județene; au acționat 
prea puțin și doar în mod 
sporadic. Schimburile de ex
periență ș'i puținele publicații 
care apar și care dezbat pro
blemele atletismului, continuă 
să rămînă apanajul unui nu
măr restrîns de antrenori, în 
special din marile orașe. Din 
păcate, regulă nemărturisită, 
dar practicată pe o scară lar
gă, este aceea ca fiecare să 
se descurce cum poate. Nu 
încape discuție că o asemenea 
situație trebuie de urgență 
curmată. Federația de atle
tism, prirr colegiul central ăl 
antrenorilor, are ca principa
lă obligație acțiunea de per
fecționare a cadrelor prin or
ganizarea sistematică a unor 
schimburi de experiență și 
consfătuiri; prin editarea pe
riodică a unor publicații de 
specialitate care să fie puse 
la îndemînă tuturor tehnici
enilor de la orașe și sate, fie 
ei antrenori, profesori de e- 
ducație fizică sau simpli in
structori obștești.

de condiții bune și care au 
avut posibilitatea să contri
buie, mai mult decît au făcu
t-o, la ridicarea nivelului a- 
tletismului nostru de perfor
manță.

Sînt unele secții în care ac
tivitatea se menține de multă 
vreme submediocră 1 C.S.O. 
Iași, Crișul și I. C. Oradea, 
C.S.O. Galați, Ceahlăul I». 
Neamț, Electroputere Craiova, 
liceele eu program de educa
ție fizică din București, Rm. 
Vîlcea și Iași, școlile spor
tive din Iași, Bistrița, Tr. Se
verins Pitești, P. Neamț, Sla
tina, pentru a nu eita decît 
cazurile care ies cu totul dini 
comun.

Aceasta este, credem, prin
cipala cauză a situației ac
tuale, nemulțumitoare, din a- 
tletismul nostru.

Există, după cum se vede, 
prea multe - secții și prea 
mulți. antrenori care de ani 
de zile nu produc nimic de 
valoare. Trebuie să fim bine 
înțeleși că nu putem aprecia 
activitatea oricărui antrenor 
doar după bunele sale inten
ții, după titlurile și cunoștin
țele sale, ci numai după re
zultatele concrete ale mun
cii; adică după numărul de 
sportivi cărora le ridică anu
al clasificarea. în special Ia 
categoriile superioare, după 
numărul atleților dați loturi
lor republicane de seniori și 
juniori (și după rezultatele a- 
cestora în marile concursuri 
internaționale), după numă
rul recordurilor de seniori și 
juniori, titlurile de campioni

Totodată, s-a luat măsura 
creării unor noi secții de 
atletism, în special,? în școli
le sportive, în localitățile 
unde pîr.ă acum nu exista o 
activitate organizată, dar e- 
xistau condiții (cadre, școli, 
baze sportive).

în toată țara funcționează, 
la ora actuală, 154 de secții 
cu 357 de antrenori, dintre 
care 178 cu normă întreagă. 
Din 186 Orașe în 96 nu exis
tă nici o secție de atletism 
cu antrenori salariați!

în cadrul secțiilor exis
tente sînt cuprinși într-o 
activitate sistematică circa 
8 000 de atleți și atlete, ceea 
ce înseamnă că, în medie; 
pentru cele 35 probe clasice 
(mai puțin ștafetele), contăm 
pe aportul a cîte 230 de a- 
tleți, ceea ce este însă extrem 
de puțin.

Chiar în condițiile actuale 
âcest total ar putea fi sub
stanțial sporit fără a se dă
una calității muncii .— dacă 
fiecare antrenor ar lucra cu 
un număr corespunzător de 
atleți. Iată o situație pe care 
va trebui s-o reglementăm în 
viitorul apropiat

Anul 1968 a scos în eviden
ță activitatea fructuoasă des
fășurată îri unele secții ca! 
Metalul București, care a dat 
3 sportivi lotului olimpic, 
dintre care o campioană o- 
limpică, 11 sportivi lotului re
publican de seniori și 6 spor
tivi lotului de juniori ; Școa
la sportivă Roman, care con
tinuă buna tradiție de a da 
anual lotului republican de 
juniori noi elemente talenta
te ; liceele cu program de e- 
ducație fizică din Brașov și 
Tg. Mureș, Clubul sportiv 
muncitoresc Cluj, școlile 
sportive nr. 1 și 2 din Bucu
rești, cele din Oradea și Cluj.

Trebuie subliniat, de ase
menea, saltul calitativ mar
cat de tînele secții, în trecut 
cu o activitate ștearsă, ca 
I.G.O. Suceava, care a dat 
doi component! lotului repu
blican de seniori .și doi spor
tivi lotului de juniori, 
C.S.O. Pitești și Farul Con
stanța.

De munca și bunele rezul
tate ale acestor secții sînt le
gate numele unor antrenori 
a căror pasiune și pricepere 
sînt demne de subliniat; Sil
viu Dumitrescu, Olimpiu 
Constantinescu-Nehoi, Cris- 
tea Dinu, Arnold Kumer, Ion 
Ciotea, Gh. Biro, Gh. Kis, 
Gh. Stănescu, Tudor Ionescu, 
Dan Serafin, Ladislău Kiss, 
M. Sprinceană, Cornel Stă
nescu, Luca MăluȘan, Ion Ve- 
liciu, Constantin Craia ș.a.

Poate pâre surprinzător că 
unele secții cu antrenori nu
meroși ca Rapid, Progresul 
București, Steagul roșu Bra
șov, Petrolul Ploiești ș.a. nu 
le apreciem cu un bilanț po
zitiv în anul pe care-1 înche
iem, dar este explicabil dacă 
avem în vedere faptul că va
loarea unei secții este dată 
de sumumul muncii și de re
zultatele tuturor antrenorilor 
care lucrează în cadrul ei, de 
contribuția pe care fiecare

Activitatea secțiilor de a- 
tletism din cluburile și aso
ciațiile sportive, școli sportive 
și licee cu program de educa
ție fizică, au continuat să stea 
Și în acest an în centrul a- 
tenției federației, deoarece le 
considerăm ca elemente de 
bază în formarea tinerilor at
leți.

Un asemenea punct de ve
dere face greu de admis, ba 
chiar de neînțeles, împărțirea 
la care se recurge adesea — 
secții „de performanță" si. 
simple secții. Mai degrabă 
este vorba de secții unde se 
lucrează bine și de altele cu 
o activitate necorespunzătoa
re.

Este evident că procesul de 
instruire și de formare a unui 
atlet, precum și condițiile ge
nerale în care activează o în
semnată parte din secțiile 
noastre (prin aceste condiții 
nu înțelegem numai pe cele 
de asigurare materială a pre
gătirii sportive) determină si
tuația ca în numeroase ase
menea unități să nu existe 
atleți seniori de o valoare in
ternațională.

Oricare din secțiile noas
tre pot avea însă copii și ju
niori de o valoare ridicată 
și poate fi deci o secție de 
performanță, la nivelul cate
goriei respective 'de vîrstă. 
Este clar că dacă vom avea 
secții _ puternice de juniori, 
mai tîrziu ele vor avea și se
niori buni.

In concluzie, fiecărei secții 
fiecărui antrenor trebuie să-i 
pretindem să lucreze pentru 
performanță la nivelul cate
goriilor de vîrstă ale elevilor 
săi, acordîr/d 0 atenție deo
sebită juniorilor.

In această privință F.R.A. 
a urmărit cu perseverență să 
consolideze organizatoric' sec
țiile de atletism, să orienteze 
mai bine, pentru o eficiență 
sporită, _ activitatea lor, să 
îmbunătățească procesul in- 
structiv-educativ și să le cre
eze condiții cît mai bune de 
lucru.

In această acțiune, am gă
sit înțelegerea și am primit 
sprijinul necesar din partea 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Mi
nisterul învățământului, Uni
unii Generale a Sindicatelor 
din România, Uniunii Tinere
tului Comunist ca și al al
tor departamente.

Bineînțeles că eforturile fă
cute se află abia la început, 
așa că în viitor vor trebui a- 
lese și alte mijloace pentru 
obținerea unor rezultate și 
mai bune.

Din punct de vedere orga
nizatoric am avut ca obiec
tiv crearea de secții puterni
ce, încadrate cu mai mulți 
antrenori, a căror activitate 
să fie orientata spre lucrul 
pe anumite grupe de probe, 
pentru a elimina astfel fărâ
mițarea organizatorică care a 
generat și continuă să gene
reze un proces de instruire 
nesatisfăcător. Trebuie să re
cunoaștem că mai avem încă 
multe de făcut și, în primul 
rind, să luptăm cu concepția 
unor activiști sportivi de a 
crea în mod formal tot felul 
de secții mărunte.

în paralel am urmărit le
garea mai strînsă a activi
tății secțiilor de atletism din 
școli de organele Ministeru
lui învățămîntului, prin 

, transformarea unor secții și 
centre de antrenamet în sec
ții ale școlilor sportive, pen
tru a le ușura astfel mun
ca și pentru a înlesni con
trolul și îndrumarea lor.

PREOCUPĂRI ȘI INIȚIATIVE

ALE COMISIILOR JUDEȚENE
Față de anii precedenți, activi

tatea a numeroase comisii terito
riale de atletism, a marcat o 
substanțială Îmbunătățire.

Elementul pozitiv — comun ce
lor mai multe comisii județene 
— il constituie, în mod special 
capacitatea remarcabilă dovedită 
în organizarea competițiilor locale 
sau chiar a uuora republicane și 
internaționale. In această privință 
evidențiem comisiile județene 
Cluj, Bihor, Brașov, Argeș, cea 
a municipiului București.

Preocuparea și inițiativa a nu
meroase comisii județene au dus 
la îmbunătățirea calendarului 
eompetițional local, atît Ia nive
lul secțiilor de atletism, cit și la 
cel al școlilor generale și licee
lor. în acest sens, trebuie sublini
ată inițiativa organizării cu spri
jinul inspectoratelor școlare de 
învățămînt, a numeroase con
cursuri de selecție, care au sti
mulat activitatea atletică din 
școli asigurînd secțiilor noi ele
mente talentate.

în activitatea comisiilor jude
țene de atletism se constată, de 
asemenea, un sprijin mai eficient 
din partea organelor locale pen
tru educație fizică și sport. Re
marcabil este și faptul că, mai 
mult decît în trecut, comisiile 
județene au format noi contingen
te de arbitri, în special din rîn
durile elevilor din clasele supe
rioare, asigurîndu-și astfel nece
sarul de arbitri pentru necesită
țile locale.

Cu mici excepții, principala 
lipsă în munca comisiilor noas-

tre județene o constituie faptul 
că ele nu au ajuns încă la sta
diul tn care să orienteze, să con
ducă și să sprijine, sub toate 
aspectele, activitatea atletică pe 
pian local. Nu-i mai puțin ade
vărat că linele consilii județene 
pentru educație fizică și sport 
Sprijină prea puțin comisiile de 
atletism pentru soluționarea di
feritelor probleme, manifestlnd 
prea puțină înțelegere pentru ac
tivitatea acestora. Este cazul ta 
Botoșani, Iași, Bistrița, Olt etc.

Nu poate fi despărțită activi
tatea necorespunzătoare a majo
rității secțiilor de atletism din a- 
ceste județe, de activitatea comi
siilor județene și de modul in 
care organele locale pentru edu
cație fizică și sport le acordă 
sprijinul necesar.

Comisiile județene de atletism 
vor trebui să devină mai comba
tive, mal insistente în soluționa
rea nevoilor materiale ale sec
țiilor de atletism, să urmărească 
cu răspundere cheltuirea fondu
rilor destinate atletismului, ex
clusiv în interesul acestei activi
tăți și să sesizeze organele 
C.N.E.F.S. șl F.R.A., toate defi
ciențele și eventualele nereguli.

O sarcină importantă și imedia
tă, care stă în fața comisiilor 
din județele in care există săli 
de atletism, este urmărirea ame
najării și dotării complete a 
acestora pentru activitatea de 
iarnă, planificarea utilizării lor 
pentru antrenament și organiza
rea de competiții.

Fotografia istorică a săriturii de 1,91 m — recordul mondial 
al lolandei Balaș-Soter, realizat la Sofia, in iulie 1961 

gură este 1 jocul (11—12 ani), 
polivalența și prespecializarea 
(13—14 ani), polivalența și 
specializarea prezumtivă (15 
—16 ani), multilateralitatea 
3i specializarea propriu-zisă 
(17—19 ani).

Planificarea de perspectivă 
a pregătirii copiilor trebuie 
să aibă la bază această cale 
logică, dependentă direct de 
imposibilitatea de a prevedea 
cu certitudine dezvoltarea fi
zică ulterioară, metrică și 
morfologică, a tinerilor. Or, 
O astfel de înțelegere a sarci
nilor centrale ale pregătirii 
sportive implică; pe lîngă o 
ridicare continuă a nivelului 
cunoștințelor, și perfecționa
rea metodelor de antrena
ment

Antrenorul trebuie să tră
iască permanent în actualita
te, nu numai în ceea ce pri
vește jnformarea, dar și în 
privința generalizării creatoa
re a propriei sale experiențe. 

Dacă ne referim la genera
lizarea experienței proprii și

atleților_____ ___" _ ", j
verificare și Selec-

mai admite trimiterea ___
în concursuri internaționale fără 
o prealabilă verificare și selec
ție.

ÎN CENTRUL ATENȚIEI
Problema juniorilor figurea

ză, de asemenea, în centrul 
atenției federației noastre, fi
ind vorba doar de schimbul 
de mîine al atletismului ro
mânesc.

în 1968 activitatea juniori
lor poate fi apreciată ca buni, 
daca d vom raporta Ia nive
lul internațional al acestei 
categorii de vîrstă. Astfel, la 
cea tnai importantă competi
ție internațională, campiona
tele europene de la Leipzig, 
au fost Obținute 2 medalii de 
aur, 2 medalii de argint și 
4 de bronz. Echipa noastră 
s-a clasat pe locul 3, fiind o 
adevărată revelație.

La un alt concurs, cel al 
Speranțelor olimpice, Maria-

Petre Lupan auna Filip și 
cucerit prețioase victorii, Ro
mânia clasîndu-se, de aseme
nea, ps locul trei.

Aceste două competiții, de 
importanță europeană, au a- 
râtat că avem talente auten
tice care, bine îndrumate și 
pregătite, vor putea înregis
tra ÎO viitorul apropiat rezul
tate de mare valoare.

în anul 1968 s-a încheiat 
Competiția «cercurilor olimpi
ce* organizată de Ministerul 
învâțămîntului și doi dintre 
cei mai merituoși elevi, cîștî- 
gători ai insignei, au fost tri
miși să participe la Jocurile 
Olimpice.

Această competiție face 
parte dintr-o serie de iniția-

★
Considerăm că succesele repurtate de atletismul nostru în 1968, în special la Jocurile Olim

pice din Mexico, trebuie să însemne pentru toți sportivii, pentru conducerea mișcării spor
tive din țara noastră, noi și serioase obligații. Anul viitor la Atena, la campionatele euro
pene, în 1970 în Franța, la „europenele" juniorilor și mai ales în 1972, la a XX-a Olimpiadă 
de la Munchen, va trebui să trimitem loturi mai mari de atleți, mai bine pregătiți pentru a 

putea face față cerințelor în continuă creștere ale atletismului internațional. Pentru aceasta 
va trebui ca pregătirile să înceapă neîntîrziat și să angreneze un mare număr de performeri, 
de antrenori și profesori de educație fizică, de medici și alți oameni de știință, pe toti activiștii 
atletismului nostru. Numai în acest fel vom face ca steagul României socialiste să fie ridicai din 

nou pe cel mai înalt catarg !
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De mulți ani, în prima serie 
a diviziei B, nu s-a înregistrat, 
Iâ jumătatea competiției, o ase
menea situație: primele Șase 
echipe sînt departajate de unul 
și două puncte. Așadar, aceste 
formații vor începe returul cu 
șanse aproximativ egale de a 
termina campionatul pe locul I.

Printre aspirantele la promo
varea în „Â“, se află și Portul 
Constanța. Febra promovării i-a 
cuprins pe suporterii și susțină
torii echipei. Ei analizează 
toate șansele favoriților, cu spe
ranța că în toamna viitoare vor 
asiste, pe stadionul 1 Mai, în 
fiecare duminică la eîte un fneci 
de „A“.

Firesc, febra i-a cuprins șt pe 
activiștii asociației. Consiliul 
asociației, biroul secției de fot
bal, împreună cu antrenorul 
E. HAȘOTI, au analizat* com
portarea formației în turul cam
pionatului și au stabilit plănui 
de pregătire pentru bătălia din 
primăvară. Obiectivele propuse’ 
Răspunsul la această întrebare 
îl vom găsi în rîndurile ce ur
mează.

secretarul a- 
Portul: „Po

G. COJOCARU, 
sociațiej sportive 
sigur că situația ne e favorabi
lă. Vrem ca o dată cu bătălia 
ce o dăm pentru promovarea în 
„A” să reînviem o tradiție care 
în ultimii ani d fost abando
nată : aceea de a avea echipa 
formată numai din coristănțeni 
Consiliul asociației, biroul sec
ției și antrenorul E. Hașoti sînt 
hotărî fi să facă totul pentru îm
plinirea acestei doleanțe a spec
tatorilor. Mergînd pe această 
cale, vom alcătui o formație «- 
mogenă, sirius legată de între
prindere și oraș. In prezent, 
preocupările noastre sînt în
dreptate spre mărirea număru
lui de membri susținători. De 
asemenea, depunem eforturi 
pentru terminarea construcției 
stadionului propriu, ceea ce va 
rezolva definitiv problema con
dițiilor necesare pregătirii echi
pei, precum și creșterii schim
bului de miine".

V. CÂTUNEANU, președinte
le biroului secției de fotbal: 
„Fiecare dorește să fie în frun
te. Dorim aceasta s‘i 'toi. după

Fostul secretar al Ripensiei iși spune părerea

CIND A ÎNCEPUT Șl CUM S-AR PUTEA ÎNCHEIA „PASA
NEAGRA" A FOTBALULUI TIMIȘOREAN?

5

Fotbalul timișorean nu mai 
reprezintă prea mult pe plan 
național. Pornind de la a- 
ceastă constatare, poate crudă 
în felul ei, dar perfect reală, 
acceptăm — cu toată furtuna 
pe care ea o va dezlănțui în 
miezul nesfîrșîtelor șuete din 
Elizabetin, Piața Traian sau 
de pe lîngă Operă — ideea că 
adevărul trebuie spus și pri
vit cu curaj. Fără ocolișuri, 
fără subtilități sau scuze ono
rabile. Deoarece realitatea a- 
rată în mod indubitabil că 
orașul unor echipe cum au 
fost CHINEZU sau RIPEN
SIA, al unor jucători ca 
Vogi, Zombori, D o b a i, 
Schwartz, Deheleanu ș.a. este 
azi orașul a două formații de 
divizia B și al unor fotbaliști 
ca Regep, Răcelescu, Panici 
sau Fodor.

Cum s-a ajuns aci ? Și, măi 
ales, prin ce mijloace se 
poate vindeca soccerul bănă
țean de mediocritatea acută 
de care suferă ? întrebările 
acestea frămîntă nu numai pe 
puținii — ultimii „mohicani", 
poate — dar adevănații iubi
tori ai fotbalului, ci și opinia 
publică din acest oraș, evi
dent afectată de insatisfac
țiile repetate ce i le oferă 
reprezentanții săi pe gazon.

Am căutat și noi răspun
suri. Pentru a le afla cît mai 
sincere, măi aproape de rea
litate, am ocolit specialiștii 
salariați, am fugit de respon
sabilii cu geanta plină de ar
gumente, am evitat discursu
rile docte ale unor membri 
de birouri, secții sau comisii. 
Ne-am adresat unui septua
genar, iremediabil îndrăgostit 
de fotbal, care trăiește feri
cit cu amintirile sale, privind 
realitatea cu Ochiul omului 
neutru și dornic de progres 
în acest sport, căruia i-a în
chinat întreaga viată. Am vor
bit cu ing. DIONISIE BA
LAZS, care a condus 7 ani

LOTO - PRONOSPORT
LA 1 IANUARIE 1969 CONCURS 
SPECIAL PRONOEXPRES AL RE

VELIONULUI

La 1 ianuarie 1969 se va des
fășura și primul concurs special 
organizat de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport, concursul 
special Pronoexpres al Revelionu
lui, tot după noua formulă „5 
din 45".

„Capul de afiș” îl constituie a- 
cordarea autoturismelor. Vor fi 
atribuite autoturisme „Flat 1SCO", 
„Dacia 1MO" și „Moskvici 408“ cu 
4 faruri și radio în număr neli
mitat, precum șl alte 20 prin 
tragere la sorți (1 „Renault 16“, 1 
„Warszawa", 7 „Dacia 1100", 6
„Moskvici 408“ cu 4 faruri și ra
dio și 5 „Skoda 1 000 M.B.").

Tot prin tragere la sorți se 
mai atribuie șl 40 excursii in 
Bulgaria pe litoral — Nisipurile 
de aur (cca. 17 zile), precum și 
premii în bani 10 000 lei, S 000 lei, 
1 000 lei etc.

Pentru atribuirea acestor pre
mii se vor efectua următoarele 
extrageri :

— 2 extrageri (una de 6 nume
re din 45 și alta de 7 numere din 
45), pentru premiile obișnuite în 
bani ;

— 6 extrageri pentru premiile 
suplimentare gratuite, fiecare de 
cite 5 numere din 45 ;

— 1 extragere de 7 numere din 
45, pentru premiile suplimentare.

In total S extrageri, însuinînd 50 
numere.

★
Tragerea Pronoexpres de azi are 

loc Ia ora 18,30 in sala din str. 
Doamnei nr, 2 din Capitală.

AZi și Inline sînt ultimele zile 
cînd rna! puteți să vă procurați 
bilete pentru tragerea Loto de 
vineri.

Pronosport
PREMIILE CONCURSULUI NR.

echipa Chinezul și care a fost 
11 ani secretarul general al 
clubului Ripensia. Și nu ne-a 
părut rău 1 Experiența acu
mulată, corectitudinea acestui 
pasionat al fotbalului, dragos
tea lui pentru orașul în care 
a trăit și a muncit s-au do
vedit generatoare de mari a- 
devăruri.

— Spuneți-ne cind a în
ceput regresul fotbalului ti
mișorean ?

— Cînd ? Este greu de spus 
cu exactitate. Dar el a înce
put să se contureze o dată eu 
lipsa noastră, a timișorenilor, 
de unitate. Forțele morale și 
materiale de care am dispus 
s-ău fărîmițat la început în 
două fracțiuni, Politehnica și 
C.F.R., apoi în mai multe gru
puri și grupulețe gravitînd 
în jurul unor formații de ca
tegoria C și din alte compe
tiții periferice. S-au născut 
pasiuni mărunte, rău înțelese, 
interesele fiecărei echipe, 
mare sau, mică, primind în 
fața interesului major al re
prezentării demne a orașului 
nostru pe plan național. A- 
ceasta-i realitatea. Am uitat 
cuvîntul , colaborare și ăm 
transformat rivalitatea spor
tivă locală în principiu. Re
zultatul ? Divizîndu-se forțele, 
s-a divizat și bruma de va
loare ce o mai avea fotbalul 
timișorean. în goana după re
zultate rapide, spectaculoase 
dar efemere, ne-am uitat tot 
mai mult în grădinile altora, 
negii jînd propriile noastre 
răsaduri. Sînt convins, ferm 
convins, că avem material 
uman și încă suficient. Dar, 
fiecare dorea să se eviden
țieze rapid. Și realiza acest 
lucru cu beneficiul munc'i al
tora...

— Deci, o primă cauză ar 
fi lipsa de unitate, de cola
borare pe plan local.

— Da. Mai sînt însă și alte 
lucruri de spus. De pildă, fot
balul și nu numai cel timi
șorean a ajuns să se „bucure" 
de ajutorul prea multor „spe
cialiști". Oricine a jucat cînd- 
va fotbal — și cine n-a ju
cat ? — se crede îndreptățit 
să dea soluții. în fond, o pă
rere, exprimată sincer, poate 
ajuta. Discuțiile sînt întot
deauna utile. Dar nu vi se 
pare că discutăm prea mult

și facem practic prea puțin ? 
Nil știu cum se petrec lucru
rile prin alte orașe, dar la 
noi în. Timișoara dacă s-ar 
consuma numai 10 la sută din 
timpul pierdut în discuții cu 
o muncă practică, eficientă, 
de sprijinire a fotbalului, arh 
fi campioni ai țării. Și mai 
este ceva. Lipsesc în cluburi 
sau asociații conducători de 
secții pricepuți. Vedeți, vă 
mărturisesc sincer din pro
pria mea experiență, că a fi 
conducătorul unei echipe de 
fotbal nu-i deloc ușor. Tre
buie mult tact, multă înțe
legere față de infinitatea de 
situații ce se pot ivi în rela
țiile jucător-antrenor, jucător-, 
public, jucător-societate, an- 
trenor-rezultat, antrenor-elub 
și așa mai departe. Aș avea 
chiar curajul să spun că este 
o artă. Părerea mea, și o de
clar cu toată răspunderea, 
este că fotbalul timișorean 
duce lipsă, înaintea jucători
lor ta lent ați sau a unor an
trenori excelenți, de astfel de 
oameni.

— Dacă presupunînd că din 
acest moment ați fi însărci
nat să răspundeți de desti
nele fotbalului timișorean, 
cum ați proceda ?

— Aș porni Ia drum cu 
gîndul că față de ceea ce am 
pierdut nu mai contează un 
pas sau doi înapoi, 
înseamnă a te înarma 
dare. Apoi aș obliga 
trenorii echipelor de 
tie B sau C să-și petreacă 
două sau trei după amieze 
în mijlocul copiilor, prin 
curți și pe terenurile virane 
unde ei bat mingea, cu poftă, 
cu personalitatea de fotbalist

• ce începe să se cristalizeze la 
o vîrstă nebănuit de fragedă, 
eliberați de încorsetarea unor 
programe poate prea rigide 
pentru temperamentul 
Preluarea talentelor se 
face, deci, direct. Marele 
trenor vede cu ochii lui 
viitorul mare jucător și

teriale și morale de cate Ti
mișoara vă asigur că nu duce 
lipsă.

— Și l-ați denumi, 
Ripensia ?

— Poate. Dar nuri 
Eu, spre exemplu, pot 
tezat din această clipă 
Oistrah sau Pablo 
Fără talentul lor rămîn, Însă, 
tot un modest pensionar ti
mișorean. Esențial este ceea 
ce reprezintă numele. Fotba
lul timișorean își poate re
cuceri lociil fruntaș pe care 
l-a avut altă dată, indiferent 
de numele echipei. Important 
este să vrem din inimă acest 
lucru, să ne unim forțele, să 
discutăm mai ptițin și Să lă
sării pe fiecare să muncească 
în limita atribuțiilor lui — 
iată ce ne trebuie. Și atunci 
vor veni și rezultatele Chi
nezului sau ale Ripensiei...

Călin ANTONESCU

poate,

sigur, 
fi bo- 
David 

Picasso.

cum, doresc șt Steagul roșu și 
Politehnica Galați, echipe cu o 
mai mare experiență. Intenția 
mea nu este de a cîntări șdn- 
săle celorlalte echipe în lupta || 
pentru promovare. Deci, să ra
vin la formația noastră. La în
ceputul campionatului, dorința 
secției a fost de a avea o echi
pă bună, din rîndul căreia să 
eliminăm starea de spirit nesă
nătoasă ce s-a manifestat în 
ediția trecută o competiției. 
Pînă acum, ne-am realizat în @ 
bună măsură cele propuse. Sîn- 
tem mulțumiți de activitatea ti- ® 
nărului antrenor Hașoti. El a 
acționat pentru împlinirea prin- ® 
cipalului deziderat al suporte
rilor : buna pregătire a echipei, © 
astfel îneît elevii săi să evolue
ze la uri nivel tehnic mulțumi- 
tor. Ce ne-am mai propus ? In 
primul rînd, crearea unei baze 
materiale corespunzătoare cerin
țelor diviziei în care activăm @ 
și, poate, ale celei imediat su
perioare".

E. HAȘOTI, antrenorul echi
pei: „Cînd am preluat condu- & 
cerea echipei, ne-am propus să 
ne clasăm pe unul din locurile 
4—8. Pe parcurs, însă, datorită • 
situației create, ne-am văzut in- 
trați în luptă. Țelul nostru este 
să facem jocuri frumoase. Dacă 
vom reuși ca în perioada de @ 
pregătire să acumulăm mai 
mult, cu siguranță că în retur 
jocul echipei va crește valoric 
și atunci vom promova. Toți 
jucătorii visează locul I. Pentru 
ca visul să devină realitate, ei 
au lucrat cu sîrguință în ultiniul 
timp și de-abia așteaptă relua- @ 
rea pregătirilor”.

Deci, optimism general. Pînă gj 
la reluarea întrecerii este des
tul timp pentru ca jucătorii să 
acumuleze forțele necesare lup- @ 
tei dîrze ce se va da în returul 
campionatului. Dacă acumulări- © 
le vor îi de calitate, atunci 
Constanța are toate șansele să 
fie reprezentată de două echipe 
în divizia A...

©
e

în dimineața zilei de 8 decembrie 1950, ziarul „PEO
RIA STAR" din orașul Peoria (Illinois) deschidea pa
gina sportivă cu acest titlu • „ECHIPA BRADLEY’ 
UNIVERSITY INFRINGE REZISTENȚA LUI OREGON, 
ÎNVINGÎND cu 77 la 74". In. subtitlu se citea : Squeak 
și Fred au înscris cite 21 de coșuri". Squeak era di
minutivul lui Gene Melchiorre, iar Fred era Fred 
Schlictham. în încheierea cronicii meciului, ziarul re
producea și părerile celor doi antrenori. Forddy An
derson, antrenorul lui Bradley University 1 „Jucătorii 
mei nu au ratat nici o aruncare la coș, au făcut un 
meci excepțional". Slats Gill, antrenorul lui Oregon : „A 
fost o partidă minunată. Băieții au jucat bine cii ade
vărat, deși au pierdut".

Și, totuși, întîlnirea a fost aranjată așa cum an vrut 
bookmakerii. Meciul s-a disputat în ziua de 7 decem
brie ; două zile mai tîrziu, Gene Melchiorre s-a îtitîl- 
nit în holul unui faimos hotel din Chicago cu un oii) 
de încredere al corupătorului Salvatore Gallazzo, pri
mind, într-un plic de culoare galbenă, patru mii de 
dolari, prețul convenit pentru a influența scorul final 
al meciului. în ajun, pronosticurile indicau echipa 
Bradley University ca mare favorită în fața lui Ore
gon, la o diferență de scor mai mare decît cele zece 
puncte prevăzute de sute de bookmakeri în pariurile 
propuse „din coastă în coastă" (așa. se spune, în Sta
tele Unite, cînd. se . indică întregul teritoriu, delimitat 
de cele. două oceane : Atlantic și Pacific).

Alît timp cît au reușit să scape nepedepsiți, acești 
bookmakeri clandestini rulau, cînd sezonul de baschet 
universitar era în toi, în medie, peste 19 milioane de 
dolari pe zi,. în întreaga țară. în pariuri ilegale, se-n- 
țelege ! Tu ziua aceea — 7 decembrie 1950 — book-

P. VINTILA

Desen de. N. CLAUDI.U

mari pe Oregbn, nu ca 
la o cliferdnțâ mai «ttiîegr dS-

PETROLUL A PLECAT,

Ieri, au părăsit țara, cu des- © 
tinația Alger, fotbaliștii de la 
Petrolul Ploiești, care vor în- © 
treprinde un turneu de trei 
jocuri în Algeria. Din lotul @ 
deplasat nu lipsesc M. lo- 
nescu, Pahonțu, Dincuță, Dri- @ 
dea I, Moldoveanu. Primul 
joc al turneului este prevăzut 
joi, 26 decembrie.

DIALOG CU CITITORII ©

SI DIN 22 DECEMBRIE 1968

Categoria I (13 rezultate) : 1,5 
variante a 57 534 Iei.

Categoria a ll-a (12 rezultate): 
99 variante a 1 046 lei.

Categoria a IlI-a (11 rezultate): 
1185 variante a 131 lei

Aceasta 
cu răb- 
pe ari- 
catego-

lor. 
va 

an- 
pe 

. _ „ - - .nu
prin informările sau caracte
rizările antrenorilor de la 
echipele de pitici sau juniori. 
Pentru a încheia cu capito
lul „început", aș alcătui o 
echipa reprezentativă a ora
șului, un Club care să însu
meze, dar nu numai pe hîr- 
tie, forțele organizatorice, tna-

® Tov. MIRCEA STAN, comu
na Tcremia, județul Timiș : „Cu 
stimă și respect, vă rog să tran
smiteți prin intermediul ziarului 
felicitările mele echipelor de 
fotbal Metalul Tîrgoviște, Fores
ts Fălticeni, Unirea Focșani,- 
I.M.U. Medgidia, Minerul Lupeni, 
Olimpia Satu Mare, Chimia Fă
găraș".

Tovarășe Stan, să știți că — 
spre norocul nostru — sînteți 
singurul care ați avut ideea să 
felicitați aceste... mari teamuri 
prin intermediul ziarului. Nu știm 
ce ne-am fi făcut dacă fiecare 
dintre cele 128 echipe din divizia 
C ar fi avut un simpatizant care 
să le felicite în acest fel ? Tre
cea anul nou și nu puteam să 
îndeplinim aceste dorinți. Fără 
intenția de a vă face un reproș, 
credem că era mai bine să le fe
licitați direct, ocazie cu care 
le-ați fi putut spune șl de ce fa
ceți acest lucru. Nu e tîrziu. 
Poșta vă stă la dispoziție, iar 
șapte plicuri nu e mare lucru. 
Bine că nu simpatizați și alte 
echipe. Ar fi fost mai costisitor.
• Tov. TOMA BIZGAN, comu

na Mahinudia, jud. Tuleea : „Am 
19 arii și Iubesc foarte mult spor
tul. Rog redacția ziarului să-ml 
recomande un club din țară unde 
se recrutează sportivi de profesie 
„voleibaliști".

Dragă Toms, Să știi că în țara 
noastră o asemenea meserie nu 
există. Marii sportivi — voleiba
liștii, pe care se vede că-i iubești 
—- în viața de toate zilele sînt 
muncitori, tehnicieni, profesori,

l-au 
sau 
ta- W

medici sau ingineri. Voleiul 
practicat pe cînd erau elevi 
studenți, in orele libere. Prin 
lent, muncă și perseverență au 
urcat treptele măiestriei sportive, 
ajungînd să reprezinte țara cu ® 
succes în marile competiții inter
naționale. Așa S-a întîmplat cu 
medicii Dumitru Medianu, Jan w 
Ponova șl Gabriel Chere’oețiu, cu 
inginerii Caius Miculescu și Con- —. 
stantin Ganclu, cu profesorii de ® 
educație fizică Aurel Drăgan și 
Iforațiu Nicolau. Dacă ai înclina- 
ții spre acest sport, adresează-te 
antrenorului echipei de volei Fa
rul Constanța. La un antrena- & 
merit se poate verifica concret w 
dacă ai... viitor, posibilități de a- 
firmare, Numeroasele elemente A 
care s-au ridicat din: Dfelta Du- 
nării, la caiac-canoe, de pildă, 
și-au început drumul lung și greii & 
spre marile performanțe (șl 
performanțe !) cu 
verificare. ’

ce
concursuri de

©
HAȘ, Bacău, _
14 : ;,Gornea w

DUPĂ J. 0. - REZULTATE SAU MUNCĂ DE PERSPECTIVĂ ?
(Urmare din pag. 1)

precompetiționale iar în ulti
mul, pe cel de dobîndire a „for
mei sportive olimpice”.

Acest lucru nu însemnează 
cîtuși de puțin neglijarea pre
gătirii în prima parte a ciclului 
olimpic. El constituie, din con
tră, o formă nouă, superioară, 
prin care se asigură celor mai 
bîmi sportivi condițiile nece
sare unei pregătiri în liniște, 
pentru atingerea obiectivului 
final — titlul olimpic.

In plus, dîndu-le posibilitatea 
să se refacă complet fizic și mai 
ales psihic, ei vor participă cu 
mai multă dăruire la noua pe
rioadă de pregătire intensă și 
vor avea create premise pentru 
prelungirea longevității lor ca 
mari performeri.

Desigur că în primii ani ai 
ciclului și mai ales în anul post- 
olimpic nivelul performanțelor 
acestor sportivi va fi mai cobo- 
rît decît in anul olimpic. Acest 
fenomen nu trebuie considerat 
nici ca o surpriză și nici ca un 
semnal de alarmă, dacă este în 
limitele prevăzute și în concor
danță cu obiectivele concrete ale 
planului de pregătire.

Eventualitatea obținerii unui 
număr mai mic de victorii in
ternaționale trebuie avută și ea

în vedere și nu este obligatoriu 
să constituie în toate cazurile 
prilej de frământări urmate sau 
nu de măsuri organizatorice.

Prestigiul sportiv al țârii 
noastre a atins astăzi un nivel 
care nu mai depinde de rezul
tatele din competiții amicale 
sau din întîlniri oficiale de ca
tegoria a doua. Adevărata lui 
consolidare și creștere o pot a- 
duce numai performanțele din 
marile competiții internaționale, 
campionatele mondiale și eu
ropene și, mai ales, Jocurile O- 
limpice.

Am ajuns, credem, la un a- 
semenea stadiu de dezvoltare 
care să ne permită să privim 
celelalte competiții ca mijloace 
de pregătire a elementelor ti
nere și de verificare a atingerii 
obiectivelor din planurile olim
pice ale sportivilor noștri cofi- 
sacrați.

Este de la sine înțeles că 
transpunerea în viață a celor 
afirmate mai înainte, impune 
studiul atent al fiecărui sportiv 
în parte și adoptarea unei for
me strict determinată de parti
cularitățile sportului și ale pro
bei pe care acesta o practică.

S-ar greși însă grav dacă s-ar 
porni din nou pe drumul ur
mat de acele federații, care spe- 
rînd să-și consolideze prestigiul

pe plan internațional, au folo
sit mereu, ani la rînd, același 
număr restrîns de sportivi în 
toate competițiile internaționa
le, indiferent de caracterul a- 
cestora.

Procedeul a dus întotdeauna 
la aceleași două rezultate ne
gative — pierderea poziției 
fruntașe pe plan mondial și u- 
zarea prematură a multor spor
tivi de mare valoare

Avem însă și un exemplu fe
ricit și cu alît mii merituos cu 
cît realizarea lui se datorește 
sportului însuși. Este acela al 
Liei Manoliu, care a avut tăria, 
să înfrunte toate cnticile și 
riscurile și să alterneze în ul
timele cicluri olimpice anii de 
solicitare intensă cu cei de re
facere obținînd rezultate admi
rate după aceea de toată lumea. 
In sportul mondial există mul
te alte asemenea exemple, între 
care Al. Oerter, Viaceslav Iva
nov, Harold Coniiely etc.

Studiindurle, confmntîrldu-le 
între ele, trecîndu-le prin fil
trul datelor științei și ale con
dițiilor noastre putem ajunge la 
concluzii cu care, întoreîndu-ne 
la practică, să evităm greșelile 
trecutului și să punem temeliile 
succeselor viitoare.

• Tov. TOADER 
str. Intrării, nr. ... . ______ __
(Ghiță) — Sătmâreanu, Nunweil- 
let IV, Pojoril (Sotorrion), Moca- 
mi — Ghergheli (Petescu), Dinu (ă; 
— Dornicie, Dembrovschi, Dumi- 
trriche. Nunweiller VI. Așa văd 
eu echipa națională. în alcătuirea ® 
ei am ținut seamă de evoluția 
jucătorilor in actualul sezon si de 
notările ziariștilor prezenti la’rne-® 
ciurile oficiale”.

E bună și selecționata dv. Nu 
putem să ’spunem altfel fiindcă 
pin,: acum (in această alcătuire) 
ea n-a pierdut nici un jori. Am 
observat că ați fost foarte obiec
tiv și n-ați „chemat" la lot dec’t 
...trei băcăuani.

Dar ce ne facem însă că tov. 
IOAN BOHOCEANU din Bucu
rești, calea Griviței, nr. 232, scara 
A, apartament 14, tel. 17.80.98 (că
ruia îi mulțumim pentru apre
cierile făcute la adresa rubricii 
de față) ne trimite o altă echipă • 
„Propunerile hilare făcute de 
Siverșl cititori „specialiști" în 
fotbal, privind echipa naționa
lă — spune dînsul — m-au făcut 
să cred că și eu aș putea face A 
parte dintre ei, dar nu cu rezul- w 
țațele lor, ci cu succes. Eu m-am 
gîndit la următoarea formulă : A 
Datcu — Dumitru Nicolae, Dinu ” 
(Dinamo), Dan Coe. Deleanu — 
Dinu (Rapid), Duinitru — Dein- ® 
brovsdhi, Domide, Dumitrache, 
Dridea I. Rezerve r Dumitriu II _ 
(se face bine în eurînd), Dumi- ® 
trlu UT, Dobrin (poate fi dat pe 
brazdă), Deselnicu, Daniel Ene, — 
Dincuță, Dvprjac, Dembrovschi ® 
(Vagonul). Cu această echipă 
propusă, poate ieșim din impas. 
Am alcătuit un lot puternic, axat © 
(aici e aici 1) pe o fantezie, și 
anume pe nume ce încep cu Ii- _ 
teta D. Cu D-tirile mele cred că ® 
am face față în Europa. Și acum, 
.la treabă !... Ați avea curaj să 
Sugerați selecționerilor propune- 
rea mea ?“

De ce nu, tovarășe Bohoeeanu ? 
Dacă e o fantezie, o apreciem ca £■ 
atare. Numai că in timpul selec- * 
ției, frămîntat de atîtea probleme, 
ați uitat că Dan Coe a fost mult fla 
timp suspendat, că Dumitriu îl w 
are nevoie de o perioadă de con- 
valescență, că Daniel ENE nu ® 
face parte din categoria jucători
lor cu D. 11 cheamă ENE. E vor- a 
ba tot de fantezie ? ®

Dacă e așa, să încercăm să ne 
spunem și noi părerea asupra re- A 
zultatelor pe care echipa dv. 
le-ar obține în Europa : să nu ne 
facă DE rîs, iar selecția să fie fă
cută... DE pomană. Ar fi păcat A 
de timpul dv. și de spațiul zla- w 
rului. «a

Constantin ALEXE •

©

©

maker ii au mizat sume 
vingătoâre ci ca învinsă 
cît cele 10 puncte pronosticate în ajun. ’Ei; 
tat, Ia rîndul lor, pariuri de circa Î50-dede 
lari. La toți dolarii pe care i-atl Cîștîgat atunci, a da 
numai patru mii lui Gene Melchiorre, însemn'a'a-i’ofșri 
o picătură de apă dintr-un hîrdău . plin. DărȚ Getle" 
s-a învoit și cu această sumă; ba, chiar- a fost îh~ 
cîntat. : ' .Ț’h.,.,

Melchiorre și-a oprit două mii de dolari.; keștul 
împărțit lui Fred Schlicthman (500 dolari), Asren F6- 
reece (1 000 dolari) și Jim Kelly (500) care, țffec^Șji -cu 
toții parte din echipa sa — Bradley University, ,

Scandalul „scorului aranjat" n-a. întibziat -să izbuc
nească implicînd, o serie de alți . jucători i caret./se lă
saseră corupți și mai înainte (de exemplu i cei tde .ta 
Kentucky care, în 1949, pierduseră în- față Tiii Ldi/Oîa 
din Chicago) si după acea dată.. Presa a intrat Ime
diat în subiect. „NEW YORK TIMES" din..acele zile 
scria) „Baschetul amator american -— bifittiit1 de un 
ciclon". Irvin Marah de la .NEW YORK HERALD TRI
BUNE", el care credea mai mult ca oricare alt ame
rican în puritatea acestui sport, s-a‘ văzut obligat -Să 
scries „S-a terminat cu baschetul 1“

Trei luni după acel 7 decembrie, un grup de func
ționari de poliție depinzînd direct de procurorul dis
trictual din New York, Frank S, Hogah, dezvăluia îh 
mod clar — prin mărturii de necontestat — colosalul ianț 
de escrocherii din care se întrețipea, iii acea vreme, 
o parte din pariurile din baschetul aihericân. tîdgșn 
a izbutit sa adune dovezi din care reieșea « că. 32 de 
jucători din șapte colegii aveau legâtjiri CU bookma
keri vestiți și influențaseră scorul final în mijite păr- 
tide. Era foarte adevărat însă că, în ultimii., cinei ani, 
se disputaseră mai mult de cinci mii de meciuri de 
baschet în Statele Unite și că. numai cincizeci dintre 
ele fiiseseră .'aranjate. Scandalul a produs, totuși,' sen- 

. Zație alît în lumea sportului cît și în afara ei.
însuși Hogăn a făcut cunoscute numele jucătorilor 

implicați în murdara afacere. Era vorba, printre alții, 
de trei „stele" ale echipei Kentucky care cîșțigase de 
două ori consecutiv titlul de campioană (ddi dintre 
cei trei jucători incriminați, foști titulari ai reprezen
tativei AII American, Ralph Beard și Alex Groze, au 
fost protagoniștii echipei olimpice a Statelor Unite la 
J O. din 1948 la Londra, iar cel de-al treilea. Dale Bern- 
stable, fusese în 1949—1950 căpitanul reprezentativei 
americane); șapte jucători aparțineau echipei City Col
lege of New York (care obținuse rezultate uimitoare și 
fără precedent, în 1950 cînd a dobîndit pe lîngă titlul 
de campioană și trofeul „National Invitation Tourna
ments") ; vreo opt jucători de la Long Island Univer
sity, dintre care trei âu recunoscut, chiar, că au 
casat 18 500 dolari pentru șapte rezultate aranjate 
decursul a două campionate.

Cînd Clair Bee, antrenorul 
pînă în ziua scandalului, cea 
baschet din ultimii patrii ani 
tre băieții săi s-au lăsat Cumpărați, a izbucnit în plîns. 
A mai avut, doar, puterea să spună cu un fir de voce: 
„Mi-e rușine de ei".

Echipele compromise în acest scandal erau City Col
lege of Neu) York, Manhattan College, Toledo Univer
sity, Leng Island University, New York University, 
Kentucky University și Bradley University.

A fost interogat de Hogan pînă și cunoscutul cro
nicar de radio, Hank Fisher, care transmisese din 1945 
și pînă atunci, toate meciurile Iui Bradley University, 
la postui de radio „Peoria W1RL". „O bună bucată de 
vreme, din acest an, în care s-au disputat mai mult 
de o suta de partide -~ declară Flsher — rareori mi-am \ 
luat ochii de la minge în 'tdt acest timp nw am 
observat nici măcar un gest al vreunui, jucător de la 
Bradley — nici în meciul cu Oregon și nici cu alte 
echipe — care să-mi pară suspect". „Și totuși, o parte 
din jucători erau mituiți", a replicat Hogan, „Da, așa 
este, chiar dacă nu pot să cred", a trebuit să con
simtă

ÎH-
în

echipei Long Island 
mai bună formație

— a aflat că cinci din-

Fisher, mai mult amărît decît surprins.

în

(Din

de

românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU

„Sport e Mafia" — (C) 1968 — Casa edilrice
Valentino Bompiani & C.-Milano)



ANUL FOTBALISTIC INTERNATIONAL (1)

de la Santiago, asalturile la poarta Raeingului dinIn turneul
Buenos Aires au fost de multe ori oprite de Cejas, pe care-l 

vedeți in fotografie, reținînd balonul

vest-german în Brazilia, Chi
le și Mexic, că din mentali
tatea jucătorilor trebuie scoa
să falsa concepție de plim
bare cu care, din păcate, rnai 
pornesc unii dintre ei în ase
menea turnee în țările calde. 
„Mergem în Chile, Brazilia 
și Mexic pentru a ne antre
na cu toată seriozitatea și să 
abordăm meciurile progra
mate la nivelul unei pregă
tiri corespunzătoare. Cine se 
consideră turist, cine va 
transforma turneul într-un 
prilej de voiaj cu ocazia săr
bătorilor, să rămînă mai bine 
acasă" — a conchis antreno
rul Schdn. Orice comentariu 
la această declarație ni se 
pare de prisos...

Șl ARBITRII
CUPA CAMPIONILOR

a curma abaterile

Anul fotbalistic interna
țional 1968 a înregistrat 
multe evenimente de pri
mă însemnătate. Agenda 
noastră este plină de în
semnări pe care, acum, Ia 
încheierea anului, le vom 
parcurge împreună, re
trăind momente ce ne-au 
reținut atenția de-a lun
gul acestor aproape 365 
zile.

Capetele de afiș ale lui 
1968 au fost, firește, fina
lele competițiilor rezervate 
echipelor de club, campio
natul european și turneul 
olimpic. Acestora li s-au 
adăugat și alte partide — 
în aparență — mai puțin 
importante, dar care 
polarizat 
„sportul

au 
atenția spre 

rege".

UTILITATEA UNOR TURNEE

Pentru 
comise pe terenurile de fot
bal, F.I.F.A. se hotărăște să 
ia măsuri radicale. Actele de 
indisciplină comise pe teren 
trebuiau stăvilite și, pentru 
întronarea unui spirit sănă
tos, de luptă corectă, in toată 
accepțiunea „fair play "-ului, 
arbitrii jocurilor au primit 
din partea forului suprem de
pline puteri, mergînd pînă 
ia întreruperea jocului în ca
zul unor incidente grave.

Nu o dată, în decursul a- 
nului, arbitrii au luat măsuri 
drastice, temperând ieșirile 
nesportive ale celor certați 
cu disciplina.

în februarie—martie au a- 
vut loc meciurile din sfertu
rile de finală ale unor com
petiții europene. în această 
fază, în „C.C.E." nu s-a în
registrat nici o surpriză. Ben
fica a dispus detașat de Va- 
sas. Real Madrid s-a califi
cat în dauna Spartei din Fra
ga, după jocuri pasionante. 
La Madrid, Real a cîștigat cu 
3—0, dar în meci retur pra- 
ghezii au condus cu 2—0, 
făcîndu-și iluzia că diferența 
poate fi anulată. Teoretic, 
șansele erau de partea lor: 
Amancio căzuse victima unui 
gest necontrolat și arbitrul, 
pe bună dreptate, îl elimi
nase din joc. Madrilenii, în 
zece oameni (și 0—2 pe ta
bela de marcaj) treceau prin 
clipe grele. Totuși, cei care 
au marcat au fost oaspeții 
și, astfel, Real a pierdut doar 
cu 2—1, obținînd calificarea.

Juventus a eliminat, în trei 
jocuri, pe Eintracht Braun
schweig și, în fine, marea 
performeră, Manchester Uni
ted (echipa care avea să cîș- 
tige peste trei luni prețiosul 
trofeu), a învins pe Gornik 
Zabrze cu 2—0 în tur, pîer- 
zînd cu 1—0 partida revanșă. 
Tabloul semifinalistelor era 
complet : ele programau par
tide deosebit de tari, care în 
aprilie și mai aveau să atra
gă atenția, tuturor iubitorilor 
de fotbal de pe continent: 
Real Madrid ■— Manchester 
United și Benfica — Juven-

George Best
fotbalistul nr. 1

al Europei

ona

Best (Manchester 
cel mai bun 

al anului 1968. 
totalizat 61 p, 

urmat în clasa-

Tradiționala anchetă în
treprinsă de revista 
„FRANCE-FOOTBALL", la 
care au participat 25 din
tre cei mai cunoscuți zia
riști sportivi din Europa, 
l-a desemnat pe irlandezul 
George 
United), 
fotbalist 
El a 
fiind 
ment de Bobby Charlton 
(Manchester United) cu 53 
p, Dragan Djaici (Steaua 
roșie Belgrad) 53 p, Franz 
Beckenbauer (Bayern Miin- 
chen) 36 p, Giacinto Fac- 
chettj (Internazionale Mi
lano) 30 p etc. Precedențti 
laureați ai anchetei au 
fost (diu 1956) : Matthews, 
Di Steîano (de două ori), 
Kopa, Suarez, Sivori, Ma- 
sopust, lașin, Law, Euse
bio, Bobby Chariton și Al
bert.

re-

re-

Ideea organizării de turnee 
peste ocean, în perioada cînd 
în Europa se așterne iarna, 
iar în America latină își 
face apariția anotimpul verii, 
prinde teren din ce în ce 
mai mult. La tradiționalul 
turneu octogona! de la San
tiago de Chile își dau întîl- 
nire în fiecare an, în ianua
rie, o serie de echipe sau 
reprezentative de certă
putație, ca de altfel și la cel 
hexagonal de la Ciudad de 
Mexico. în capitala chiliană 
au evoluat — la începutul 
lui 1968 — timp de aproape 
trei săptămîni reprezentati
vele R. D. Germane și Ceho
slovaciei, echipa Vasas Bu
dapesta și formațiile sud- 
americane F. C. Santos, Uni- 
versidad Catolica, Universi- 
dad Chile, Colo-Colo și Ra
cing Buenos Aires. După o 
serie de rezultate remarca
bile. echipa R. D. Germane, 
marea revelație a acestui tur
neu, s-a menținut în frunte 
pînă Ia partida decisivă, cu 
F. C. Santos în fața căreia 
a cedat, așa că locul I a 
revenit echipei lui Pele. Mai 
slab s-a comportat reprezen
tativa Cehoslovaciei, care a 
trebuit să se mulțumească cu 
locul 5 ! Am consemnat, la 
timpul potrivit, că selecțio
nata Cehoslovaciei a venit la 
acest turneu fără o serie de 
titulari, rămași acasă din 
cauză că nu suportă o călă
torie mai lungă cu avionul 
(Adamec, Kvasnak ș.a.). Ce
lebrul Masopust, prezent și 
el în tribune la acest turneu 
(în calitate de invitat al or
ganizatorilor), s-a oferit să 
joace. Jozef Marko, antreno
rul cehoslovacilor, s-a decla
rat de acord și după prima

apariție pe teren a lui Ma- 
sopust echipa a început să se 
regăsească, cîștigînd trei 
jocuri la rînd. Presa chiliană 
consemna în februarie că 
serviciile bătrînuluî „Maso" 
au fost extrem de utile. După 
cum se vede, uneori chiar și 
un jucător trecut de prima 
tinerețe fotbalistică este deo
sebit de necesar echipei, mai 
cu seamă atunci cînd misiu
nea sa principală este aceea 
de coordonator.

O comportare inexplicabil 
de slabă a avut-o Racing 
Buenos Aires, în acea vreme 
deținătoarea „Cupei intercon
tinentale". Argentinienii s-au 
clasat ultimii I

La „hexagonalul" de la Ciu
dad de Mexico au luat star
tul alte echipe de elită : Bo- 
tafogo, Steaua roșie Belgrad, 
Ferencvaros Budapesta,
prezentativa Mexicului ș.a. 
Turneul a fost cîștigat de 
Botafogo, urmată de selec
ționata Mexicului, Steaua ro
șie și Ferencvaros. Gazdele, 
care se pregăteau pentru tur
neul olimpic, nu au reușit să 
ocupe decît locul al doilea, 
fapt ce a confirmat că atunci 
cînd există o diferență sen
sibila de valoare avantajul 
terenului nu mai joacă un rol 
hotărâtor.

Indiferent însă de rezulta
te, de aspectul propagandis
tic al acestor întreceri, tur
neele de peste ocean organi
zate în timpul iernii euro
pene devin în concepția fot
balului modern o necesitate. 
Un fotbalist sau o echipăcu 
veleități nu cunoaște „sezon 
mort", repaus sau vacanță ! 
Chiar în timpul concediilor 
(de trei-patru săptămîni, pe 
care le au fotbaliștii după 
terminarea campionatului) ei 
nu renunță la antrenament 
sau la jocuri amicale ! Așa se 
explică (și se justifică) de ce 
în lunile de iarnă unele echi
pe își continuă activitatea în 
țările calde, participă la tur
nee reîntoreîndu-se 
plenitudinea formei, 
pinde, însă, de felul 
privite 
Schon, 
echipei 
înainte

ăcasă în 
Totul de- 
cum sînt 
Helmuthaceste jocuri, 

antrenorul federal al 
R.F.G., spunea recent, 
de plecarea lotului

Ion OCHSENFELD

Masopust — la. 35 de ani, unul dintre cei mai buni jucători 
ai „ortogonalului" de la Santiago de Chile

Campioana olimpică de schi in proba de coborire, Olga Pali, 
a fost desemnată, in urma ținui plebiscit, cea mai bună spor
tivă a Austriei pe anul 1968. O urmează în clasament: List 
Prokop (atletism), E. Danzer și W. Schwartz (patinaj ar

tistic) etc.

LA PERIFERIA SPORTULUI

DOUA FEMEI PE RINGUL
St. Paul este cartierul pă

catului, în Hamburg, iar Re- 
perbahn e drumul care duce 
direct în infern. La doi pași 
de portul cel inai cosmopo
lit al Europei, respiri aerul 
sărat al oceanului amestecat, 
cu parfumul ieftin al femei
lor ușoare și cu fumul cîr- 
naților prăjiți. Un amestec 
de muzică și glasuri, o am
bianță de tavernă, de night
club și de cazino — iată ce 
este acest Reperbahn.

Ziua nu observi acest lu
cru dar, cum se lasă noap
tea, strada este incendiată de 
firme multicolore: „Kubana 
Bar", „Piraten Kafee", „La 
Paloma", „Moulin Rouge", 
„Tabu". Ai spune că într-un 
asemenea decor a întruchi
pat Marlene Dietrich pe Lola 
din „îngerul albastru".

Localul este mic. 50 
locuri. Aerul pe care îl 
piri e încărcat de fum ; 
coca-cola și rom și îți
jești ochii privind ringul din 
mijloc, un ring acoperit cu 
20 de centimetri de noroi. 
Apar, apoi, luptătoarele: au 
părul scurt și fețe dure.

Consumatorii de la 
fac ochii mari și sînt 
să-nceapă încurajările 
tru „pisica neagră" sau . 
tru „pantera blondă", cum se 
numesc, pe ring, cele două

de 
res- 
bei 
mi-

adversare. Femeile sînt cu
prinse de frenezie: strigă'as- 
cuțit și bat cu pumnii lor 
mici în brațele scaunelor. 
Bărbații gesticulează cu mîi- 
nile stîrnind vîrtejuri albăs
trii în ’ pîcla deasă din local.

In clipa în care cele două 
femei se cuprind in brațe, 
vezi în jur doar guri schi
monosite și ochi holbați. 
Dante, în periplul său prin 
infern, nu a trecut și pe 
aici I Pisica și pantera s-au 
Din presa străina —

ST ADIO Bologna
prăbușit pe ring împroșcînd 
de jur împrejur cu stropi 
de noroi călduț. „Pisica" a 
înșfăcat-o pe „panteră" de 
păr și încearcă să-i afunde 
capul în noroi dar este res
pinsă cu o lovitură de pi
cior

Ai 
ring 
turi 
acoperite de mîl

în abdomen.
impresia, acum, că pe 

nu mai sînt două crea- 
omenești ci două fiare 

care se

ÎN PRELIMINARIILE

C.M. DE FOTBAL
în preliminariile campiona

tului mondial de fotbal, la Pa
ramaribo, echipa Surinamului 
a învins cu 4—1 formația San 
Salvador.

Tot în preliminariile C. M. 
reprezentativa Hondurasului a 
dispus cu 1—0 (1—0) de selec
ționata Costa Rica. Returul, la 
28 decembrie la Costa Rica.

m BENVENUTI
boxerul lunii decembrie

NEW YORK, 24 (Agerpres). 
— Organizația boxului mondial 
WBA a desemnat pe italianul 
Nino Benvenuti, campion mon
dial la categoria mijlocie, cel 
mai bun boxer al lunii decem
brie. WBA continuă să-1 recu
noască campion al lumii la ca
tegoria grea pe Joe Frazier. în 
clasamentul greilor pe locul doi 
este trecut Jerry Quarry, ur
mat de Oscar Bonavena și Son
ny Liston.

(Urmare din pag. 1) 
teanu, Al. Szabo, V. Fontana și 
V. Papuc — antrenori M. Stu- 
paru și L. Cristescu.

Din lungul șir al întrecerilor 
vom mai aminti Spartachiada 
armatelor prietene (1-10 februa
rie, în Cehoslovacia), concursul 
premondial de fond (Tatranska 
Lomnice, la 22—23 februarie), 
concursurile de schi alpin de 
la Val Gardena, Morzine, Tar- 
visio, Madonna di Campiglio 
(toate pentru cîștigarea de punc
te F.I.S.) etc. Spre deosebire 
de anii trecuți, în 1969 a fost 
rezervată și săritorilor o activi
tate bogată. Startul a fost fă
cut în luna octombrie, cînd 
„zburătorii” s-au antrenat în 
Cehoslovacia, pe trambulină din 
material plastic, în compania lo
tului național al țării gazdă.

Iată loturile (care, firește, pot 
suferi modificări) : fond se
niori : Gh. Cincu, N. Sfetea, 
Dinu Petre, Gh. Bădescu, M. 
Stoian, Șt. Drăguș — antrenor 
C. Enache ; fond senioare : Mar
cela Leampă, Wilma Bogozi, 
Paraschiva Cojocaru, Maria Ba- 
rabaș, Elena Lehaci, Ana Clin
ch! — antrenor Șt. Stăiculescu ; 
sărituri: V. Bîrsan, Gh. Gîrneț, 
M. Suvoiu, A. Biriș, N. Lupu, 
C. Burcea, E. Bortaș — antre
nor FI. Voinea ; probe alpine : 
C. Tăbăraș, Dan Cristea, Gh. 
Vulpe, D. Munteanu, V. Brenci, 
C. Văideanu, K. Gohn, Șt. Mol- 
doveanu, I. Bobit, V. Crețoi — 
antrenor I. Matei.

COMPETIȚII INTERNAȚIO
NALE GĂZDUITE DE ROMA
NIA. La loc de cinste se situea
ză campionatul balcanic care se 
va desfășura pe pîrtiile Poienii 
Brașov, în zilele de 8 și 9 mar

SE VA SCHIA? De- 
primul rînd, la Poiana 
în Postăvar, la Pre- 
în Bucegi, unde sînt

„0 ECHIPA DIN AMERICA DE SUD
VA CIȘTIGA DIN 1970"

DE NOROI
luptă, într-o mlaștină,. pe 
viață și pe moarte ; urlă, țipă 
mușcă ;
tîrcoale cu mișcări 
nă; se atacă violent, lovin- 
du-se cu picioarele. Pe fața 
lor, acoperită de o mască de 
noroi, se văd sclipirile ochi
lor și schimonoselile provo
cate de durere.

Lumea parcă a înnebunit, 
te aștepți să-i vezi pe toți 
afuneîndu-se spre ring și 
rostogolindu-se în noroi. Ur
lete sugrumate incită la ma
sacru, glasuri răgușite profe
rează injurii. Aceste lupte pe 
noroi parcă au fost inventate 
ca să slujească de supapă 
tensiunii în care trăiesc unii 
oameni, sînt o întoarcere la 
primitivism, o transpunere 
onirică în era cînd omul 
trăia în caverne și cînd viața 
lui era o continuă luptă.

Cînd „pantera" o pune pe 
„pisică" cu umerii în noroi 
totul ia sfîrșit. Lumea se li
niștește. Toți ne liniștim. 
Parcă ne trezim.

se studiază dîndu-și
de feli-

mese 
gata 
pen- 
pen-

TURNEUL DE ȘAH
DE LA GRONINGEN

HAGA 24 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
rezervat tineretului a început 
la Groningen cu desfășurarea 
partidelor din prima rundă. La 
acest turneu, participă 20 de 
jucători din 17 țări. In prima 
rundă, Vaganian (U.R.S.S.) a 
cîștigat la Ghizd-avu (România).

la probele 
ultima vre- 

„Cupa Poia- 
8—9 februa-

■ 25—26 ia- 
„Cupa Poli-

CIUDAD DE MEXICO, 24 
(Agerpres). — Cunoscutul an
trenor vest-german de fotbal, 
Helmut Schon, a declarat zia
riștilor mexicani că echipa An
gliei nu va reedita performan
ța de a cîștiga și campionatul 
mondial din 1970. Sch6n a spus

că cele mai 
cuceri 
au echipele din America Lati
nă și în special cea a Mexicu
lui. La rîndul său, Beckenbauer 
a spus că după părerea sa no
ua campioană mondială va fi 
o echipă din America de Sud.

mari șanse de 
„Cupa Jules Rimet”

a 
la

tie. Față de prima ediție a com
petiției, disputată jama trecută 
pe Vitoșa, regulamentul preve
de desfășurarea, în plus, a pro
belor de fond pentru juniori. 
O interesantă dispută va fi cea 
dintre reprezentativele de bia
tlon ale României și R.D. Ger
mane (Poiana Brașov, 17—19 
ianuarie). Mai trebuie amintit 
concursul internațional de bia
tlon rezervat selecționatelor de 
tineret ale Suediei, R.D. Germa
ne, R.F. a Germaniei, Finlan
dei, U.R.S.S., Cehoslovaciei, Po
loniei și, bineînțeles, cea a Ro
mâniei (17—19 ianuarie, la Po
iana Brașov). Tradiționalul con
curs internațional 
alpine, disputat în 
me sub denumirea 
na“, va avea loc la
rie. Cluburile și asociațiile vor 
organiza concursuri cu partici
parea unor schiori străini 
(„Cupa Dinamo" - 
nuarie, la Poiana ;
tehnica” — 15—16 februarie, la 
Predeal ; „Cupa Bucegi" — 
5—6 aprilie, în Bucegi, la pro
be alpine ; „Cupa Caraimanul"
— 1—2 februarie, la Bușteni, 
la fond etc.).

ÎNTRECERILE INTERNE. Ce
lor 26 de concursuri la schi 
alpin, 22 la fond și biatlon, 11 la 
sărituri și bob, toate cu caracter 
republican, li se vor adăuga 
disputele ce vor fi organizate 
de comisiile județene, de șco
lile sportive, de catedrele de 
educație fizică ale facultăților. 
Datele cîtorva dintre cele mai 
importante : 5 ianuarie — con
cursul de deschidere (conform 
tradiției, la Predeal), 16 februa
rie — campionatele naționale 
pentru copii (Ia Abrud), 21—23 
februarie — campionatele na
ționale pentru juniori (Predeal), 
29 februarie — 2 martie — cam
pionatele naționale de seniori 
(Poiana Brașov), 28—29 martie
— „Cupa Valea lui Carp" (în 
Bucegi) — toate la probe alpi
ne ; 25—26 ianuarie — campio
natele naționale de biatlon pen
tru seniori (Poiana Brașov), 
8—9 februarie — campionatele 
naționale de biatlon pentru ju
niori (Cîmpulung Moldovenesc), 
15—17 februarie — campionatele 
naționale de fond pentru se
niori (Bușteni), 23 februarie — 
campionatul național de sărituri

pentru seniori (Poiana Brașov) 
etc. La bob, este prevăzut ca 
activitatea competițională să 
se desfășoare între 20 ianuarie 
și 24 februarie, pe pîrtia de la 
Sinaia. Bineînțeles, dacă gerul 
va permite înghețarea pistei în 
timp util.

UNDE 
Sigur, în 
Brașov, 
deal și
amenajate cele mai moderne și 
complexe baze pentru schiul 
■alpin, nordic și pentru biatlon. 
In plus, însă, prin grija fede- : 
rației, a comisiilor județene, a 
unor cluburi și asociații spor
tive, „zestrea” cîtorva centre 
mai îndepărtate a fost simțitor 
îmbogățită. Astfel, la Miercu
rea Ciuc va fi dată în folosin
ță o trambulină de 60 m, la 
Băișoara au fost încheiate lu
crările de defrișare a pîrtiei de 
coborire, la Cîmpulung Moldo
venesc s-a construit un poligon 
pentru biatlon, la Mogoșa și 
Straja au 
coborire, 
stalat un

a
Desigur, 
nici

fost lărgite pistele de 
la Semenic a fost in- 
nou schilift, iar la 

fost prelungit cel 
nu pot fi

construcția tram- 
pentru copii din

Parîng 
vechi, 
omise 
bulinei
Schei, noul teleferic din Pre
deal, reamenajările pîrtiilor din 
Postăvar. însuși calendarul 
F.R.S.B. a programat desfășura
rea unor concursuri cu caracter 
republican în centre mai puțin 
„bătute" în alți ani : Vatra Dor- 
riei (Cupa Unirii), Mogoșa (Cupa 
județelor), Abrud (Campionatul 
național al copiilor la probe al
pine), Cîmpulung Moldovenesc 
(Campionatul național de bia- 
tlon pentru juniori), Rîșnov 
(Campionatul național de fond 
pentru copii), Păltiniș (Cupa 
tineretului de la sate), Miercu
rea Ciuc (Cupa 16 
fond și la sărituri, 
rației la sărituri).

CU CE SE VA
întrebare care frămîntă, de mul
tă vreme, pe amatorii de schi 
și care, se pare că anul acesta 
va fi rezolvată, măcar în parte, 
favorabil. Așa, de pildă, am 
fost informați că C.I.L. Reghin 
a pus pe piață 18 000 de perechi 
de schiuri pentru „alpine", „Su
per”, „Campion" și „Olimpia". 
600 de schiuri, denumite Star,

sînt confecționate cu fibră de 
sticlă. Prototipurile au fost în
cercate de maestrul sportului 
Ion Cojocariu. Astă-vară au fost 
experimentate și primele schiuri 
din metal și fibră de sticlă. 
Dan Cristea, Gheorghe Vulpe și 
Virgil Brenci s-au arătat satis
făcut! de calitatea lor. Tot pen
tru alpine, au fost importate, 
din Austria, 900 de perechi de 
schiuri Kăstle. Pentru fondiști, 
au fost importate 700 de perechi 
de schiuri din Finlanda (Jarvi- 
nen și Karhu), iar în țară au 
fost confecționate schiuri Să
geata ' și, din lemn hykori, Să
geata zăpezii. In ceea ce pri
vește bastoanele și legăturile, 
acestea au fost importate în 
cantități suficiente din Ceho
slovacia și R.D. Germană. Ră- 
mine doar ca magazinele spe
cializate în articole de sport 
din zonele de munte să fie 
aprovizionate cum se cuvine și 
să nu ne trezim (cum din păca
te s-a petrecut de atîtea ori în 
alți ani) cu schiuri la Galați 
și cu promisiuni la Baia Mare.

★
După pregătirile de pînă a- 

cum, se pare că sezonul de schi 
al anului 1969 va fi, așadar, la 
înălțimea popularității de care 
se bucură acest minunat sport. 
Rămîn de făcut doar ultimele 
finisări și așteptăm, acum, pri
ma ninsoare.;.

Februarie la 
Cupa Fede-

SCHIA? O

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA,
ÎN PRIMA ZI A CAMPIONATULUI 

BALCANIC DE BASCHET
echip-a națională de bas- 
a României a efectuat a 
zi două antrenamente în 
„Atatiirk Spor Snlonu“, 
vor avea loc întrecerile 
de a X-a ediții a cam- 

balc-inic. Antrena- 
avut drept scop a- 
jucătorilor cu pa-

IZMIR, 24 (prin telefon). So- 
' sită duminică seară în locali

tate 
chet 
doua 
sala 
unde 
celei
pionatului 
mentele au 
comodarea 
nourile și repetarea unor teme 
tactice.

Baschetbaliștii români vor 
susține primul meci în compa
nia selecționatei Iugoslaviei, 
deținătoarea titlului balcanic 
din anul 1961 și pînă în pre
zent. Partida va avea loc 
miercuri seară, în cuplaj cu 
întîlnirea Turcia-Grecia. Pro
gramul celorlalte zile este ur
mătorul : joi: România-Turcia, 
Grecin-Buigaria; vineri: Ro- 
mânia-Grecia, Iugoslavia-Bul- 
garia ; simbătă : Bulgaria-Tur- 
cia, Iugoslavia-Grecra, dumini-

că : România-Bulgaria, Turcia- 
Iugoslavia.

Iată și clasamentele edițiilor 
precedente ale competiției: 
1959 (București): 1. Bulgaria, 2. 
Iugoslavia, 3. România, 4. Al
bania ; 1960 (Sofia): 1. Bul
garia, 2. Iugoslavia, 3. Româ
nia, 4. Turcia, 5. Albania; 1961 
(Skopje): 1. Iugoslavia, 2. Bul
garia, 3. România, 4. Turcia ; 
1962 (Istanbul): 1. Iugoslavia, 
2. Turcia, 3. Bulgaria, 4. Ro
mânia, 5. Grecia ; 1963 (Atena):
1. Iugoslavia, 2. Grecia, 3. Bul
garia, 4. România, 5. Turcia ; 
1964 (București) : 1. Iugoslavia,
2. România, 3. Grecia, 4. Bul
garia, 5. Turcia ; 1965 (Tirana) : 
1. Iugoslavia, 2. Bulgaria, 3. 
Turcia, 4. România, 5.. Albania ; 
1966 (Sofia): 1. Iugoslavia, 2. 
România, 3. Grecia, 4. Turcia, 
5.' Bulgaria; 1967 (Skopje): 1. 
Iugoslavia, 2. Bulgaria, 3. Gre- 
cia, 4. România, 5. Turcia.

telexradiotelefon
CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
de natație de la Angers a fost 
dominat de înotătorii olandezi. 
Proba de 100 m liber masculin a 
fost cîștigată de olandezul Van 
den Vern, cronometrat în 58,1. 
Proba similară feminină a reve
nit sportivei vesGgermane Bar
tels în 1:06,7.

Alte rezultate : masculin : 100 m 
fluture: Bosson (Olanda) — 1:02,8; 
100 m spate : Van Elsas (Olanda) 
— 1:08.1 ; 100 m bras : Visser
(Olandă) — 1:19,1 ; 200 m spate : 
Lampe (R.F.G.) — 2:32,1 ; femi
nin: 100 m spate : Krauss (R.F.G.) 
1:13,0; 100 m bras: Janus (Olan
da) — 1:23,3 ; 100 m fluture : Hal- 
derman (Olanda) — 1:17,6.

in- 
la 

. _ spor
tivul italian Renato Longo, care 
a parcurs cei 24 km ai traseului 
în lh 05:00. Pe locurile următoa
re s-au clasat : Gretener (Elve
ția) la 1:05,0. Wolfshohl (R.F. a Ger
maniei) — la 1:48.0, Eric Vlae- 
minck (Belgia) — la 2:15,0 și Lu- 
vian (Italia) — la 2:40,0.
a
ECHIPA O.F.K. BEOGRAD a în
vins la San Salvador o selecțio
nată locală de fotbal cu scorul 
de 1—0 (0—0).

TRADIȚIONALUL CONCURS 
ternațional de ciclo-cros de 
Lugano a fost cîștigat de

PE GHEATA SI PE
9 9

HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI,
ÎN SERIE...

Continuîndu-și turneul în 
Canada, echipa de hochei pe 
gheață a Cehoslovaciei a în- 
tîlnit, la Vancouver, o selec
ționată a Canadei de vest. 
Hocheiștii cehoslovaci au în
vins cu scorul de 5—2 (1—0, 
4—1, 0—1). Jocul a fost 
mărit de aproape 5000 
spectatori.

LA ZAGREB :
PATINAJ ARTISTIC

ur-
de

ZAGREB 24 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale 
de patinaj artistic ale orașu-

lui Zagreb au fost dominate 
de sportivul Gunther Zoler 
(K. D. Germană), care a to
talizat 709 puncte. El a fost 
urmat în clasament de An- 
drela (Austria) — 657,8 punc
te și Grimelt (R. F. a Ger
maniei) — 646,3 puncte.
Stoenescu (România) s-a cla
sat pe locul 10.

DOUA COBORÎTOARE 
PE LOCUL I

Proba masculină de cobo
rire din cadrul concursului 
de schi de la Aspen (S.U.A.) 
a fost cîștigată de Mike Laf
ferty, un student în virstă 
de 20 de ani de la Universi
tatea Denver. El a realizat

TURNEUL INTERNAȚIONAL de 
handbal masculin de la Saint 
Maur s-a încheiat cu victoria for
mației franceze Stella Sports. In 
meciul decisiv, handbaliștil fran
cezi au întrecut cu 22—16 (9—3) 
echipa olandeză Sittardia. In 
alt joc, Dudelange (Luxemburg) 
a dispus cu 15—10 (7—6) de Săs- 
ja Anvers (Belgia).

Clasamentul final : 1. Stella
Sports — 9 p ; 2. Sittardia — 7 p; 
3. Dudelange — 5 p ; 4. Sasja
Anvers — 3 p.

1N CADRUL „CUPEI CUPELOR" 
la baschet masculin (meci retur), 
la Miinchen s-au întîlnit forma
țiile Bayern Miinchen și B.B.C. 
Nitia Bettemburg (Luxemburg). 
Gazdele au cîștigat cu scorul de 
102—57 (49—26).

învingători șl în primul joc 
(scor : 84—64), baschetbaliștii vest- 

.......... pentru tu-germani s-au calificat 
rul II al competiției.

Leeds U- 
din cadrul 

i“ la fot-
RETURUL MECIULUI 
nited - 
-Cupei 
bal. se 
1969 la

După cum se știe, 
meci, disputat la Leeds, fotbaliștii 
englezi au terminat ’ - -
eu scorul de 5—1.

- Hanovra 96, i 
orașelor tîrguri' 
va disputa la 21 ianuarie 
Hanovra.

în primul

învingători

ZAPADA
timpul de 1:08,8. La feminin, 
primul loc a fost împărțit în
tre Erika Skinger și Ann 
Black care au realizat tim
pul de 1:37,8.

LA HEERENVEEN, 
PROBA DE 5 000 M

în ziua a doua a concursu
lui internațional de patinaj 
viteză de la Heerenveen (O- 
landa), proba masculină de 
5000 m a fost cîștigală de 
suedezul Claesson cronome
trat în 7:36,0. Pe locul doi 
s-a clasat olandezul Ard 
Schenk cu 7:36,5. Compatrio
tul său Verkerk a ocupat lo
cul 5 cu 7:44,5.


