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PROGRAMA
ȘCOLARĂ
SĂ FIE

DIFERENȚIATĂ 
ÎN FUNCȚIE

DE BAZA 
MATERIALĂ

A ȘCOLILOR
Trimestrul întîl s-a termi

nat, dar activitatea metodica 
continuă. O vizită făcută prin 
cîteva școli din municipiul Ga
lați și discuțiile purtate cu 
cîțiva profesori de educație fi
zică ne-au reliefat faptul că ac
tuala programă școlară, după 
care se face predarea acestei 
discipline, stabilește, fără să 
țină seama de realitate, a- 
celeași tenie de predare șl 
norme de control pentru toate 
.școlile, indiferent de condiții
le materiale de care dispun 
Existența acestei neconcordan- 
țe între cerințele programei și 
Condițiile de realizare _ ne-a 
determinat să căutăm răspun
sul la întrebarea : „ESTE NE
CESARA (ȘI SUFICIENTĂ) O 
PROGRAMĂ UNICĂ SAU AL
CĂTUIREA EI TREBUIE FĂ
CUTA IN RAPORT CU BAZA 
MATERIALĂ ?“

„Cred că toți profesorii sini 
de acord, ne-a spus prof. 
MARIA IONESCU, de la Li
ceul ;,A1. I. Cuza", că progra
mele ar trebui concepute se- 
pswat, în funcție de baza ma
terială a școlilor. Eu aș face 
următoarea clasificare : șg©H 
cu condiții foarte bune, care 
dispun de teren și sală, școli 
cu condiții medii, caro au fie 
teren, fie sală, și școli fără 
condiții, care nu dispun de- 
cît de spațiul oferit de hol 
sau de sala de clasă. Clasifi
carea aceasta ar duce, după 
părerea mea, la elaborarea u- 
nor programe pentru fiecare 
tip de școală. In cadrul cercu
lui pedagogic, am propus să 
se stabilească pentru școlile 
din județul nostru teme di
ferențiate după specificul ba
zei materiale pentru a putea 
găsi căile cele mai eficiente 
pentru îmbunătățirea activită
ții noastre".

„Pentru noi, ne-a răspuns 
prof. MIRCEA VODĂ, de la 
Liceul pedagogic „Costache 
Negri", această problemă con
stituie obiectul unor pțeocu- 
.p'ări permanente,, avîndu-șe in 
vedere specificul școlii noas
tre de Îndrumător metodic. Eu 
cred că programele adresate 
liceelor pedagogice ar trebui 
Să conțină mai multe elemen
te practice, aplicabile în șco
lile din mediul rural spre care 
se îndreaptă majoritatea ab
solvenților noștri și unde, în 
general, încă nu există o bază 
materială bine pusă la punct. 
AȘ propune, de asemenea, ca 
și consfătuirile din cadrul 
cercurilor pedagogice să se 
desfășoare tot diferențiat, po
trivit condițiilor școlii, pen
tru că, in felul acesta s-ar 
realiza un scUimb eficient de 
experiență și nu o demonstra
ție la modul ideal despre cum 
trebuie predate sau îndeplinite 
cerințele programei".

Răspunsurile de mai sus 
ne-au sugerat o altă între- 
pare : ACEASTA PROGRAMA 
NEDIFERENȚIATA NU IN
FLUENȚEAZĂ NEGATIV
CONTROLUL EXERCITAT DE 
PROFESORI ASUPRA ELE
VULUI ?

„Evident, ne-a confirmat 
prof. GHEORGHE LOVIN, de 
la Școala generală nr. 26, a- 
ceasta se răsfringe în mod di
rect asupra modulul de apre
ciere a activității depuse de 
elevi. Spre exemplu, actuala 
programă prevede haremuri ce 
pot fi ușor îndeplinite de e- 
levii școlilor care dispun de o 

. puternică bază materială ■ și 
unde pregătirea se poate des
fășura în condiții optime".

„Acesta este un aspect, a 
intervenit profesoara ȘTEFA
NI A VRINCEANU, de la li- 

: ceul „Al. I. Cuza“9- dar există 
și reversul lui. Normele de 
control își pierd din semnifi
cație, cînd nu dispun de o 
bază de pregătire conform ce
rințelor programei. In acel 

’ moment norma de control de
vine, de multe ori, o formali
tate. Aceasta atrage după sine 
scăderea interesului din par
tea elevilor, și deci, un în
demn la superficialitate în 
pregătire".

Așadar#. concluzia se desprin
de clar : precizările și instruc- 

t țiunile venite la începutul a- 
nului pe marginea programei 
nu sînt suficiente pentru re
zolvarea problemei în discuție. 
Se impune pentru anul viitor 
să se treacă, încă de pe acum, 
la studierea ei, LA ELABORA
REA UNOR CRITERII DE 
CLASIFICARE# IN FUNCȚIE 
DE BAZA MATERIALA A 
ȘCOLILOR ȘI POTRIVIT A- 
CESTORA, SA SE ALCĂTU
IASCĂ PROGRAME DIFEREN
ȚIATE care să devină un în
drumar eficient al activității 
profesorale.

Emanuel FĂNTĂNEANU

SĂRBĂTOAREA
MINIBASCHETULUI

Cei mai' buni minibaschet- 
baliști ai țării, reprezentînd 
15 orașe, își dispută, de as
tăzi pînă luni, turneele fi
nale ale celei de a Il-a e- 
diții a „Cupei Federației1', 
competiție menită să pri- 
lejuiască afirmarea celor 
mai talentați dintre cei mai 
tineri practicanți ai baschetu
lui. Primele întreceri se vor 
desfășura de la ora 15, în 
sala Floreasca și cea a Li
ceului „Nicolae Bălcescu", 
și vor cuprinde meciurile de 
calificare, urmînd ca în ul
timele zile să se dispute 
partidele decisive. Amintim 
că ediția precedentă a „Cu
pei Federației" a fost cîști- 
gatâ de echipa Școlii sportive 
Constanța la băieți și cea a 
Școlii sportive nr. 1 la fete. 
De această dată, ținîndu-se

seama de dezvoltarea mini- 
baschetului, întrecerile vor 
avea loc pe două categorii 
de vîrstă : 8-10 ani și 11-12 
ani.

începe întrecerea 
patinatorilor

Sportivi din Bulgaria, Cehoslo
vacia, B.D. Germană, Iugoslavia, 
Ungaria șl România se vor în
trece, începînd de mîine diminea
ță. în cadrul celei de a Hl-a e- 
dițli a concursului internațional 
de patinaj artistic. întrecerile vor 
fi găzduite de patinoarul artificial 
„23 August1*.

O reușita competiție de scrima
Prima ediție a competiției de 

floretă (băieți și fete) dotată cu 
„Cupa transmisibilă a municipiu
lui Gh. Gheorghiu-Dej“ a reunit 
pe planșele instalate în sala Ca
sei de cultură din localitate, peste 
70 de trăgători din echipele I.M.F. 
— Tg. Mureș, Cauciucul — Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej, C.S.M. Cluj, 
Scena — Brașov, Dunărea — Ga
lați, I.E.F.S. — București și E- 
lectroputere — Craiova.

Iată clasamentele pe echipe. 
FETE : 1. I.E.F.S. 54—10 V ; 2.

I.M.F. Tg. Mureș 52—20 V ; 3.
C.S.M. Cluj 40 v ; BĂIEȚI : 1.
I.M.F. Tg. Mureș 54—13 v ; 2.
I.E.F.S. 50—1" v, 3. Dunărea Ga
lați 40 v. Clasament general : 1. 
I.M.F. Tg. Mureș 160—33 v ; 2. 
I.E.F.S. 104—27 v ; 3. C.S.M. Cluj 
77 v.

Pe primul loc în clasamentele 
individuale s-au clasat Rodica 
Văduva (I.E.F.S.) și Aurel Ștefan 
(I.E.F.S.).

GH. GRUNZU — coresp.

Balcaniada de baschet (masculin)

în primul meci Iugoslavia - România 86-77
Primui joc al balcaniadei a opus echipele 

Iugoslaviei și României. După o .partidă e- 
chilibrată și de un bun nivel tehnic tinerii 
baschetbaliști iugoslavi au obținut o victo
rie meritată , cu 86—77 (42—41). Jucătorii 
noștri, handicapați de înălțime, s-au menți
nut mult timp în apropierea adversarilor

lor. Punctele echipei noastre au fost reali
zate de ALBU 12, DIACONESCU 20, POPA 
10, CZMOR 6, Nosievici 6, Cernea 4, Jekely 
14, Novac 2, Tarău 1 și Ruhring 2. Azi, for
mația noastră întîlnește echipa Turciei. La 
ora închiderii ediției, rezultatul la repriză, 
in meciul Turcia-Grecia este: 44—41.

CURS NOU GIMNASTICII

Se va număra oare Mia Variu printre gimnas
tele ce vor figura in echipa reprezentativă a 
țării la prima ediție a campionatelor balcanice 1 
După modul cum ea se afirmă de la un con
curs la altul, sportiva timișoreancă are mari 

șanse să realizeze această performanță

I
I
I

La 30 de ani, Cornel Tăbăraș
în cumpăna carierei sportive

• Cel mai valoros schior
român va părăsi arena fără 
laurii consacrării internaționale
♦ Pe lista învinșilor săi din 
„tinerețe", marii campionh 
Nenning, Lacroix, Stamps I
• Pentru^_ copii să aducem 
muntele la oraș! ® Grădinițe

de schi în Italia I
Cu concursul întârziat al 

naturii, sezonul de iarnă se 
instalează, în sfîrșit, în drep
turile sale, consfințite de ca
lendar. Este totuși o prelun
gire a celui inaugurat cu a- 
proape 365 de zile în urmă, 
deoarece, după cum se știe, 
sezonul hiver.nal începe in
tr-un an care... sfîrșește, se 
continuă în cel abia născut 
și, după o întrerupere de cî
teva luni, revine în actuali
tate și reia ciclul descris. Așa 
se face că, la schi și bob 
(atunci cînd se dispută între
ceri) campionii sînt cunoscuți 
încă din primele săptămîni 
ale anului, bucurîndu-se de 
această ipostază pe întreaga 
durată a celor trei anotim
puri intermediare.

Și totuși, la schi, sport în 
care victoriile depind de 
sumă neînchipuit de mare 
condiții, dintre care unele
parent puțin importante, sca
ra valorilor este mai curînd 
cea recunoscută decît cea o- 
ficializată prin clasamente. De

o 
de 
a-

I
i
i

aceea, marii campioni ai ier
nii sînt înconjurați, pretutin
deni, de o aureolă care ce
dează cel puțin tot atît de 
greu pe cit s-a creat. Pre
zența acestui gen de oameni 
se resimte atît pe pîrtii cit 
și la cabane, întreaga activi
tate gravitând în jurul pro
priei lor activități. Și în schiul 
nostru frumoasa tradiție a- 
mintită este respectată. M-am 
bucurat nespus, aflînd încă 
din Sinaia că „Tăbăraș a ur
cat azi dimineață pe munte". 
La cota 1 400 amănuntele e-

rau mai precise, iar pe pan
tele nordice ale Vîrfului cu 
Dor, aveam să aflu pînă și ce 
făcea în acel moment la ca
bană multiplul campion, chiar 
mai înainte de a-l fi întâlnit.

Dar, bineînțeles că cel mai 
autorizat furnizor de infor
mații privindu-l pe Tăbăraș 
nu putea fi altul decît el în
suși. Mergînd în întâmpinarea 
sa, mă gîndeam că acest bă-

Em. VALERIU

(Continuare tn pag. a 2-a)

ÎNTRE DOUĂ TOAMNE... (IV)
• Ce deosebiri există (totuși) între cele două toamne
• Mergînd pe ideea deosebirilor...

In pofida și în afara constan
telor care 'iu străbătut ultimele 
10 partide ale reprezentativei, 
între cele două toamne există, 
totuși, reale deosebiri.

Dacă la 6 decembrie 1967, 
după eșecul de ln București, în 
fața echipei R. D. Germane, 
„ll”-le nostru reprezentativ pă
răsea knockautat prestigioasa 
întrecere preolimpică, la 23 no- 
! snbrie 1968 echipa națională 
a reușit, oricum, o relansare în- 
tr-o competiție în care pășise 
cu stîngul Ia Lisabona: ne re-

ferim la preliminariile campio
natului mondial.

Este adevărat că această com
petiție avantajează — prin sis
temul de disputare gen turneu 
— echipele mai slabe, dar nu 
mai puțin real este și faptul că, 
după înfrîngerea echipei lusi
tane la Atena, toate cele patru 
competitoare ale grupei I pre
zintă, „radiografie", simptome 
(frapant) asemănătoare, fiecare. 
avînd cite un meci cîștigat aca
să și cîte unul pierdut în depla
sare. Ceea ce conduce la con-

cluzia că, cel puțin la ora asta, 
cele patru concurente sînt la fel 
de puternice, sau de slabe... 
(Alegeți 'dv. adjectivul după 
teoria paharului pe jumătate 
plin sau pe jumătate gol...).

Teoretizînd în continuare, 
este de acceptat ipoteza că echi
pa care va reuși să smulgă (mai 
multe) puncte în deplasare (toa
te cele patru competitoare mal

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

latâ ce înseamnă apărare aglomerată ! Șase jucători ai actualei campioane mondiale se opun asaltului fundașului Sătmăreanu, 
urcat în atac. Fază din partida România — Anglia Foto 1 Aurel NEAGU

LA TEL AVIV I
SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ ROMÂNĂ -|

TEL AVIV, 25 (prin te
lefon). — In prezența a 
12 000 de spectatori, s-a 
disputat întîlnirea dintre 
selecționata divizionară ro
mână și selecționata clu
burilor din Israel, înche
iată cu scorul de 5—4 (3—3) 
iu favoarea fotbaliștilor 
români. începutul meciului 
ne-a fost defavorabil și în 
minutul 13 gazdele condu
ceau cu 2—0 prin golurile 
realizate de Spiegel (mln 
11) și Taibi (min. 13). Se
ria golurilor noastre a fost 
deschisă de Radu Nun- 
weiller, care în min. 14 a 
reluat în plasă mingea 
centrată de Lucescu : 1—2. 
La un contraatac al gaz
delor, în min. 25, Barbu 
faultează la 25 de metri

de poarta lui Gornea, și 
Spiegel transformă lovitura 
liberă : 1—3. Zece minute 
mai tîrziu, Dembrovschl 
primește o minge de la Lu
cescu și micșorează dife
rența : 2—3. Intercalat în 
linia de atac, Sătmăreanu 
înscrie (min. 37), cu capul, 
stabilind scorul primei re
prize 3—3. Dembrovschi a- 
duce în min. 56 pentru pri
ma oară avantaj echipei 
noastre (4—3), iar cu 5 mi
nute înainte de terminarea 
meciului Pantea ridică sco
rul la 5—3. Gazdele micșo
rează diferența (min. 87) la 
4—3, prin golul înscris de 
Faigenbaum.

Următorul meci al fotba
liștilor români va avea loc 
Ia 31 decembrie, la Haiffa.

Ieri, la hochei

După animația din etapa de 
duminică, în care doar finalul a 
dezamăgit, ieri disputa 
titlu s-a reluat într-un 
mai liniștit. Chiar și în meciul 
vedetă al cuplajului, 
Steaua a jucat doar ca să facă 
act de prezență și totuși a cîști
gat, ca să nu''mai vorbim de 
partida din deschidere în < care 
Dinamo a surclasat pur și sim
plu pe Petrol Geologie — ho
cheiul la care am asistat în a- 
ceastă primă etapă a returului 
manșei a dou-a a campionatului 
a fost extrem de firav, anost, 
lipsit de 
ristic.

Etapa 
nire în 
date fiind numeroasele absențe 
din echipa Dinamo (Florescu, 
suspendat o etapă pentru eli
minarea pe 10 minute din me
ciul cu Steaua, Boldescu și 
Scheau eliminați din secție), că 
va exista, mai mult ca în pre
cedentele dispute dintre această 
echipă și Petrol Geologie un 
echilibru de forțe. Infirmînd a- 
ceste calcule, Dinamo a jucat

pentru 
tempo

unde

farmecul său caracte-

a debutat cu o întîl- 
care se presupunea,

BALCANICE
Așadar, și gimnastica s-a 

alăturat sporturilor la care 
se organizează campionate 
balcanice. După cum am a- 
nunțat în ziarul nostru .de 
luni, în cadrul unei conferin
țe, desfășurate zilele trecute 
ia Sofia, s-a stabilit că, în
cepînd de anul viitor, se vor 
desfășura campionate balca
nice de gimnastică. Pe aceas
tă temă am avut o discuție 
cu secretarul general al F. R. 
Gimnastică, prof. NICOLAE 
VIERU, care a participat la 
conferința de constituire a 
campionatelor balcanice de 
gimnastică.

— V-am ruga să ne e- 
nunțațj cele mai importan
te hotărîri adoptate în ca
drul conferinței de consti
tuire a campionatelor bal
canice de gimnastică.

— Reprezentanții federați
ilor de specialitate din Bul
garia, România, Grecia și Iu
goslavia prezenți la Sofia au 
căzut de acord asupra multor 
probleme importante privitoa-

Ct. M.

(Continuare în pag. a 4-a)

ALIATULj
PIERDUT!

I 
II ecesitatea unei permanente 

legături între sport și medici
nă este evidentă. Temelia unei 
trainice colaborări o consti
tuie chiar rezultatele excelente 
obținute pînă acum. Desigur,

toate ramurile sportive au nevoie de a- 
cest aliat prețios, pot obține cu ajutorul 
medicinei declanșarea acelor resurse 
necesare ultimului asalt, pot și este fi
resc să aibă asigurate — tot prin in
termediul ei — coordonatele riguros 
științifice pe care să-și călăuzească îna
intarea impetuoasă spre marea perfor
manță. Concomitent, trebuie subliniat că 
doar medicina poate veghea la păstra
rea sănătății și la respectarea precep
telor de igienă în care trebuie să tră
iască și, firește, să se pregătească spor
tivul.

Din familia tot mai numeroasă a 
sporturilor, unele reclamă prezența me
dicinei ca o condiție sine qua non pen
tru existența lor, punînd-o — ca im
portanță — alături de cea a antreno
rului. Este și cazul ciclismului. Discipli
nă care cere un mare volum de efort, 
care-și desfășoară întrecerile (și, mai 
ales, pregătirile) în condiții atmosferice 
diferite, de cele mai multe ori nefavo
rabile, și care, prin diversitatea probe
lor, solicită un antrenament variat, ci
clismul și-a statornicit printre primii a- 
liați medicina.

Poate că n-ar fi fost nevoie de a- 
ceastâ pledoarie, dacă lucrurile ar fi 
decurs normal, pe acest făgaș, și în 
ciclismul românesc. Dar, spre surprin
derea tuturor, sportul nostru cu pedale 
este lipsit total de aportul medicinei. 
Au fost — este drept — în diferite pe
rioade afectați medici pe lîngă lotu
rile naționale de ciclism. Dar și în cele 
mai fericite cazuri rutierii nu au be
neficiat decît de prezența unui singur 
medic. Acum, însă, situația a devenit 
de-a dreptul intolerabilă. Pe parcursul 
anilor, medicii care s-au perindat pe 
la loturi au plecat, manifestîndu-și in
tenția să nu mai revină. Unii — din 
vina federației, care n-a știut să le pre- 
țuiască munca (cazul dr. N. Scarlat), alții 
— fiindcă socoteau prea grea sarcina 
de a-i însoți pe alergători în peregri
nările lor sau pentru că ciclismul nu le 
putea satisface anumite pretenții exa
gerate. Cert este că de un an de zile 
echipele noastre de ciclism au pierdut 
acest aliat. Sesizările ziarului n-au gă
sit ecoul dorit și situația se perpetuea
ză. Este greu de imaginat în ce con
diții se va transpune în viață noua 
orientare metodică — elaborată de Co
legiul central al antrenorilor—atîta timp 
cît se ignorează aportul medicului, cine 
și cum va aduce în ciclism noile mij
loace de eliminare rapidă a urmelor 
efortului (masajul subacvatic, masca de 
oxigen etc.) în situația în care antre
norului îi lipsește principalul 
laborator.

Oare Centrul de medicină 
(director — dr. Ion Drăgan), 
clism (președinte — Octavian ... 
sectorul de resort din C.N.E.F.S. nu s-au 
convins încă de marile prejudicii ce 
se aduc ciclismului românesc prin vă- 
duvirea sa de contribuția medicinei ? Și{ 
dacă s-au convins, cînd au de gînd să-i 
redea sportului nostru cu pedale acest 
atît de prețios aliat ?

Hristache NAUM |

său co-

sportivă
F. R. Ci-
Tuhai) și

I

JOC APATIC
de această dată, sobru, atent, 
cu vigoare și a realizat astfel 
cea mai categorică victorie de 
pînă acum în fața studenților 

diriamo- 
să joace

bucureșteni. Așadar, 
viștii au probat că pot

DINA-
GEOLOGIE 
7—0). Au 

marcat : Ștefan (4), Huțan 
(4), Pană (2), Bașa, Făgăraș, 
Mihăilescu. Au arbitrat : M. 
Hușanu și Gh. Tasnadi.

STEAUA — AVINTUL 
MIERCUREA CIUC 5-2 (0-1, 
3—0, 2—1). Au marcat : Var
ga (3), L. Petrescu, Calamar 
pentru Steaua, C. Antal și 
Jere pentru Avîntul. Au ar
bitrat N. Turceanu și I. Flo
rescu.

★
Programul de azi : ora 

16.30 : Avîntul M. Ciuc — Pe
trol Geologie ; ora 18.45 : 
Steaua — Agronomia Cluj.

Rezultate tehnice : 
MO — PETROL 
13—0 (5—0, 1—0,

bine, urmărind direct victoria 
fără nervi sau suspiciuni. Este 
un lucru îmbucurător și ar fi 
de dorit ca, indiferent de în
torsăturile de scor pe care Ie 
poate lua un joc de hochei, ei 
să continue să-și valorifice calm 
marile posibilități pe care le au.

Lipsiți de nerv, de vigoare, 
parcă mai apatici ca niciodată 
jucătorii de la Steaua au înce
put partida lor cu Avîntul 
Miercurea Ciuc în ritm de... vals 
lent. Prezentînd și o formație 
din care au lipsit G. Szabo și 
Ștefanov — ambii accidentați, li
dera clasamentului a fost în cele 
din urmă obligată să apese mai 
serios pe accelerator în reprizele 
a Ii-a și, mai ales, a III-a pen
tru a nu păți rușinea tocmai 
după frumosul rezultat din me
ciul derby cu Dinamo. Și în a» 
ceste condiții hocheiștii de la 
Steaua au ratat însă enorm și 
dacă nu ar fi fost „marele 
maestru’-’ .Varga (trei goluri w 
nul după altul în repriza se
cundă) nu vedem cum forma
ția roș-albastră ar fi realizat 
egalarea. Pentru că atît cît au 
ratat în acest meci, jucătorii de 
la Steaua nu au ratat în toate 
etapele anterioare. Să fie vorba 
doar de oboseală 7 Ar fi bine. 
Nu cumva însă caria îngîmlfirii 
a început să roadă tulpina tî- 
nără a acestei echipe ?

Colin ANTONESCU
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Marea și moderna sală de an
trenament din Satul Olimpic, ca 
și Arena Mexico au fost în pe
rioada J. O. adevărate școli pen
tru pugilism-ul amator mondial.

Fiecare lecție făcută la mănuși, 
fiecare repriză la sac, la pun
ching-ball sau la coardă, fiecare 
meci oficial, au constituit tot atî- 
tea lecții pentru cei dornici să 
.Învețe. Și, lucru demn de re
marcat, întreaga delegație română 
s-a încadrat în această categorie. 
Au fost studiate, pe viu, meto
dele de antrenament ale boxerilor 
din diferite țări, s-au făcut com
parații, s-au reținut elemente pre
țioase. Cu justificată satisfacție 
însă, am constatat că și activi
tatea boxerilor români a stat în 
atenția altora. La antrenamentele 
lui Monea, Cuțov, Covaci, Gîjiu 
Ciucă și ale altora, de foarte 
multe ori s-au văzut scânteieri de 
blitz-uri, s-au auzit zumzetele a- 
paratelor de filmat și s-au notat 
lucruri interesante.

Prin tactica adoptată de Monea 
în meciul cu Dragan, prin boxul 
curat al lui Cuțov (al cărui meci 
eu americanul Ronnie Harries — 
campion olimpic — a fost apre
ciat ca unul dintre cele mai fru
moase ale turneului), prin ambi
ția ieșită din comun a lui Zilber- 
man (care după ce a fost inge- 
nunchiat de danezul Hansen s-a 
dezlănțuit asemenea unui uragan, 
seoțindu-și adversarul din luptă), 
prin curajul cu care Covaci a în
fruntat vitregia sorților și prin 
multe altele, rămânem convinși că 
multora le-am fost și noi „pro
fesori" ! Cu atît mai satisfăcuți 
am fi dacă asemenea lecții s-ar 
manifesta mai des pe ringurile 
din țară, în fața mai multor 
eievi.

Revenind la „Villa Olimpica", 
scoatem în evidență un amănunt : 
ringurile din sala de antrenament 
erau prevăzute cu perdele pentru 
eventualitatea intenției vreunei 

țări de a păstra secrete în pre
gătiri. Ei bine, o singură dată a 
fost văzută o asemenea perdea 
mascând ringul : șe făcea curățe
nie !... Lipsa de secrete, schimbul 
de păreri și de experiență, antre
namentele in comun ale boxerilor 
din diferite țări, toate acestea au 
dezvăluit — și cu această ocazie 
— profunda semnificație a noți
unii de prietenie între sportivi, 
de spirit olimpic !

Nu se poate spune că A.I.B.A. 
nu a făcut tot ce i-a stat în pu
tință pentru a asigura o bună 
desfășurare turneului de box din 
Mexic, din- punct de vedere al ar- 
bii rajelor.

Experiența edițiilor precedente 
ale J. O. și a altor mari competiții 
internaționale a determinat, în 
primul rînd, o selecționare mai 
atentă a oficialilor, în funcție de 
forma și rezultatele acestora din 
perioada preolimpică, dai' progra
marea la meciurile din Arena 
Mexico s-a bazat și pe comporta
rea la fața locului.

Asigurarea neutralității în ar
bitraje a stat tot timpul în aten
ția comisiei ' de programare și 
dacă, totuși, au fost unele gre
șeli, se poate afirma cu certitu
dine că acestea s-au datorat în 
exclusivitate lipsei de orientare a 
oficialilor respectivi.

Ceea ce apare îmbucurător este 
faptul că numărul deciziilor ero
nate a scăzut simțitor față de e- 
dițiile 1960 și 1964 ale J. O. dar, 
din păcate, printre puținele erori 
care s-au comis a intrat și deci
zia din meciul Ciucă — Olech.

Cei 36 arbitri veniți din țări șl 
continente diferite, au reprezentat 
numeric, aproximativ, proporția 
existentă între sportivi (față de 43 
la sută boxeri europeni din tota
lul participanților, arbitrii euro
peni au reprezentat 45% din tota
lul oficialilor), lucru care, pe 
de o parte ni se pare echitabil, 
dar care sub aspectul neutralității 
comportă discuții. Fiindcă, după 
părerea noastră,’ un meci la J. O., 
în mod normal, ar trebui arbi
trat și judecat de oficiali aparți- 
nînd altor continente decît celor 
de care aparțin boxerii respectivi. 
Departe de noi intenția de a pune 
sub semn de întrebare obiectivi
tatea unor oficiali. Dar atîta vre
me cît în regulamentul A.I.B.A. 
există o prevedere în sensul că 
un boxer la o mare competiție 
nu poate fi arbitrat sau judecat 
de oficiali aparținînd unor țări 
vecine cu cea de care aparține

(Urmare din pag. 1)

iat din Sinaia este sortit u- 
nei tinereți veșnice prin în
suși numele pe care-l poartă, 
Tăbăraș fiind un diminutiv al
unei noțiuni foarte severe, 
dacă nu chiar militare... Pe 
de altă parte. Cornel Tăbă
raș a pătruns in schi copil 
încă, uimindu-ne prin ușurin
ța cu care s-a insinuat în 
plutonul fruntaș, redutabil pe 
acea vreme și greu de răsfi
rat, oprindu-ne respirația a- 
tunci cind apărea — elegant 
în alunecare — deasupra unei 
porți, trecînd abia simțit prin 
spațiul acesteia, siluetă abia 
schițată, dacă nu chiar fra
gilă, puțin cam deșirat pen
tru anii săi, cu șiretenia plă
cută a omului de munte în 
priviri și cu un măr al lui 
Adam proeminent și veșnic in 
mișcare pe gitul lui subftire, 
de copilandru în creștere.

lșa mi-l aminteam, dînd 
parcă înapoi anii, o dată cu 
fiecare pas care mă apropia 
de' adăpostul cabanei Vîrful 
cu Dor.

Aci aveam să întilnesc, fi
rește, un alt tip decît pe cel 
reconstituit din amintiri, dar 
care era același autentic cam
pion al ultimilor ani. Bronzat 
de soarele Alpilor italieni (a 
revenit de acolo de 10—12 
zile) dar și de vîntul și ceața 
Bucegilor, Cornel arborează 
zîmbetul omului sigur de sine, 
cu aceeași dezinvoltură cu 
care poartă puloverul alb „col 
roule“ adăpost discret și mo
dern al „mărului lui Adam" 
pe care-l ghicesc acolo, la fel 
de neastâmpărat ca și altă
dată.

O convorbire cu Cornel Tă
băraș, aflat în pragul unei 
vîrste de aur (atunci cind nu 
ești Sportiv, ar spune unii) 
— 30 de ani, — pe care-i a- 
niversează chiar astăzi — de
vine interesantă pe parcurs, 
deoarece interlocutorul se 
lansează greu pe pantele con
versației, fără a fi morocă
nos, sau lipsit de idei, ci nu
mai modest, înclinat mai cu- 
rtnd să creadă că nu poate 
emite judecăți de valoare, 
nici măcar în sportul care 
l-a consacrat. Și totuși discu
ția noastră s-a desfășurat în
tocmai unui slalom, cu ritm 
dar Și cu schimbări bruște de 

sportivul, credem că pentru J. O. 
părerea noastră ar putea fi luată 
cel puțin în discuție șl aplicată 
cu titlu de experiment.

Nu ne referim la „afinități" 
continentale din partea oficiali
lor, dar se știe că, în general, 
un anumit specific prezintă boxul 
european față de cei asiatic sau 
african și in această situație un 
meci franco-ugandez, de exemplu, 
va fi văzut printr-o anumită op
tică de arbitri-judecători euro
peni sau africani și prin cu totul 
alta de oficiali aparținînd ță
rilor din alte continente.

Se știe că interpretarea de către 
oficiali. a unor prevederi regula
mentare, In ce privește lupta li
beră, corectitudinea loviturilor și 
acțiunilor, starea de superioritate 
și altele, este în funcție șl de ni
velul șl specificul boxului din tara 
arbitrului respectiv, cu atît mai 
mult dacă în acea țară se prac
tică, sau nu, boxul profesionist. 
De aceea, comisia de arbitraj 
A.I.B.A. a pus accent deosebit 
pe necesitatea realizării unei uni
formizări în arbitraje și in acor
darea deciziilor, pe interpretarea 
intr-un singur fel a prevederilor 
regulamentului internațional.

La Ciudad de Mexico oficialii 
de box au participat la diverse 
colocvii organizate de A.I.B.A., 
precum și la instructaje șl anali
ze tehnice, fapt care, după păre
rea noastră, a contribuit ca. în 
finalul turneului, rezultatele aces
tora să concorde mult mai bine 
cu realitatea celor ce s-au petre
cut în ring.

Numărul deciziilor pronunțate 
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în unanimitate de judecători a re
prezentat 47»; din totalul meciu
rilor terminate la „puncte", cifră 
care, superioară față de edițiile 
precedente ale J.O., marchează 
tocmai o îmbunătățiră.

Cele 46 de meciuri oprite de 
arbitri pentru Inferioritate sau 
de către medici pentru rănire și 
cele numai 10 k.o.-uri produse, 
confirmă, de asemenea, grija pe 
care A.I.B.A. a imprirrat-o oficia
lilor față de necesitatea păstrării 
Integrității fizice a boxerilor. Au 
fost meciuri în care unii boxeri 
au fost opriți de a continua lupta 
după prima sau a . doua căzătură 
la podea (apreciindu-se că există 
pericolul primirii în continuare a 
unor lovituri dure) șl altele în 
care pentru răniri, aparent su
perficiale, medicii au hotârît în
treruperea luptei.

S-a pus accent, în generai, pe 
corectitudinea acțiunilor și lovi
turilor, dictîndu-se, în acest sens, 
nouă descalificări (din care una 
chiar în finală) și nu mai puțin 
de 67 de avertismente, cifră record 
față de alte ediții ale J.O.

S-a acceptat și a fost apreciată 
(acest lucru este de reținut pen
tru antrenorii și arbitrii noștri) 
lupta „de aproape" sub diferitele 
ei forme de desfășurare ; s-au 
dat comenzi de „stop" numai 
atunci cînd neregularitățile au 
fost flagrante sau repetate, asi- 
gurîndu-se, în acest fel. cursivita
tea și spectaculozitatea meciuri
lor. In întîlnirile sensibil egale 
au fost declarați cîștigători, în ge
neral, boxerii care au dat dovadă 
de cunoștințe tehnice superioare 
adversarilor.

Foarte apreciate au fost arbitra
jele prestate de Gondre (Franța), 
Idziak (Polonia), Hertel (R.D.G.), 
Jecev (Bulgaria), Rial (Spania), 
OguntOkun (Nigeria), Santiago 
(Cuba) șl alți cîțlva oficiali, a că
ror competență, bazată pe cunoaș
terea și interpretarea uniformă 
a regulamentului, pe orientare și 
hotărîre în acțiuni, a apărut in
contestabilă. Mai puțin pregătiți 
pentru o asemenea competiție, 
unii arbitri-judecători nu au mai 
fost programați în a doua parte 
a turneului, pentru unele decizii 
acordate eronat.

CU toate carențele care mai e- 
xistă în arbitrajele meciurilor de 
box șl care, la Mexico, au fost 
întîmpinate cu mult temperament 
(mai ales atunci cînd se refereau 
la boxerii țării gazdă), atmosfera 
sărbătorească în care s-au des
fășurat finalele, uralele necon
tenite minute în șir după închi
derea competiției și buna dispozi
ție întronată din nou în rîndul 
tuturor delegațiilor, au confirmat, 
totuși, aprecieri pentru cei care 
s-au străduit — și în Unii mari au 
reușit — să asigure o cît mai 
competentă șl obiectivă apreciere 
a boxerilor partlcipanți. Avem 
convingerea că munca neobosită 
a conducerii A.I.B.A., pentru per
fecționarea continuă a activității 
„cavalerilor ringului", va fi din

LA 30 DE ANI
direcție, oricum 
însă cu continui
tate, chiar și din
colo de linia ima
ginară a sosirii... 
Da, nu exagerez 
de fel, deoarece 
Cornel Tăbăraș 
vrea să se re
tragă 1

— Prea batrîn ? 
Dezamăgit ? Te
mător ? încerc o 
explicație.

— Poate nici 
una din aceste 
presupuneri și 
toate la un loc, 
poate... Ori lipsa 
orizontului în con
cursurile viitoare.

— Bine, dar în 
Italia, acum cîte
va zile i-ai învins 
pe Dorin Muntea- 
nu și Dan Cristea. 
Și-atunci ?

— A fost înce
putul sezonului și 
datorită rutinei 
era normal ca eu 
modez mai repede 

să mă aco- 
cu aluneca-

rea și zăpada, în general. Dar 
mai tîrziu...

— Crezi poate că nu mai 
ai șanse de a fi selecțio
nat ?
— Ar fi firesc, pentru că 

cei doi despre care am vor
bit au un punctaj internațio
nal mai bun decît al meu și 
trebuie să fie preferați pen
tru competițiile externe. Cît 
despre Olimpiadă... voi avea 
34 de ani.

Se simte amărăciunea. în 
glasul lui Tăbăraș. O înțeleg 
foarte bine : el este unul din
tre sportivii noștri cei mai 
dotați care n-au fost confir
mați de o mare întrecere, ca 
J.O. de exemplu. Nu-i doar 
vina lui... Schimbăm cursul 
convorbirii printr-o înțelegere 
mutuală. Schiul italian, încă 
bine cotat în lume, cu toate 
că-și așteaptă marile perso
nalități care să-i refacă preș- 

ce în ce mai fructuoasă, pe măsu
ra progresului continuu al boxu
lui amator mondial.

© Selecția și pregătirea repre
zentanților noștri au fost, în ge
neral, corespunzătoare. Se puteau 
accentua elementele tehnice la 
Alexe și cele tactice la Gîju și 
Antoniu • Vasile.
• Se simte nevoia organizării 

și desfășurării unor activități 
(competiționale și de documen
tare) care să asigure cunoașterea 
valorii boxului pe plan interna
țional și poziția boxului româ
nesc față de acesta, în special în 
perioada pregătirilor pentru marile 
competiții.

e Boxerilor români le sînt ne
cesare mai ' multe întâlniri inter
naționale, cu diverși adversari, 
dintre care să nu fie neglijați cei 
de culoare.

• Federația română de box 
treouie să organizeze o discuție 
lărgită cu specialiștii care activea
ză în această disciplină sportivă, 
în vederea adoptării măsurilor ce
lor mai eficiente pentru predarea, 
însușirea și perfecționarea la bo
xeri a mijloacelor de apărare. 
Combativitatea, specifică boxeri
lor români, să nu constituie, la 
nivelul întregii noastre mișcări 
pugilistice, singurul element pe 
care să se bazeze rezultatele.

e Lupta ,,de aproape" să fie 
reconsiderată atît în sălile de an
trenament, cît — mai ales — în 
aprecierile arbitrilor-judecători.

0 Corectitudinea loviturilor și 
acțiunilor în ring să stea în per
manenta atenție a antrenorilor și 
arbitrilor noștri.

q Să fie consultate, în dezbate
rea anumitor aspecte tehnice, pă
rerile unor foști boxeri cu activi
tate și rezultate remarcabile pe 
ringurile internaționale, recunos- 
cuți — nu numai de noi — ca 
specialiști în anumite procedee 
tehnico-tactice (Mircea Dobrescu 
— lupta ,,corp la corp", Nicolae 
Linca — boxul ofensiv, Constan
tin Gheorghiu și Gh. Negrea — 
lupta „la distanță" și „semi-dis- 
tanță" și alții).

★
Boxerii români și-au făcut da

toria la J.O. din Mexic, reușind 
prin rezultatele și comportarea lor 
să reafirme pe plan internațional 
mișcarea pugilistică din țară noa
stră.

Calitățile cu care sînt dotați ti
nerii noștri pentru această disci
plină sportivă, priceperea cu care 
sînt pregătiți, posibilitățile pe 
care le au la dispoziție pentru ri
dicarea măiestriei lor, sînt ele
mente care confirmă însă că re
zultatele pot fi mai bune.

Cea mai ^naltă treaptă a po
diumului marilor competiții s-a 
dovedit că ne este accesibilă. 
Să confirmăm acest lucru cu oca
zia campionatelor europene, edi
ția 1969, care se vor desfășura la 
București, cu gîndul la perfor
manțele pe care putem și trebuie 
să le obținem la Munchen, în 
1972.

Constantin CHIRIAC 
arbitru-judecător AIBA

BILANȚ DUPĂ „USCAT
SI INAINTtA ZĂPEZII

Necesitatea de ti începfe acti
vitatea o dată cu așternerea ză
pezii, obligă la un bilanț, fie 
chiar sumar, al muncii secțiilor 
în perioada de pregătire pe us
cat. In general, unele aprecieri 
indică un progres, dar acest lu
cru trebuie atribuit imboldului 
dat de obiectivele importante 
ale acestui sezon.

După încheierea activității din 
iarna trecută, munca în majo
ritatea secțiilor a fost orienta
tă spre rezolvarea unor pro
bleme majore, ca : 

tigiul, devine punctul de co
titură.

— Ne-am antrenat singuri, 
nu în compania așilor care se 
aflau la Cervinia. Dar aici, 
aproape de Bolzano, la prie
tenii noștri din U.I.S.P. eram 
în compania „carabinierilor" 
de pe frontiera cu Austria, 
schiori din primii ani de via
ță. Așa încît... Pantele, orien
tate spre Nord, țineau bine 
zăpada, iar o pîrtie de slalom 
uriaș cam de 1 500 m. echi
pată cu două schilifturi, ne-a 
îngăduit să. lucrăm și asupra 
tehnicii. în principal însă 
ne-a preocupat să alunecăm, 
acoperind astfel circa 25 km 
zilnic.

Și-acolo seceta de zăpadă 
și... ploaie de turiști pe schi
uri. Concurenții nu-și între
rup nici vara activitatea, re- 
trăgîndu-se pe ghețari pînâ la 
următoarea ninsoare. Este, 
desigur, un avantaj greu de 
recuperat. Pentru noi, cel pu
țin. Și, în plus, caută perma
nent să învețe și de la alții. 
De la francezi, de exemplu, 
tocmai pentru că școala a-

Și ultimele două concursuri 
din totalul de trei organi
zate de federația de tir pen
tru membrii loturilor repu
blicane de senioare și juniori 
s-au încheiat cu rezultate 
bune la toate cele patru pro
be. Se cuvine a fi menționat 
noul record național de ju
niori, realizat de tinărul Pe
tre Soporeanu (Arhitectura) 
la proba de armă standard 
3x20 f: 565 p (197 + 188+180) 
— vechiul record aparținea 
lui Șerban Lupașcu cu 562 p 
și fusese obținut în primul 
concurs de selecție.

Rezultate : CONCURSUL
II : armă standard 60 f se
nioare : 1. Ioana Soare 593 
p, 2. Ana Goreți 591 p, 3. 
Mariana Boreea 590 p, 4. 
Georgetâ Șerban 589 p, 5. Ve
ronica Stroe 581 p, 6. Aure
lia Schaffer 580 p ; armă 
standard 3x20 f juniori: 1. 
Petre Soporeanu 565 p, 2. 
Mariana Vasiliu 550 p, 3. 
Nicolae Coliban 548 p, 4. 
Gheorghe Adam 548 p, 5. 
Magda Boreea 548 p, 6. 
Gheorghe Cristea 547 p ; ar
mă standard 3x20 f senioa
re : 1. Mariana Antonescu
568 p (199+189 + 180), 2. Edda 
Baia 562 p, 3. Maria Ignat 
557 p, 4. Ana Goreti .555 p, 
5. Aritina Bițică 553 p, 6. 
Mariana Boreea 552 p ; armă 
standard 60 f culcat juniori:
1. Cristian Lazarovici 591 p,
2. Nicolae Coliban 589 p, 3. 
Marina Vasiliu 587 p, 4. Pe
tre Soporeanu, 5. Gheorghe 
Adam 586 p, 6. Șerban Lu
pașcu 585 p.

După pregătirea pe uscat, antrenamentele pe zăpadă constituie 
competiționale

— începerea în mod organi
zat a pregătirilor în jurul diatei 
de 1 mai și realizarea unei con
tinuități optime ; completarea 
efectivelor prin promovarea ju
niorilor, pe baza rezultatelor 
din sezonul precedent și a veri
ficărilor specifice ulterioare ; 
sporirea indicilor motrici și 
funcționali la toți sportivii din 
secții.

— începerea în mod organi
zat a pregătirilor în jurul datei 
de 1 mai și realizarea unei con
tinuități.

cestora s-a afirmat viguros, 
la Grenoble. Un exemplu edi
ficator : fratele lui Putzer, 
gazda noastră, ne-a prezentat 
cîteva filme de amator, dar 
bine făcute. Am văzut cum 
schiorii italieni folosesc în 
antrenamentele de vară niște 
patine pe șenile, cu o legă
tură foarte simplă pe bocanc, 
utilizînd și bețele de schi, co- 
borînd pe iarbă ca pe zăpa
dă. Dacă spui cuiva asta, la 
noi, , îți răspunde că „se știe 
de mult". Se știe, dar nu se 
folosește... Acolo le au chiar 
copiii.

— Ce crezi despre apor
tul copiilor în schiul alpin? 
Chiar dumneata ai început 
devreme sportul de perfor
manță.
— La 17 ani. Copiii au azi 

puțin timp liber. Toți merg 
la școală chiar dacă fac și 
meserie. N-au vreme să mai 
suie pe munte.

— Și-atunci ?
— S-aducem muntele la 

oraș !

— în toate orașele de pe 
Valea Prahovei și de pe cea 
a Timișului există excelente 
pante pe care se poate învăța 
tehnica. Cîteva au fost amin
tite de Mihai Bîră, în aitico- 
lii'l recent publicat de „Spor
tul". în Sinaia sînt și altele 
foarte accesibile, ca cea de la 
Popicărie, de. la locul numit 
„tirul de porumbei", chiar 
deasupra școlii, la Bușteni, 
pîrtia Zamora. Pe acest’ gen 
de pante, vecine orașelor, tre
buie început schiul, în pre
zența unor instructori, chiar și 
voluntari, dar cu folosirea ab
solut necesară a unor baby- 
schiitri astfel ca într-o oră să 
poată fi efectuate 25—30 de 
coborîri, după care copiii 
să-și vadă cuminți de lecțiile 
pentru a doua zi. O dată pe 
săptămînă vor urca și la 
creastă dar vor avea cunoș
tințele de bază puse la punct, 
în Italia există numeroase 
școli pentru copiii de toate 
vîrstele. chiar cu cei de la 
grădiniță. Părinții îi plătesc 
pe instructori cu ora și toată

ALCĂTUIREA LOTURILOR 
DE SENIOARE SI JUNIORI

CONCURSUL III : armă 
standard 60 f culcat senioa
re : 1 Ioana Soare 594 p, 2. 
Melania Petrescu 592 p, 3. 
Georgetâ Șerban 591 p, 4. 
Mariana Boreea 589 p, 5. A- 
ritina Bițică 587 p, 6. Edda 
Baia 585 p. Clasament după 
trei concursuri: 1. Ioana 
Soare (Arhitectura) 1775 p, 2. 
Georgetâ Șerban (Medicina 
Iași) 1768 p, 3. Ana Goreti 
(Olimpia) 1766 p, 4. Mariana 
Boreea (Dinamo) 1758 p, 5. 
Melania Petrescu (Dinamo) 
1745 p, 6. Mariana Antonescu 
(Arhitectura) 1743 p. Armă 
standard 3x20 f senioare:
1. Mariana Antonescu 568 p,
2. Ioana Soare 563 p, 3. Ma
riana Boreea 562 -p, 4. Geor- 
geta Șerban 558 p, 5. Ana 
Goreti 556 p, 6. I’lorica Ena- 
che 555 p. Clasament după 
trei concursuri : 1. Mariana
Antonescu 1690 p, 2. Ioana

„CUPA FEDERAȚIEI"
REZULTATE TEHNICE

FEMININ : individual compus 
cat. IV î Gabriela Trușcă (Di
namo Bacău) 36,30 p ; Ofelia 
Porumb (Dinamo Bacău) 36,20 p: 
Alma. Jur că (Șc. sp. Lugoj) 35,50 
p ; cat. III : Rita Răzvan (C.S.O. 
Baia Mare) 34,75 p ; Erika Nyari 
(Vagonul Arad) 34,03 p ; Iudita 
Vîntu (C.S.O. Baia Mare) 33,90 
p ; cat. II : Vanda Ispravnicu 
(Șc. sp. Lugoj) 35,60 p ; Rodica 
Sabău (Vagonul Arad) 35,35 p ; 
Paula Ioan (CI. sp. șe. Buc.) 34,85

Acestor obiective, stabilite de 
federație, s-au adăugat altele, 
specifice fiecărei secții din clu
buri și asociații sportive, pe 
baza planurilor interne.

Analizînd primul obiectiv, s-s 
constatat că schiorii probelor 
nordice tind spre o relaxare 
prelungită după sezon. După 
terminarea concediilor, care 
pentru mulți sportivi au în
semnat o despărțire totală de 
pregătire, s-a remarcat, însă, un 
imbold susținut material de fe
derație, cluburi și asociații spor- 

lumea este mulțumită, iar 
schiul sportiv progresează.

Sîntem în miezul probleme
lor schiului și deodată, vă- 
zîndu-l atît de interesat, pla
sez o întrebare care-l priveș
te direct :

— Cum abordezi sezonul 
în acest an ?
— Mă simt mai bine ca în 

1967, la aceeași dată. Am întîl- 
ni-t zăpada mai repede și am 
„alunecat" mulți kilometri. 
Vorba lui Gohn, ne plicti
seam tot mergînd la vale pe 
pîrtii foarte lungi.

— Deci vei ataca titluri
le naționale ?
— Voi concura cu gîndul la 

ele, dar șanse cred că mai 
• am la slalomul uriaș și — 

dacă totul îmi va ieși la so
coteală — chiar la coborîre.

— Prin urmare, ești de
parte de ideea retragerii de 
care mi-ai vorbit la în
ceput. Parcă ai mai renun
țat o dată ?
„Mărul lui Adam“ se zbate 

sub gulerul alb al puloveru
lui. Cornel se îmbujorează, 
se vede clar nehotărîrea în 
tăcerea care se prelungește. 
Nu insist să capăt un răspuns. 
11 simt pe omul din față, 
cel mai prodigios campion din 
istoria schiului românesc, de
ținătorul a peste 20 dacă nu 
și 25 de titluri de campion 
național, dar și cel mai nefe
ricit dintre toți, pentru că n-a 
„prins“ în cei 13 ani de ac
tivitate nici o ediție olimpi
că, nici un campionat mon
dial, trăind dramatismul unei 
posturi pe care altădată o 
asaltase; îl văd în fața grupu
lui de tineri care îl asaltea
ză mereu mai insistent, așa 
cum făcuse el cu cîțiva ani 
în urmă, împreună cu Gohn, 
Bălan, Zangor, Hanisch. Io- 
vici, avîndu-i în față pe Biră, 
Cristoloveanu, Bîrsan, Scîrneci 
Coliban. Tăbăraș înțelege că 
gîndurile ni s-au întâlnit și 
tace în continuare, privind 
spre depărtarea trecutului în 
care el și cei din generația 
de aur a schiului nostru îi 
învingeau pe Lacroix, Nenning, 
Stamos, Duvillard pe pîrtiile 
din Bucegi, marii campioni de 
mai târziu.

Îmi îngădui să-l părăsesc 
țintind viitorul care va da, 
desigur, sportului românesc, 
un excelent antrenor.

5
Soare 1674 p, 3. Ana Goreti 
1669 p, 4. Edda Baia (Arhi
tectura) 1666 p, 5. Mariana 
Boreea 1666 p, 6. Aritina Bi
țică (Steaua) 1662 p.

Armă standard 60 f culcat 
juniori: 1. Marina Vasiliu 
592 p (nou record național 
de junioare, v.r. : 589 p), 2. 
Gheorghe Adam 586 p, 3. 
Magda Boreea 584 p, 4. Ilie 
Codreanu 584 p, 5. Ștefan 
Safta 584 p, 6. Anișoara Pe- 
trache 584 p. Clasament după 
trei concursuri: 1. Marina 
Vasiliu (Dinamo) 1763 p, 2. 
Gheorghe Adam (Metalul) 
1760 p, 3. Petre Soporeanu 
(Arhitectura) 1757 p, 4. Cris
tian Lazarovici (Dinamo) 1752 
p, 5. Magda Boreea (Arhitec
tura) 1750 p, 6. Anișoara Pe
trache (Olimpia) 1746 p. 
Armă standard 3x20 f ju
niori : 1. Șerban Lupașcu 556 
p, 2. Magda Boreea 553 p,. 3.

p ; cat. I : Felicia Dornea (Dina
mo Bacău) 36,60 p ; Elisabeta 
Turcu (Petrolul Ploiești) 36,05 p ; 
Marcela Păunescu (Electroputere 
Craiova) 35,00 p ; maestre : E- 
lena Ceampelea (Petrolul Ploiești) 
38,30 p ; Rodica Apăteanu (Di
namo Buc.) 37,55 p ; Lucia Chi- 
riță (I.E.F.S. Buc.) 36,85 p ; Ro
diră Siăcoșan (Lie. 4 Timișoara) 
36,65 p ; Alina Goreac (Șc. sp. Lu
goj) 36,50 p ; Claudia Pandelescu 
(Șc. sp. nr. 2 Buc.) 36,50 p ; An-

tive. Dinamo, Tractorul Brașov, 
Clubul sportiv Sinaia și-au va
lorificat posibilitățile și au tre
cut Ia treabă. Clubul Steagul 
roșu Brașov, nu de mult un 
exemplu de pasiune, nu a a- 
cordat însă schiorilor sprijinul 
necesar, aș-a cum au făcut alte 
cluburi.

Referitor la al doilea obiec
tiv, vom preciza că promovarea 
juniorilor s-a făcut, dar insu
ficient și, din lipsa unui crite
riu principial, unele completări 
ale efectivelor au avut un ca
racter formal. Exemple pozitive 
ne oferă, însă, Constructorul 
Cîmpulung Moldovenesc (bia- 
tlon), Tractorul Brașov (sări
turi) și Clubul sportiv Sinaia 
(fond fete).

Evoluția indicilor motrici și 
funcționali s-a concretizat în in
terpretarea datelor furnizate de 
trecerea probelor de control și 
de controalele medico-sportive 
efectuate la Centrul județean de 
medicină sportivă Brașov.

Renunțînd la posibilitatea de 
comparare integrală cu anul 
precedent, probele de control au 
fost depășite în mare parte va
loric, mărind și frecvența tre
cerii lor, atît la secții cît și cen
tralizat. Activitatea secțiilor, 
mai bună în perioada de toam
nă, s-a reliefat în creșterea re
zultatelor de la o etapă la alta, 
evidențiind totodată seriozitatea 
acordată acestor probe și mobi
lizarea integrală a efectivelor.

Analiza efectuată pe tot par
cursul pregătirii fără zăpadă, 
diferențiază 3 categorii de evo
luție a pregătirii :

1. Pregătire ascensională op
timă începută din luna mai, 
concretizată în rezultate cres- 
cînde valoric și constante sau 
crescînde ca poziție în clasa
ment.

2. Pregătire în salturi, cu 
perioade lungi de întrerupere

“ 0 comedie muzicală plină de vervă 
- Un spectacol vesel si antrenant 

SFÎRȘiTUL 
PĂMÎNTULUI

de VICTOR EFTIMIU
Muzica de ELLY ROMAN

la TEATRUL „LUCIA STURDZA BULANDRA"
cu Mihai Mereuță, Mimi Enăceanu, Elena Caragiu, Florian 

—heorghe Oprina, George Stilu, Beatrice Biega, 
Mihai Badiu, Getta Mărutză, Cornelia Turian, Simion 

Hetea, Gheorghe Petreanu 
Regia : Zae Anghel Stanca 

Scenografia : George Ștefânescu
Spectacolele au loc la sala Studio din str. Alex. Sahia 

nr. 76 A — Grădina Icoanei.

Ilie Codreanu 552 p, 4. Anî- 
șoara Petrache 550 p, 5. Ma
rina Vasiliu 550 p, 6. Petre 
Soporeanu 547 p. Clasament 
după trei concursuri: 1. Șer
ban Lupașcu (Șc. sp. 1) 1655 
p, 2. Magda Boreea 1652 p,
3. Marina Vasiliu 1652 p, 4. 
Petre Soporeanu 1649 p, 5. 
Gheorghe Adam 1641 p, 6. 
Anișoara Petrache 1639 p.

Ca urmare a rezultatelor 
înregistrate în cele trei con
cursuri de selecție, colegiul 
central de antrenori a stabi
lit loturile : JUNIORI : Șer
ban Lupașcu, Marina Vasi
liu, Gheorghe Adam, Magda 
Boreea, Petre Soporeanu, 
Cristian Lazarovici, Anișoara 
Petrache și Ilie Codreanu iar 
la SENIOARE : Ioana Soare, 
Georgetâ Șerban, Mariana An
tonescu, Ana Goreti, Mariana 
Boreea, Melania Petrescu, 
Edda Baia și Aurelia Schaffer.

în luna aprilie, țintașii din 
cadrul acestor loturi naționa
le vor concură din nou în 
alte competiții de verificare 
și selecție.

ca Grigoraș (Flacăra Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) 36,50 p ; Mia Veriu 
(C.F.R. Timișoara) 36,50 p ; Ma
riana Gheciov (Llc. 4 Timișoara) 
36,10 p ; Petruța Paciurcă (Fla
căra Gh. Gheorghiu-Dej) 36,10 p.

MASCULIN : individual compus, 
cat. IV : Cristinel Leoampă (Șc. 
sp. 2 Buc) 54.20 p ; Kurt Sziller 
(Șc. sp. Lugoj) 53,70 p ; Lucian 
Popa (C.S.M. Cluj) 53,65 ; cat. 
HI: Gheorghe Predescu (Șc. 
Pitești) 53,10 p ; Vaier Răs > 
(Șc. sp. Sibiu) 53,00 p ; Hem"' 
Helming (Șc. sp. Sibiu) 52,90 P 1 
cat. II : Banya Zoltan (Șc. sp. 
Arad) 53,5o P ; Constantin Sanda 
(Llc. 4 Timișoara) 52,55 p ; Mihai 
Borș (CI. sp. șc. Buc.) 52,55 p ; 
cat. I : Dan Sabău (CI. sp. șc. 
Buc.) 52,225 p ; Nicolae Moseu (Șc. 
sp. 2 Buc.) 50,725 p ; ștefan Mier- 
lușcâ (C.S.O. Iași) 46,625 p ; cat. 
candidat maestru : Dan Grecu
(Viitorul Buc.) 54,55 p ; Aurel 
Bunescu (Steaua Buc.) 52,60 p ; 
Vladlmlr Mărgineanu (C.S.M. 
Cluj) 51,55 p ; maeștri : Petre
Mihaiuc (Steaua) 55,55 p ; Gheor
ghe Mutu (Steaua) 54,70 p ; Va
sile Coșariu (Politehnica Timi
șoara) 54.10 p ; Gheorghe Pău
nescu (Dlnamo Buc.) 53,35 p ; 
Mircea Gheorghiu (Steaua) 53.05 
p ; Jean Lascu (Dinamo Buc.) 
52.60 p.

PE APARATE : feminin, sări
turi : Rodica Apăteanu 19,30 p : 
Elena Ceampelea 19,20 p ; Alina 
Goreac 18,95 p ; paralele : Elena 
Ceampelea 18.90 p ; Lucia Chlrită 
18,45 p ; Alina Goreae ,18,45 p ; 
bună : Elena Ceampelea 19,20 p ; 
Claudia Pandelescu 18,80 p : Ro
direa Apăteanu 18,50 p : sol : E- 
lena Ceampelea 19,45 p ; Mia 
Variu 18,70 p ; Ștefania Baeoș 
18,70 p.

In numărul nostru de sîmbătă 
vom publica rezultatele concursu
lui pe aparate al maeștrilor și re
zultatele tehnice de la „artistică".

sau, de cedare în favo.area e 
servatorismuiui. Rezultatele si: . 
plafonate valoric și scad ca po
ziție în clasament.

3. < Pregătire puternic ascen
sională, fără o bază prealabilă, 
remarcată pe ultima parte în e- 
tapele de toamnă, cu rezultate 
inițial crescute, urmate de o 
scădere accentuată a lor.

Proporțiile stabilite pe sec
țiile fruntașe dau pondere de 
55 la sută sistemului secund, 25 
la sută sistemului prim și 20 
la sută sistemului al treilea.

Rezultatele „record’-’ ale pro
belor de control sînt lăudabile 
și sportivii situați în fruntea 
clasamentelor merită felicitări. 
Continuîndu-se astfel, va Ij mai 
puțin generalizată totala catego
risire a „celor buni pe zăpadă" 
și a „celor buni pe uscat".

In acest sens, s-a constatat că 
mulți tineri s-au apropiat, sau 
chiar au depășit în rezultate, pe 
unii sportivi consacrați. Sînt 
semnale de avertizare care în 
acest caz pot fi ușor generali
zate.

Regretăm că, aprecierilor fă
cute asupra secțiilor fruntașe, 
nu putem adăuga decît începu
tul pozitiv și rezultatele bune 
ale sportivilor de la A. S. Vo
ința Sibiu și C. S. Baia Mare.

prof. Constantin C. TIRON 
antrenor federal

PATINATORI 

ROMÂNI 

PESTE HOTARE
• Un grup format din pati

natorii Ileana Antal, Hori-1 Ti
miș, Ion Roșea și Carol Kom- 
jatszegi a plecat la Inzell 
(R.F.G.), pentru a participa la 
concursul internațional progra
mat în zilele de 26—27 decem
brie. Patinatorii noștri sînt în
soțiți de antrenorul Ernest Ul
rich.
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Juniori ai anului 1967, 
speranțe ale fotbalului ro
mânesc. Ciți dintre ei 
s-au realizat ? De ce mulți 
au dispărut ? Întrebări... 
întrebări...

că trebuie să se producă o res- 0 
tructurare de atitudini din par
tea unora dintre factorii care q 
concură ia progresul acestui 
mult discutat fotbal, la o ierar- — 
hizare a diverselor probleme “ 
ce se impun rezolvate.

Nu avem intenția să afirmăm • 
că am descoperit piatra filozo
fală și nu intenționăm să po- ® 
zăm in alchimiști ai celui' de-al 
XX-lea veac și să transformăm 
plumbul în aur. Dar, rațiunea 
ne arată că în raportul exis
tent între dorința noastră de a 
vedea fotbalul românesc pe o 
altă treaptă decît aceea pe 
care îl situează rezultatele din 
ultimii ani și rezervele lui in
terne, există, așa cum au exis
tat totdeauna, valențe care nu 
sînt valorificate.

Știm prea bine că munca al
binei in stup și în afara lui 
nu este spectaculoasă, că une
ori trece chiar neobservată, dar 
tot atît de bine cunoaștem că 
mierea este dulce. Or, munca — 
de perspectivă, acea muncă la “ 
al cărei capăt vor veni și sa- 
tisfacțiile, este grea și. de cele " 
mai multe ori, anonimă. însă 
pentru obținerea rezultatelor de 
natură 
mânesc 
cesară 
noastre 
zitatea 
noastre

SIMAFIA
Of/wa în coș (II)
de LAMBERT O ART IO LI

Expuși riscului pe care îl prezintă venalele mașina- 
țiuni din spectacolul-afacere, jucătorii-studenți erau vul
nerabili în fața corupătorilor, pentru că aceștia puteau 
să-i ispitească ușor în același mod insidios folosit și 
în jocul de noroc. Pariurile ateau, de fapt, la bază 
diferența de scor final intre cele două echipe și nu 
cereau să indici pur și simplu pe învingător. Jucătorii 
mituiți își îndeplineau misiunea cu atîta abilitate, incit, 

■ in fiecare ediție a campionatului, diferența de scor era 
întocmai realizată de cel puțin 15 ori. Sistemul oferea 
corupătorilor posibilitatea de a-i convinge pe jucătorii 
apropiați lor cu propuneri care păreau să reducă la 
minimum dimensiunile incorectitudinii ce o săvîrșeau. 
Intr-o zi corupătorul Gallazzo i-a spus unuia din jucă
tori : „Băiete, ce deosebire e dacă învingi la 8 puncte 
diferență în loc de 10 ? N-o să înșeli așteptările nimă
nui, nici ale antrenorului, nici ale echipei și nici ale

FOTBALIȘTII

DIN VIDELE
Duminică, cu puțin Înainte de 

ora prtnzului, librăria din centrul 
orașului Videle a cunoscut o a- 
nlmație deosebită.

Jucătorii echipei de fotbal Uni
rea, din campionatul județului 
Teleorman, categoria I, au fosț 
convocați aici, pentru a primi 
eîte un cadou (o sacoșă de voiaj) 
din partea conducerii asociației, 
ca răsplată șl recunoaștere a bu
nei comportări avute în turul 
campionatului (locul IV, golave
raj 30—18).

Martori, din întîmplare, la a- 
ceastă festivitate de premiere, am 
avut plăcerea de a face cunoș
tință cu băieții entuziastului an
trenor MIRCEA CONTINEANU.

L-am cunoscut pe Onete, golge- 
terul campionatului județean (16 
goluri marcate) ; l-am cunoscut 
pe veteranul formației, fundașul 
Radu (35 de ani) ; l-am cunoscut 
pe... Am cunoscut 11 jucători 
care, atunci cînd echipa are meci 
In deplasare, se scoală dimineața 
la ora 5 șl se înapoiază acasă 
seara tîrzlu.

Unul și același fapt prezintă 
semnificații deosebite, contra
dictorii uneori, dar totdeauna 
demne de luat în considerare.

O femeie frumoasă se uită în 
oglindă și — ici, colo — mai 
adaugă ceva propriei fiziono
mii. Cochetărie ? Poate. Dar, 
dincolo de ea, mai putem găsi 
și dorința de depășire, dorința 
apropierii de perfecțiune.

După un timp, aceleiași fe
mei, oglinda care îi reflecta 
frumusețea îi evidențiază sem
nele marcînd scurgerea timpu
lui. Este momentul adevărului, 
momentul în care constatarea 
impune acțiunea.

Toate aceste sumare consi
derente ar putea apare drept o 
ciudățenie de a fi consemnate 
în coloanele unei gazete cu 
profilul nostru. Le facem, însă,

mai

vor- 
rîn-

tocmai pentru analogia pe care 
o prezintă în raport cu unele 
ramuri sportive și, poate 
pregnant, cu fotbalul.

în fond, oglinda de care 
beam în primele noastre
duri, este înlocuită în funcțiile 
ei de rezultatele obținute în a- 
ceastă disciplină sportivă, de 
discuțiile, extrem de numeroa
sele discuții, pe care ele le sus
cită. Iar rezultatele obținute în 
ultimii ani pledează în sensul 
că, deși ar fi trebuit să se im
pună pe primul plan, momen
tul adevărului mai este, din pă
cate, ignorat.

în virtutea acestui adevăr, în 
virtutea atît de numeroaselor 
discuții — de foarte multe ori 
purtate cu ignorarea evidenței 
— și a cel puțin tot atît de nu
meroaselor planuri de măsuri

de redresare, situația rămîne 
neschimbată.

Pe plan local, cît și pe cel 
mai larg al situației fotbalului 
românesc în contextul celui 
mondial, nu se evidențiază nici 
un pas hotărîtor spre o cali
tate satisfăcătoare. Echipele de 
club părăsesc, din primul sau 
al doilea tur, marile competiții 
europene la care participă. Re
prezentativa națională pendu
lează, în funcție de adversar, 
între mediocru și satisfăcător. 
Fiecare rezultat în parte este 
discutat, dar discuțiile — în 
majoritatea cazurilor — se re
zumă la cauze periferice, cele 
majore fiind lăsate la o parte 
pentru a nu jigni orgoliul unora 
și altora, de parcă rezultatele 
ce se obțin nu jignesc — și mai 
grav — orgoliul întregii mase 
de iubitori ai fotbalului din țara 
noastră. Mai mult decît 
aceste rezultate — și unele 
tre ele chiar cînd, cifric, 
semnează victorii — sînt în
trast flagrant cu cheltuielile, 
cu investițiile care se fac în 
acest domeniu. Se naște, deci, . 
cu hotărîre întrebarea dacă a- 
ceste investiții corespund sau 
nu principiului de productivi
tate. Mai ales ținînd seama de 
faptul că'ele se revărsă ca din- 
tr-un corn al abundenței.

în virtutea unui ceas al ade
vărului . — ceas care nu de azi 
sau ieri a sunat — apreciem

atît, 
din- 
con- 
con-

Între două toamne
• ••

(Urmare din pag. 1)

au de jucat două partide pe te
ren advers) se va califica.

Neignorînd posibilitățile recu
noscute ale portughezilor, este 
de așteptat ca ei să facă totul 
pentru a reuși o „breșă" la Zu
rich. Cu atît mai mult cu cît 
prima lor tentativă, cea de pe 
stadionul Karaiskakis, a eșuat 
după ce, așa cum scrie ziaristul 
portughez Carlos Miranda, coe
chipierii lui Eusebio „au avut 
pasărea în mină" (La 1—0 pen
tru Portugalia, echipa gazdă a 
avut momente de intimidare, în 
care oaspeții puteau să-și 1 
rească avantajul pe tabela 
marcaj).

Din această luptă pentru 
cerirea punctelor „afară", 
trebuie și nu putem exclude e- 
chipa României care (element 
suplimentar) are în fața națio
nalei Greciei un palmares pozi
tiv, reușind victorii chiar pe te
renul viitoarei gazde a partidei 
de la 16 aprilie. Oare nu este 
posibilă o recidivă, chiar în a- 
cest meci — să recunoaștem, 
greu — a performanțelor reușite 
în aceeași companie de către 
fotbaliștii români ? Noi credem 
că da. După cum nici în țara 
cantoanelor un singur punct nu 
reprezintă un scop irealizabil. 
Teoretic, aceste puncte nu sînt 
inaccesibile, în cucerirea lor pu
țind fi investite speranțe cu 
temei.

Tot teo- 
asemănă-

incontes-

rnă-
. de

cu-
nu

10T0—PRONOSPORT
AMĂNUNTE DESPRE CON
CURSUL SPECIAL PRONOEX- 

PRES AL REVELIONULUI
La 1 Ianuarie 1969 are loc con

cursul special Pronoexpreș al Re
velionului. la care se atribuie în 
număr nelimitat autoturisme 
„Fiat 180Q“, „Dacia 1100“ și „Mosk- 
vici 408“' cu 4 faruri șl radio. 
Prin tragere la sorți se mal atri
buie 20 autoturisme șl 40 de 
excursii în Bulgaria pe .litoral —• 
Nisipurile de aur. Se : mai acorda 
premii în bani d,e 10 000 lei, 5 000 
lei, 1 000 lei etc. Se efectuează 9 
extrageri însumînd 50 de numere. 
Participarea la acest concurs se 
face cu două taxe de participare 
la alegere : cu 6 lei varianta,
valabile la ambele extrageri obiș
nuite de la faza I și la cele 6 
(extrageri suplimentare de la faza 

,a n-a; cu. 15 lei varianta, vala
bile la toate cele 9 extrageri de 
la cele 3 faze.

Este bine de reținut faptul că 
biletele seria C de 15 lei asigură 
participarea la toate extragerile 
la care se acordă premii obișnui
te în bani, premii suplimentare 
gratuite în autoturisme prin tra
gere la sorți și bani, precum șl 
premii speciale în autoturisme 
nelimitat, excursii șl bani.

PRONOEXPREȘ
Tragerea concursului nr. 52 

din 25 decembrie
11 35

PREMII :

Ajungem astfel la prima deo
sebire dintre cele două toamne.

Dacă la sfîrșitul toamnei anu
lui 1967 NU MAI SPERAM NI
MIC, la încheierea actualului 
sezon PUTEM SPERA. Este a- 
devărat că, la ora asta, fac cal
cule și speră și Otto Gloria și 
antrenorul elvețian Ballabio și 
cel grec Georgiades. 
retic vorbind, șanse 
toare au și ei !

Un lucru este însă
tabil: pînă la viitoare expe
riențe, putem încălzi în retorta 
speranțelor vise care acum un 
an deveniseră cenușă...

Vrînd să parăm reproșul as
cuns uneori în zicala „românul 
se naște poet”, pe care-1 pot 
declanșa (prin ricoșare) speran
țele mărturisite în privința 
C.M., ne vom sprijini și pe cî- 
teva semne ivite în sezonul in
ternațional recent încheiat.

Spre deosebire de toamna 
trecută, cînd, după cea de a 
doua partidă cu zechipa R. D. 
Germane, întregul randament al 
muncii cu echipa reprezentativă 
era dominat de un mare semn 
de întrebare, iar de către unii, 
mai radicali, această muncă era 
considerată un evident și total 
bluf, la ora actuală se poate 
spune, fără teama de a arbora 
steagul roz al naivității, că s-a 
făcut un prim pas (mic, dar 
real), de ultimă oră, în alcătui
rea echipei naționale : ÎNTINE
RIREA EI, TITULARIZAREA 
(chiar fortuită) A TINERILOR 
DUMITRACHE, D O M I D E, 
GORNEA, BOC REPREZINTĂ 
FAPTE POZITIVE NOTABILE.

Mai puțin rutinați, dar cel pu
țin la fel de talentați ca și pre-’ 
decesorii lor, acești jucători par 
să fi adus un suflu nou în e- 
chipă, pompînd vitalitate, tem
perament și curaj acolo unde 
înainte tronau lipsa de energie, 
îngenunchierea rapidă, demora
lizantă, indiferența, blazarea în 
timpul disputelor pentru vic
torie.

Acești tineri ne-au forțat în
crederea nu numai pentru că 
POT să facă fotbal de calitate, 
ci și pentru că VOR să lupte și

campionatului

luptâ pînă lâ capătul puterilor 
atunci cînd poartă tricoul națio
nalei.

★
...Ne gîndim că în sezonul 

viitor ar trebui, în sfîrșit, să fie 
eliminate greșelile săvîrșite, an 
de an, cu o perseverență poate 
naivă, poate diabolică...

Credem că a sosit vremea să 
se renunțe, definitiv, la o serie 
de compromisuri.

a) Așteptăm ca prima între
cere a țării la fotbal, campiona
tul, să fie, în sfîrșit, privit cu 
tot. respectul și cu toată răspun
derea ce i se cuvine, deoarece 
este singura sursă reală a ve
rificării valorilor la nivelul re
prezentativei ; I

b) Credem că a sosit (în sfîr
șit) vremea renunțării totale la 
partide pregătitoare sau test- 
meciuri în companii obscure, în 
care scopul edificării nici nu 
poate fi conceput. Sînt de pre
conizat, în schimb, me'ciuri cît 
mai multe cu echipe de la care 
să se poată învăța, în locul fal
selor întîlniri care spoiesc 
dinafară o firmă ruginită pe 
năuntru ;

c) Este de dorit lichidarea 
finitivă a pompierismului
munca de selecție a reprezenta
tivei, sistemul titularizării de 
ultim ceas a jucătorilor cu „nu
me”, dar lipsiți de formă spor
tivă ;

e) Ne exprimăm opinia că 
(avînd destule exemple nefe
ricite în materie) partida cu e- 
chipa Greciei trebuie pregătită 
cu o grijă... farmaceutică, din 
timp, luîndu-se cu hotărîre mă
suri pentru prezentarea echipei 
in condiții de maxim randament 
la 16 aprilie.

A sosit, credem, vremea ca 
fotbalul românesc — care, din 
cînd în cînd, ne prilejuiește 
cîte o satisfacție autentică (vezi 
meciurile cu echipele R. F. a 
Germaniei și Angliei) pentru ca 
apoi să ne ofere amare decepții 
— să-și depășească condiția (și 
cea spirituală) de etern minor, 
luîndu-și, în sfîrșit, și de ce nu 
chiar în primăvara viitoare, 
majoratul.

să scoată fotbalul ro- w 
din anonimat este ne- £ 

renunțarea la propriile 
orgolii, la spectaculo- £ 
de moment a muncii 
și a unor rezultate care

— experiența de ani de zile 
ne-o arată — intră în sfera e- 
femerului.

Să renunțăm la glorii trecute 
care astăzi trăiesc din amintiri, 
să renunțăm la senatorii de 
drept și la vedetele care nu 
slujesc decît propria lor stră
lucire (și asta numai pînă-și 
cuceresc poziția de senatori de 
drept), să renunțăm la tot ceea 
ce a fost marcat cu semnul fal
sei valori și să nu renunțăm la 
viitor.

Să avem curajul de a ac- (gf 
cepta — temporar — înfrîngeri, 
dar să nu acceptăm sugruma- $ 
rea în fașă a valorilor care se 
lovesc — paradoxal — 
pedimentul” tinereții, 
acest aspect subscriem 
dința de întinerire a 
lei, care s-a produs cu prilejul 
meciului cu Elveția.

De asemenea, străvechiul dic
ton al „omului potrivit la lo
cul potrivit" are în el germenul 
reușitei. Dar și acest dicton va 
trebui aplicat cu corectivul o- 
mului ce se dovedește potrivit 
prin rezultatele atent verificate
— în prezent — și nu al celui 
căruia numai trecutul îi con
feră această calitate. Iar pro- f 
iectele de măsuri ale acestora, 
orieit ar părea de1 complete, să @ 
fie supuse unei largi discuții, 
căci capacitatea creatoare a ma-

; selor poale aduce, chiar și în 
detaliu, ameliorări salutare.

©

de „im- 
Și sub 
la ten- 

naționa-

Desen de N. CLAUD1U

Niki Mihail BURiLIANU
9

Pe 
di-

de- 
din .

EXTRAGEREA 
38 36. FOND DE 
lei.

EXTRAGEREA

I : 39 45
394 284

33 32II-A :
DE PREMII :

A
10 6 25 29 12. FOND 
317 785 lei.

LOTO
Premiile întregi 

de la tragerea Loto 
din 20 decembrie

Categoria I : 1 variantă întrea
gă a 61.247 lei și 2 variante sfert 
a 15.311 lei ; a Ii-a : 55 a 2.296 
lei și 20 a 574 lei ; a 111-a : 103 
a 1 402 lei și 112 a 350 lei ; a 
IV-a :338 a 495 lei și 503 a 123 
lei ; a V-a : 621 a 312 lei și
1.043 a 78 lei.

Premiul de categoria I a fost 
abținut de participantul BOAM- 
FA GHEORGHE din Făgăraș, 
Jud. Brașov.

și sferturi

Etapa a Il-a a 
municipiului București pe e- 
chipe mixte a programat opt 
întîlniri soldate cu următoa
rele rezultate :

Universitatea — Steaua A 9-7; 
Universitatea — Șc. sportivă 
nr. 1 16-0 ; Progresul B — 
Șc. sportivă nr. 1 10-6; Progre
sul B — Steaua B 6-10 ; Pro
gresul A — Steaua B 11-5 ; 
Progresul A — Șc. sportivă 
nr. 1 16-10 ; Steaua B —
I.E.F.S. 10—6 ; I.E.F.S. — 
C.P.M.B. 16—0.

în clasament conduce echipa 
Universitatea care a cîștigat 
pînă acum toate cele 5 întîl
niri susținute.

BAROMETRUL formei sportive
a Diviziei A de Fotbal -Turul__

P.e teza Mte/orâcwdate. 
jucători far de zwjsporfui"

EXCELENTA'
i

|F.BUNA~
|buna' ‘

[MEDIOCRA
9

MEDIA 
ETAPELOR
I-XV

fata of 
MEDIA 
DMZIElA

U.T.A 73 + 0,6
DINAMO-BUC 7.1 + 0?
X CRAIOVA 70 + 05
JIUL 6.9 *0.2
ASA 6,8 +0,1
DINAMO-BACĂU 6,7 H
PETROLUL 6.7
RAPID 6.7 (=1
GRISUL 6,7 H
„POLI" IAȘI 6,6 -0,1
STEAUA 6,6 -0,1
„U'CLVJ 6,6 -0,1
EC.ARGES 6,6 -o,l
FARUL 6,5 -0,2
PROGRESUL 6,4 -0,3
VAGONUL 63 -0,4

©

DIVIZIA A 6,7

Tabelul reprezintă clasamentul mediilor obținute in cele 
15 etape de echipele Diviziei A de fotbal. Mediile echipelor 
au fost calculate pe baza notelor acordate jucătorilor la 
fiecare meci. Deci, acest tabel constituie sinteza formei 
sportive, a valorii arătate in tur. Semnul + arată plusul 
față de media Diviziei A, care a rămas neschimbat: 6.7. 
Semnul (—) arată echipele care au realizat exact media 
Diviziei A. Minus au acele echipe care au rămas sub nive
lul mediei Diviziei A. Tabel realizat de B. HOROS

HANDBALIȘTII BACAUANI LA TURNEUL
DE LA ROSTOCK PENTRU PIONIERI

între 2 și 5 ianuarie, se va 
disputa la Rostock (R.D.G.) tra
diționalul turneu internațional 
de handbal masculin dotat cu 
„Cupa orașului Rqstock". Pre
zența unor teamuri dintre cele 
mai valoroase — DHfK Leipzig, 
Honved Budapesta, Spartak So
fia, HG Copenhaga, Empor Ros
tock—competiția se anunță ex
trem de interesantă și dispu
tată. Handbalul românesc va' fi 
reprezentat de echipa Dinamo 

urmează să facă 
decembrie.

treprinde în R.F. a Germaniei.
Handbaliștii români vor mai 

evolua în localitățile Hessen, 
Lubeck și Kiel.

SI SCOLARI
Pentru micuții amatori 

patinaj, ca și pentru 
care ezită încă

Bacău care 
deplasarea în 30

★
Astăzi, echipa 

handbal Dinamo
ține la Hamburg primul său 
meci din turneul pe care-1 în-

demasculină
București sus-

VOLEI LA ZI
• în partida restanță dintre 

echipele Politehnica Timișoara 
și Politehnica Galați, după a- 
proape 100 de minute de joc 
viu disputat, studenții gălățeni 
au obținut victoria cu 3—0 (14, 
12, 14). S-au remarcat: Coste, 
Vraniță (Timișoara), respectiv 
Udișteanu, Socs (Galați). (P. Ar
can — coresp. principal).

• Federația de volei anunță 
o nouă perioadă de transferări: 
1—15 ianuarie 1969,

de a 
cei w 

care ezită încă să se avînte 
pe lunecuș, după-amiaza de O 
azi le rezervă surpriza unei 
adevărate sărbători. La pa- 0 
tinoarul Floreasca, începînd 
de la ora 15, vom retrăi e- a 
moțiile basmelor copilăriei. ” 
transpuse într-un festival pe a 
gheață. Căci, „In lumea bas
mului" se numește spectaco- — 
Iul prezentat în organizarea ® 
Consiliului municipal al or- 
ganizației pionierilor și al • 

cadrul 
vor da
de la teatrele 

și patinatori g

C.M.E.F.S. în 
gramului, își 
cursul actori 
din Capitală 
fruntași bucureșteni.

al® 
pro- 
con-

universității ; noi nu-ți cerem să faci în așa fel ca 
echipa ta să piardă meciul. Nu. Iți cerem numai să joci 
ceva mai slab. Toți fac afaceri de pe urma baschetului. 
De ce n-ai face și tu ? Nu fii prost, băiete. Uite aici p 
mie de dolari pregătiți pentru tine, dacă zici da".

Cînd băieții care vînduseră vreun meci Își dăcleaîî 
seama de gravitatea faptei săvîrșite și. spuneau corupă
torilor că n-ar vrea să se mai amestece in afacerile lor 
murdare, intervenea — cu multă promptitudine — lovi
tura de pumnal a șantajului, prin care jucătorul ce spu
sese „da" la început, rămînea în mod inevitabil, strivit 
de angrenai.

In aceeași clipă în care doi polițiști conduceau la car
ceră trei jucători de la Long Island University, antre
norul echipei, Clair Bee, îi declara lui Stanley Frank, 
de la „SATURDAY EVENING POST" : „Am fost un 
imbecil naiv, dar eram sigur de băieții mei, ca de mine 
însumi. Aveam impresia că-i cunosc foarte bine. Cum să 
n-ai încredere în Adolph Rigos, de pildă, căpitanul echi
pei ? E un veteran de război decorat cu Steaua de bronz 
cu cinci panglici. M-am dus la biserică cu el, cînd i-a 
murit tatăl. A plîns pe umărul meu... Și încrederea pe 
care o aveam în Eddie Gard era atît de mare, incit mă 
determinase să le spun celorlalți băieți din echipă să i 
se adreseze totdeauna lui pentru directive pe teren. Dar, 
închipuiți-vă, Gard era chiar omul de încredere al co
rupătorului Gallazzo. Dick Fuertedo și Lou Lipman ve
neau adesea în casa mea Lui Nat Miller, care fusese 
grav rănit la umărul drept în război, i-am spus, într-o zi, că 
nu am încercat pentru nimeni altul atîta respect ca pen
tru el, dat fiind curajul și tăria de caracter care-1 însu
flețeau în timpul meciurilor. Mă incredeam atît de mult 
în Jack Goldsmith, îneît îi dădusem voie să tragă la 
coș oricînd voia. Shermann White și Le Roy Smith au 
petrecut lungi perioade de odihnă la liniștita mea fermă 
din Manorton, aici lîngă New York. Vă amintiți Că, 
o dată, un restaurant din Oklahoma a refuzat să îi 
servească pe unii din jucătorii mei de culoare; ei bine, 
am mers împreună cu ei și am mîncat în bucătărie. 
Acum doi ani, cînd un hotel din Missouri mi-a trimis 
cîțiva jucători negri să doarmă în camerele oamenilor 
de serviciu, am amenințat că nu mai dau voie echipei 
să intre pe teren. O zi mai tîrziu m-am repezit în stradă 
să înfrunt un individ care mă ofensase la telefon toc
mai pentru faptul că adusesem în hotelul în care locu
iam eu, pe lîngă jucătorii albi și pe sportivii de cu
loare.

Credeam că sînt un adevărat tată pentru ei — în
cheie cu tristețe Clair Bee — și totuși, acești băieți au 
refuzat mîna pe care le-am întins-o preferînd-o pe cea 
a corupătorilor. Cum de-au putut să facă una ca asta ?“

Din cei 32 de jucători implicați în scandal, 14 au fost 
închiși. Judecătorul Saul S. Streit din New York, care 
i-a judecat, și-a exprimat foarte clar, fără ocolișuri, pă
rerea asupra acestui caz. „Am descoperit, printre altele
— declară el. în revista „Collier’s" din 29 decembrie 1951
— că baschetul amator este comercializat, aș zice chiar 
că este pur și simplu profesionist. Diferite tertipuri, 
fraude și, poate, documente false au fost utilizate pen
tru a-i înscrie în Colegii pe studenții care nu îndepli
neau condițiile de intrare. Colegiile au încălcat flagrant 
regulile amatorismului. Chiar și antrenorii sînt vinovați 
pentru că atrăgeau în mod ilegal, angajau și îi sub
venționau pe jucători, ei care ar fi trebuit să respecte 
regulile amatorismului. După părerea mea, nil se pot 
sustrage acuzării nici chiar funcționarii administrativi ; 
rectorii mai ales ar trebui să fie considerați răspunză
tori pentru cea mai mare parte a scandalurilor provo
cate de pariurile făcute la meciurile de baschet. Au 
fost cazuri, cînd ei au dat înalta aprobare unor pro
grame sportive aducătoare de profituri, servindu-se de 
sportivi ca să obțină încasări mari, din vinderea bile
telor. Au mai făcut-o, de asemenea, pentru a spori 
prestigiul institutului sau universității, în vederea creș
terii numărului celor înscriși și pentru a menține liniș
tea în mijlocul discipolilor. N-au vrut să înțeleagă că 
meciurile trebuie jucate într-un spirit sportiv și pentru 
destindere, nu pentru a obține cîștiguri. Goana pentru 
angajarea de jucători este de-a dreptul imorală".

Judecătorul apreciase just situația. Jucătorul Ralph 
Beard, unul dintre studenții corupți de la Kentucky, a 
recunoscut intr-adevăr : „Da, Streit are dreptate I de la 
angajare încep toate relele". Alex Groze, din aceeași 
echipă, în clipa în care a fost arestat a spus ziariștilor : 
„O dată și o dată, cînd o să fiu mai bine dispus, cînd 
toată această afacere murdară va lua sfîrșit, mi-ar place 
să povestesc adevărata istorie a angajării noastre, a ju
cătorilor. Cînd un student începe să adulmece mirosul 
dolarului, s-a sfîrșit. Fiindcă un dolar cheamă alții; mai 
mulți dolari cheamă și mai mulți. Corupătorii știu acest 
lucru și profită de situație. Dacă acum am cătușele la 
mîini, asta se datorește tocmai faptului că slăbieiunile 
noastre, de studenți lefteri, sînt bine cunoscute de co
rupători".

Tn românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU
(Din. „Sport e Mafia" — (C) 1968 — Casa editrice Va

lentino Bompiani — et C.-Milano)



A tualitatea
'sA i n ter na t lona

Milan in partida decisivă cudin finala „Cupei cupelor". Trofeul a revenit echipei 
Hamburger S.V.

m ni ihi Bl

ai fotbalului. Cine va triumfa 
în finală ? Manchester sau Ben
fica ? Și cu toate că englezii 
beneficiau de avantajul tere
nului, după 90 de minute re
zultatul a rămas incert. Timpul 
regulamentar de joc s-a înche
iat cu uu scor egal: Bobby 
Charlton a marcat primul gol, 
apoi Graca egalează. Și Sa 
timpul suplimentar, avantajul 
terenului, vigoarea și combati
vitatea insularilor pe de o par
te, efortul depus de portughezi 
pe de altă parte și-au spus cu- 
vîntul: băiatul cu coafură stil 
„Beatles" (Best) a preluat con
ducerea, omul care nu se vede 
pe teren dar se simte peste tot 
(Kidd) a înscris al treilea punct, 
și în fine, vedeta nr. 1 a fot
balului englez (neobositul Bob
by) a preeetluit scorul. Man
chester United a cîștigat cu 
4—1, înscriind pentru prima 
oară pe lista cîștigătoarelor 
lei mai populare competiții 
ropene rezervată echipelor 
club, numele unei formații 
gleze.

După aceste finale s-au înche
iat șl campionatele în majorita
tea larilor de pe continent : 
Real Madrid, Milan, Benfica, 
Manchester City, Anderlecht, 
F. C. Niirnberg, St. Etienne, 
Steaua București, Spartak Tra- 
nava etc. au devenit noile cam
pioane în țările respective și 
totodată participante 
cupă a campionilor 
care avea să înceapă 
nă...

Atenția iubitorilor
se îndreaptă acum spre 
începutul lui iunie programa 
acolo turneul final al campio
natului european, pe care unul 
dintre trimișii speciali ai zia
rului nostru, îl va comenta în 
ziarul de miine.

Ion OCHSENFELD

WYOMIA TYUS (in mijloc), pe podiumul de onoare de la Mexico,
stropii de ploaie amestecați cu lacrimi de bucurie

își șterge de peț obraji

WYOMIA TYUS: UN CAZ
UNIC IN ISTORIA J.O.

Două surprize de pro
porții in preliminariile

olimpice
O dată eu sosirea primăverii, 

programul echipelor naționale 
a devenit deosebit de încărcat, 
în afara unor meciuri amicale 
au loc partide decisive ,pentru 
definitivarea participantelor la. 
turneul final al J.O. și la-semi
finalele campionatului european 
din Italia.

în preliminariile olimpice, li 
Plovdiv, se produce o ■ adevă
rată lovitură de teatru. Echipa' 
Bulgariei (fără titularii de la 
C.M.) dispune cu 4—1 de prima 
echipă a R. D. Germane ! Sco
rul categoric s-a conturat în 
numai 7 minute, cînd Jekbv a 
înscris trei goluri; Revanșa n-a 
fost dec.îț o formalitate pentru 
fotbaliștii bulgari care, deși au 
cedat cu 3—2, aii obținut cali
ficarea in turneul final. Era un 
rezultat ce demonstra că fot
balul practicat în țara vecină 
se situează la un bun nivel in
ternațional, și că ultimele suc
cese dobîndite (calificarea în 
ultimele două ediții ale turneu
lui final al C.M. de fotbal) nu 
au fost intîmplătoare.

după o partidă extrem de pa
sionantă, echipa U.R.S.S. a dis
pus cu 3—2 de formația Ceho
slovaciei. în jocul revanșă a 
cîștigat Cehoslovacia la scorul 
neașteptat de 3—0 obținînd 
dreptul de a participa în turneul 
final 1 Surpriza a fost de primă 
mărime, pentru că cehoslovacii 
au aliniat o formație alcătuită 
din anonimi. în timp ce selec
ționata U.R.S.S. prezenta o gar
nitură cuprinzînd pe cej »mai 
buni jucători care au evoluat 
la „mondiale" și 
din. campionatul

în nu- 
zece minute ei au marcat 
goluri și au terminat par- 
învingătorț cu 5—1! 
urmat jocul dintre Ungaria

in partidele 
european.

Campionatul european
in faza sferturilor

și, apoi, în jocul revanșă s-au 
dovedit excepționali: 
mai 
trei 
tida

A
și U.R.S.S. Maghiarii au cîș
tigat la Budapesta cu 2—0, dar 
au pierdut revanșa de la Mos
cova cu 0—3, așa că echipa U- 
niunii Sovietice a devenit cea 
de a patra semifinalistă. De 
fapt, chiar și la Budapesta, e- 
chipa Ungariei care a cîștigat 
cu 2—0 a trecut, prin momente 
foarte dificile. Ziariștii italieni, 
cu care am stat în tribuna pre
sei, spuneau că acest 2—0 este 
ireal față de aspectul jocului. 
Intr-adevăr, scorul putea să fie 
egal și acest lucru nu ar fi 
surprins pe nimeni. Iată de ce 
rezultatul revanșei nu a 
produs uimire. Fotbaliștii 
vietici, posesorii 
letic, incisiv, nu 
o clipă de răgaz 
care s-a pierdut
sterile și firav construite. Mar
cajul sever al lui Farkaș a scos 
din joc atacul maghiar care s-a 
dovedit ineficace în fața unor 
apărători ca Șesternev sau 
HuttiîaVa. Și încă ceva: nici- 
cînd în cele 10 întîlnirî dintre 
echipele Ungariei și U.R.S.S., 
fotbaliștii maghiari nu au reu
șit să-și facă jocul. Cele două 
siilurț de joc diferite, pe de o 
parte finețea și subtilitatea ac
țiunilor (Ungaria) și pe de alta, 
jocul atletic, simplu, viguros în 
acțiunile ofensive (U.R.S.S.) a 
dat cîștig net de cauză fotba
liștilor sovietici.

ce- 
eu- 
de 

en-

in noua 
europeni, 
în toam-

de fotbal 
Italia.

Nr
Sprintul mondial feminin a 

cunoscut, în ultimele decenii, o 
serie de alergătoare prodigioase 
ca Stella W-alasiewicz, Helen 
Stephens, Fanny Blankers- 
Koen, Marjorie Jackson, Betty 
Cuthberth și altele. Credem, 
însă, că nu exagerăm dacă a- 
firmăm că toate acestei au 
fost depășite de negresa ameri
cană Wilma Rudolph, triplă 
campioană olimpică în 1960, la 
Roma. Acolo, pe stadionul Cen- 
tomilla, ei a reușit un rezultat 
senzațional în finala olimpică 
de 100 m : 11,0. Stupefiant !
Dar recordul nu a fost omolo
gat din motive de ordin re
gulamentar : vîntul suflase cu 
mii mult de 2 m pe 
Și astfel, au trebuit 
treacă 8 ani pentru a 
semna oficial această 
manță.

De ce am făcut această intro-

m :

secundă. 
să mai 
se con- 
perfor-

5 IN ANCHETA I.S.K.
ducere ? Pentru a arăta mai 
bine meritele atletei Wyomia 
Tyus pe care agenția de presă 
ISK o situează pe . locul 3 prin
tre sportivele lumii.

Pentru aceasta trebuie să ne 
și întoarcem cu 4 ani în urmă 
cînd, la Tokio, Tyuaj pe atunci 
junioară (abia împlinise 19 ani) 
cucerea o primă medalie de 
aur în curși de 100 m între- 
cînd pe marea favorită, polo
neza Klobukovska și pe două 
dintre compatrioatele sale. Dar, 
pînă 
prea 
pune 
date,
viitoarei 
datează din 1962 cînd realizează 
10,9 pe 100 yarzj (91,44 cm), 
pentru ca un an mai tîrziu 
realizeze 11,8 
1964 cel mai 
său a fost de

.atunci se știa ceva des- 
acest nume ? Statistica ne 
la îndemînă doar două 
Primele performanțe ale 

campioane olimpice

pe 100 m. 
bun rezultat
11,2 în timp

să 
în 
al 
ce

organizare a 
așadar,; dacă 

calificarea, ea 
partidele din

coordo- 
echipei

lakimov 
nator și

excelent 
realizator al 

Bulgariei
surpriză în prelimi-O altă 

nariile olimpice ! La Moscova.

In același timp, reprezentativa 
Bulgariei, calificată în sfertu
rile de finală ale campionatului 
european, își disputa întîietătea 
cu selecționata Italiei. De vic
toria în acest meci dublu de
pindea locul de 
turneului final : 
Italia nu 'obținea 
nu a.r fi . găzduit
turneul finăl. In prima partidă, 
după un îneci dramatic, au cîș- 
tigat gazdele, cu 3—2, dar nu-i 
mai puțin adevărat că italienii 
au fost mafii ghinioniști ai me
ciului : Picchi, accidentat, a con- 
tințlat jocul ca figurant rătăcit 
pe extremă, Albertosi la fel, dar 
înlocuit de Vieri ’. în plus, cele 
două bare ale italienilor au 
crutat poarta bulgară de tot 
atîțea goluri. Si astfel, Bulga
ria s-a prezentat la locul retur 
cu un avantaj destul de anemic 
pentru a reuși calificarea. In
tr-adevăr. la Napoli, „Squadra 
Azzurra" a cîștigat cu 2—0, asi- 
aurîndu-și astfel drumul spre 
etapa următoare și organiza
rea turneului final pe teren 
propriu. Firește, în asemenea 
condiții, gîndurile fotbaliștilor 
peninsulari s-au îndreptat spre 
cucerirea titlului. Dar, în timp 
ce italienii își făceau iluzii, en
glezii își confirmau valoarea în 
partidele cu Spania. Primul 
meci l-au cîștigat pe „Wembley", 
cu 1—0! Va fi suficient acest 
avantaj pentru calificarea cam
pionilor mondiali ? Jocul de la 
Madrid — așteptat cu un legi
tim interes — a dovedit că, 
în întîlnirile cheie, fotbaliștii 
englezi știu să-și onoreze titlul: 
au cîștigat meciul cu 2—1 și 
s-au îndreptat spre Italia, ca 
mari ; favoriți ai campionatului 
continental.

A treia participantă la turne
ul final: Iugoslavia. Noua for
mație a lui Rajko Mitici, alcă
tuită din jucători tineri, se a- 
nunța drept un outsider peri
culos al marii întreceri din iu
nie. Iugoslavii au reușit un scor 
egal cu Franța la Marsilia (1-1)

unui joc 
au lăsat 

unui adversar 
în combinații

mai 
so- 
at-

7iici

IMPLICAȚIILE MARATONULUI...

F. C. ASSORTED BEARDS"

duri va fi înlocuită in viitor cu 
o probă similară pe distanța de 
100 m. Această hotărîre a dat 
de lucru matematicianului sue
dez Axei Jorbăck. El elabo
rează punctajele cu care sînt 
cotate diferitele rezultate ale 
noii probe în tabela finlandeză.

recordul lumii ajunsese la 11,1 
(Klobukovska și Kirszenstein). 
La Tokio, Tyus mii culege o 
medalie în ștafeta de 4X100 m 
— de data aceasta de argint — 
dat fiind că tehnica polonezelor 
este mii bună decît viteza pe 
plat a americancelor și de aici 
diferența de 3 zecimi între ă- 
ceste echipe.

Și anii trec. La începutul: se
zonului 1968 puțini mâi credeau 
în șansele olimpice; ale Wyo- 
miei. Această atitudine rezer
vată a specialiștilor avea 1,1 
origine faptul că o recidivă . 
intervalul olimpic de 4 ani 
Se mai produsese încă. Nici i>. 
atletismul feminin, nici în cel 
masculin, nu a existat pînă la 
Tyus cineva care să realizeze 
două victorii consecutive în 
Jocurile Olimpice la cea mii 
scurtă alergare. Era foarte greu 
să i se acorde credit și pentru 
faptul că multe dintre compa
trioatele. ei, mai tinere, erau 
în formă (Farrell, Bailes).

Tyus a dovedit totuși, în a- 
cest an, o excepțională voință 
și, în ciuda nervozității pe care 
o manifestă de obicei în con
cursuri, ea a reușit să se im
pună și să realizeze o perfor
manță fără precedent :
victorii olimpice consecutive 
sprint.

. Dar această, atletă, înaltă, 
1,72 m, avînd 61 kg și vîrsta
23 de ani (s-a născut la 29 au
gust 1945 la Griffin în Georgia) 
a obținut nu numai uri splen
did „event" olimpic, ci și pri
mul rezultat oficial de. 11,0 la 
100 m (record mondial).

întrebată în ce constă secre
tul succeselor sale, Tyus a răs
puns, simplu, că - acestea se da 
torează continuității și unei 
mari perseverențe. La întreba
rea dacă se va putea menține în 
fruntea sprinterelor pînă în 1972. 
Tyus a răspuns că atunci, ya 
fi prea... bătrînă pentru a re
aliza ceva deosebit (în 1972 va 
avea .27 de ani) și că,, în 
a sosit timpul să-și facă 
un rost in ■ viață.

Titlului. olimpie pe 100
i~a adăugat, în afara : noului 
record mondial, și medalia de 
aur la ștafeta de 4X1.00 m cu un 
rezultat strălucit de 42,8, în a 
cărui realizare Tyus a avut . o 
contribuție esențială.

Rămîne de văzut în ce măsu
ră declarațiile sale vor fi re
alizate sau dacă mirajul auru
lui olimpic și al pistei de atle
tism o vor menține în actuali
tatea atletismului internațional.

două 
la

de 
de

0 finală dramatică

CURS NOU
(Urmare din pag. 1)

re la campionatele balcanice 
de gimnastică. Astfel, ținîncl 
seama că inițiatoarea acestei 
întreceri este federația bul
gară'de gimnastică, s-a hqtă- 
rît ca. prima ediție a cam
pionatelor balcanice de gim
nastică să aibă loc la Vama, 
în zilele, de 25—27 iulie 1969. 
De subliniat că această dată 
a fost propusă de delegația 
română. , Fiecare țară va a- 
vea dreptul să participe cu. 
echipe complete (feminin sau 
masculin) sau cu gimnaști 
individuali. Clasamentele se 
vor stabili potrivit regula
mentelor internaționale: la 
fndividual compus, pe echi
pe, pe aparate, atît la mas
culin cît și la feminin. Pri
milor trei clasați, la indivi
dual compus și pe aparate li 
se Vor decerna medalii, iar 
gimnaștilor clasați pînă la lo
cul 6 — diplome.

— In programul campio
natelor balcanice de gim
nastică sînt cuprinse și 
exerciții impuse, și liber 
alese ?

— In anii fără soț (în care 
sînt programate campionate
le europene) întrecerile bal
canice vor avea loc numai 
cu exerciții libere, iar în anii 
cu soț,sînt prevăzute și exer
ciții libere, și exerciții im
puse, avînd în vedere că 
competiția balcanică va pre
cede concursuri de mare an
vergură, ca jocuri olimpice 
sau campionate mondiale.

— S-a stabilit locul de

GIMNASTICII
desfășurare și a viitoarelor 
ediții ale campionatelor bal
canice?

— Da. In 1970 această com
petiție a fost acordată Româ
niei, urmînd ca în 1971 cam
pionatele să aibă loc în Iugo
slavia, iar în 1972 în Turcia. 
Este locul să amintesc că, 
deși nu a fost reprezentată la 
conferința de la Sofia, fede
rația de gimnastică din Tur
cia a comunicat forului bal
canic că este de acord să 
participe la campionatele bal
canice și că aderă la toate 
hotărîrile adoptat»

— Vor avea loc și alte 
manifestări sportive cu pri
lejul campionatelor balca
nice ?

— Federațiile de specialita
te din țările participante la 
conferința de la Sofia au ho- 
tărît ca în perioada cînd vor 
avea loc campionatele bal
canice să fie organizate și se
siuni de comunicări pe teme 
de mare actualitate ale gim
nasticii, simpozioane și cursuri 
de arbitri.

In ceea ce privește com
ponența echipelor, rămîne la 
latitudinea fiecărei federații 
de a stabili nivelul acestora, 
sub titulatura echipelor na
ționale putînd fi înscrise în 
concurs selecționate A, de ti
neret etc.

Și o ultimă precizare : ca 
secretar permanent al cam
pionatelor balcanice de gim
nastică a fost desemnat Tu
dor Kukuvanov. secretarul 
general al federației de gim
nastică din R. P. Bulgaria-

In „C.C.E." încă o confrunta
re anglo-spaniolă. în semifinale, 
Manchester United a învins, a- 
easă, cu 1—0 pe Beai Madrid 
și a terminat la egalitate (3—3) 
la Madrid. Echipa lui Bobby 
Charlton se califica in finală. 
Un alt triumf al fotbalului en
glez ! în cealaltă semifinală, 
Benfica a trecut strălucit cele 
două examene cu Juventus. For
mația portugheză i-a învins pe 
torinezi cu 2-0 pe teren propriu 
și — ceea ce se întîmplă ex
trem de rar în competițiile eu
ropene, au cîștigat și în de
plasare, eu 1—0. Se cunoșteau, 
deci, finalistele „C.C.E.", Man
chester United și Benfica Li
sabona iar Milan—Hamburger 
S.V. în „Cupa cupelor". Aceas
tă din ultimă partidă a avut Ioc 
la 23 mai, la Rotterdam, și ita
lienii au cîștigat trofeul, în ur
ma victoriei repurtate cu 1—0.

Ziua de 29 mai a fost aștep
tată cu mult interes de iubi
torii sportului cu balonul ro
tund. „Wembley-ul“ era arhiplin, 
iar în jurul televizoarelor de 
pe continent se strinseseră mi
lioane și milioane de pasionați

Sub denumirea de „Assorted 
Beards" (Bărbi diferite) în o- 
rașul australian Sydney a luat 
ființă de curînd un original 
club de fotbal. Toți cei 11 ju
cători ai acestei echipe sînt 
purtătorii unor bărbi de dife
rite lungimi și forme. Motivul 
acestei „curiozități” este de 
ordin financiar. Unul din sus
ținătorii clubului a lăsat echi
pei o însemnată moștenire, dar 
numai cu condiții ca jucătorii 
să poarte... bărbi !

plus, 
și ea

m ea

Tiparul I. P. „Informația", sir. Brezoianu nr. 23—25, București

Acest instantaneu intitulat „JOS MĂȘTILE" 1 a fost distins 
cu premiul doi intr-un mare concursele fotografii din Franța. 
„Eroii" î_______ ..' ‘ ~ ■ •
cezul P.EVENU, la

instantaneului sînt IONEL DR1MBĂ (sărind) și fran- 
sfîfșitul epopeicului lor asalt din turneul 

olimpic

OLIMPICE

final

în ultimii 
Germaniei

Pentru prima oară
50 de ani, în R.F. a 
va fi pusă în circulație o mo
nedă de 10 mărci. Interesant 
este faptul că 7 din cele 10 
mărci, cit reprezintă valoarea 
nominală a monedei, urmează 
să fie transferate Fondului o- 
limpic în vederea Jocurilor de 
la Munchen (1972).

Tot în cadrul preocupărilor 
olimpice se înscrie propunerea

unui consilier municipal din Co
penhaga ca jocurile din anul 
1976 să fie organizate, în co
mun. de mai multe orașe scan
dinave : Copenhaga și Elseneur 
(Danemarca), Malmoe, Helsing
borg și Landskrona (Suedia).

LAS7.LO PAPP... 
ACTOR DE FILM

LA SPADACHALLENGE MONDIAL"
a revenit austriacului Losert

Mon-Trofeul „Challenge 
dial" oferit de Federația el
vețiană de scrimă celui mai 
bun spadasin din lume, a re-

V

ÎNCĂ 3 VICTORII
ROMANEȘTI

LA CALCUTTA
BOMBAY 25 (Agerpres).— 

In turul III al probei de 
simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis 
de la Calcutta, jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—2, 6—1, 12—10 pe in
dianul Das. Petre Mărmurea- 
nu l-a eliminat pe Akbari 
(Iran) cu 6—0, 6—4, 3—1 (a- 
bandon), iar Viorel Marcu a 
dispus cu 6—3, 6—4, 6—1 de 
Menon (India). Pentru turul 
următor s-a mai calificat și 
Sever Dron.

venit anul acesta trăgătoru
lui austriac Roland Losert. 
In stabilirea clasamentului 
pentru acest trofeu au fost 
luate în considerație rezulta
tele obținute în următoarele 
competiții internaționale: tur
neele de la Milano, Heiden
heim, Berna, Poitiers și Jocu
rile Olimpice. Losert își asi
gurase primul loc încă după 
consumarea primelor trei tur
nee.

Clasamentul pentru „Chal
lenge Mondial’1 se prezintă 
astfel: 1. Roland Losert
(Austria) 100 p ; 2. Victor Mo- 
zolevski (U.R.S.S.) 70 p ; 3. 
Gydzo Kulcsar (Ungaria) 65 
p ; 4. Gianluigi Saccaro (Ita
lia) 60 p ; 5. Peter Lotscher 
(Elveția) 50 p ; 6. Grigori
Kriss (U.R.S.S.) 45 p; 7—8. 
Brodin (Franța) si Smolia- 
kov (U.R.S.Ș.) 40 p; 9—11. 
Strikker (Elveția), Gnaier 
(R.F.G.) și Vitebsky (Polonia) 
35 p ; 12—14. Polzhuber (A- 
ustria). Muck (U.R.S.S.) și 
Godiev (U.R.S.S.) 30 p..

După italianul Nino Benve- 
nuti, un alt boier renumit co
chetează cu cea de-a 7-a artă. 
Este vorba de triplul medaliat 
olimpic și fostul campion euro
pean profesionist, maghiarul 
Lazslo Papp, care debutează pe 
ecran în filmul „Leul care 
sare”. Bineînțeles, el interpre
tează rolul unui boxer.

PREOCUPĂRI
După cum s-a anunțat, proba 

atletică feminină de S0 m. gar-

Ca urmare a imensului succes 
Pe care l-a avut „maratonul 
automobilistic” Londra-Sydney, 
organizatorii au hotărît ca a- 
ceastă cursă să aibă loc, de- 
•acum înainte, la fiecare patru 
ani. Ediția viitoare se va des
fășura, deci, în 1972.

Cele mai mari mulțumiri au 
fost exprimate de oficialitățile 
din India întrucît această cursă 
a marcat deschiderea unei noi 
căi rutiere, „șoseaua de est“. Un 
reprezentant al lui „New Delhi 
Motor Club" a declarat că suc
cesul cursei a demonstrat po
sibilitatea existenței unui itine
rar pentru camioane și vehicu
le grele din Europa pînă 
India,

N. MARAȘESCU

30 recorduri mondiale

RECOMPENSA

în

că 
loruitării pe sportivii 

Albert Gudmundsson,

Islandezii au demonstrat 
nu-i dau 
renumiți. 
singurul fotbalist profesionist
al acestei țări, care a jucat în 
Franța între anii 1947 și 1955, 
a fost ales președinte al Fe
derației de fotbal din Islanda.

Federația internațională de 
natație, întrunită la Naper
ville (Illinois) a omologat 39 - de 
noi recorduri mondiale sta
bilite în acest an. Dintre a- 
cestea 19 aparțin înotătorilor 
americani. Printre noile re
corduri ale lumii se numără 
cele patru stabilite, la stilul 
liber de Debbye Meyer (200 
m : 2:06,7, 400 m : 4:24,5,
800 m: 9:10,4, 1500 m:
17:31,2), performanța sovieti
cului Nikolai Pankin la 100 
m bras: 1:06,2, precum 
timpul de 52,2 realizat 
proba de 100 m liber de aus
tralianul Mike Wenden.

Și 
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TURNEU PENTAGONAL
SANTIAGO DE CHILE 

25 (Agerpres). — Orașul San
tiago de Chile va găzdui la 
mijlocul lunii ianuarie a anu
lui viitor , un mare turneu in
ternațional de fotbal la care 
și-au anunțat participarea e- 
chipe din Argentina, Brazilia, 
Iugoslavia, U.R.S.S. și Chile.

DE FOTBAL IN CHILE
Este vorba de formațiile Di
namo Moscova, Corinthians 
(Brazilia) și San Lorenzo de 
Almagro (Argentina). Federa
țiile de fotbal din Chile și 
Iugoslavia nu au stabilit încă 
echipele care vor participa 
la acest turneu.

^elex-radlO'telefoA
CONCURSUL FEMININ de 
patinaj viteză disputat la 
Gorki a fost cîștigat de Ga
lina Nefedova (Moscova) ci) 
198,783 p. Pe locurile urmă
toare s-au
Mehnaceva 
199,716 p, 
(Leningrad) 
na Egorova (Moscova) 200,49 p.

Invingătoarea a realizat ur
mătoarele performanțe : 500 
m ■ 47,0, 1000 ------ ----
m : 2:31,2 și

Pe echipe, 
selecționatei 
cova.■
TURNEUL
NAL masculin. de . volei de la 
Moscova a fost cîștigat de 
selecționata 
via. în 
balistii 
cu 3—2 
sată pe

clasat Ludmila 
(Moscova) — 

Nina Statkevici 
— 199,91 p și Iri-

rn : 1:37,3 ; 1500 
3000 m: 5:16,4. 
victoria revenit 
orașului Mos-

INTERNAȚIO-

orașului Craco- 
meciul decisiv volei- 
polonezi au dispus 
de T.S.C. Berlin, cla- 
locul II.

ÎN UNGARIA, titlul de cel 
mai bun sportiv maghiar al

anului a revenit lui Gyula 
Zsivotzki, campion olimpic la 
aruncarea ciocanului.

Cea mai bună sportivă a 
anului a fost desemnată An
gela Nemeth, campioană o* 
limpică la suliță.

PROBA MASCULINA. __ de
slalom special din campiona
tele Tyrolului a fost cîștigată 
de Reinhard Tritscher cu 74,4 
(37,3 plus 37,1). Re locurile 
următoare: Alfred Matt —

75,4 ; Sepp Loidl —- 76,8.
Proba similară feminină a 

revenit Gertrudei Gabl cu 
70,4, urmată de Wiltrud- 
Drexeî — 70,6 și Anne Ma
rie Proell — 72,3.
■
DISPUTATA LA OSLO, în
tâlnirea internațională amica
lă de box dintre reprezenta
tivele Danemarcei și Norve- 

, giej. s-a încheiat cu victoria 
pugiliștilor danezi învingători 
cu scorul de 12—8

RUGBYȘTII ROMANI
INVINGATORI IN FRANȚA

ECHIPA DE RUGBY STEAUA BUCUREȘTI și-a continuat 
turneul în~ Franța, ieri,, la Foix formația română a întîlnft o 
selecționată a Pirinejloj? de care a dispus cu scorul de 12—5 
(6 5)- Lovitura de începere a fost dată de cunoscutul atlet 
Claude Piquemal. Punctele echipei române au fost marcate 
de Durbae (în. min. 34 și 70) și Giugiue (38 și 72).

LA NISA, sportivii de la Gnivița. Roșie au întâlnit o se
lecționată a litoralului, Rugbyștii români au obținut o fru
moasă victorie cu 22—-17.
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