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LUCRĂRILE SESIUNII MARTI

MARII ADUNĂRI 31 DECEMBRIE
sportul

NAȚIONALE Număr festiv

ele Anul Nou,
Joi dimineață au fost re

luate în ședință plenară lu
crările celei de-a XIÎ~a se
siuni a oelei de-a V~a legisla
turi a Marii Adunări Națio
nale. In perioada de la ultima 
ședință plenară, lucrările s-au 
desfășurat în comisii perma
nente, care au examinat pro
iectele de legi înscrise pe or
dinea de zi a actualei sesiuni.

Ora 10. Sosesc în sala de șe
dințe conducătorii partidului 
și statului, care sînt întîmpi- 
nați cu puternice aplauze de 
întreaga asistență.

în loja din dreapta incin
tei au luat loo tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Constantin 
Dragam, Janos Fazeftas, Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.

în loja din stânga se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii parti
cipă, alături de deputați, nu
meroși invitați: conducători 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, activiști 
de partid și de stat, persona
lități ale vieții economice, 
științifice și culturale.

Sînt prezenți, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră, 
precum și ziariști românii și 
corespondenți ai presei străine.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, care în numele Birou
lui M.A.N. a propus deputați- 
lor completarea ordinii de zi 
a actualei sesiuni cu următoa
rele proiecte de legi, primite 
după ultima ședință plenară.

— Proiectul de Lege pentru 
modificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socia
liste

vin d 
fixe.

Rornânia.
Proiectul de 

amortizarea
Lege pri ■ 
fondurilor

Proiectul de Lege pen
tru ratificarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis- 

. tență mutuală ''ăintre Repu
blica Socialista România si 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, semnat la Praga la 

116 august 1968
Marea Adunare Națională a 

adoptat în" unanimitate com
pletarea ordinii de zi cu pro
iectele de legi respective

Ca urmare, în actuala șe 
dința plenară deputății vo*- 
dezbate următoarele proiecte 
de legi :

1. Proiectul de Lege pentru 
modificarea unor articole din 
Constituția Republicii 
liste România.

2. Proiectul de Lege 
ganizare și funcționare 
siliilor populare.

3. Proiectul de Lege 
organizarea judecătorească.

4. Proiectul 
comisiile de

5. Proiectul 
organizarea

Socia-

de or» 
a con

pentru

de Lege privind 
judecată.

de Lege privind 
și funcționarea 

Procuraturii Republicii Socia
liste România.

6. Proiectul de Lege privind 
'impunerea veniturilor reali
zate din activități agricole.

7. Proiectul de Lege privind 
amortizarea fondurilor fixe.

8. Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, sem
nat la Praga la 16 august 1968.

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, deputatul Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului 
de Stat, a prezentat expune
rea la Proiectul de Lege pen
tru modificarea unor articole

din Constituția Republicii 
Socialiste România, modifi
cări necesare în urma înfăp
tuirii directivelor Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român privind perfec
ționarea activității organelor 
statului și îmbunătățirea or
ganizării administrativ-teri- 
toriale a țării. Deputatul 
Traian Ionașcu, președintele 
Comisiei juridice, a prezentat 
raportul acestei comisii și al 
Comisiei administrative la 
acest Proiect de Lege.

După dezbaterea pe artico
le, Proiectul de Lege a fost 
supus în întregime votului 
deputaților.

Marea Adunare Națională 
a adoptat prin vot secret, eu 
bile, Legea pentru modifica
rea unor articole 
tuția Republicii 
România.

Primit eu vii 
luat cuvîntul tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, «are 
a prezentat expunerea la Pro
iectul de Lege de organizare 
și funcționare a consiliilor 
populare. Deputatul Emil 
Bobu, președintele Comisiei 
administrative, a prezentat 
raportul acestei comisii și al 
celei juridice la Proiectul de 
Lege.

A început apoi discuția ge
nerală la 
lege.

Proiectul 
cutat apoi . 
pus în întregime votului de- 
putaților.

Cu amendamentele propuse 
de deputați. Marea Adunare 
Națională a adoptat prin 
secret, cu bile, Legea 
organizare și funcționare 
consiliilor populare.

în continuarea ordinei
zi, ministrul justiției, Adrian 
Dimitriu a prezentat expune- 

' rea la Proiectul de lege pen
tru organizarea judecătorea
scă, iar deputatul C. Paras- 
chivescu-Băiăceanu vicepre
ședinte al Comisiei juridice, a 
prezentat raportul acestei «>- 

. misii la proiectul de lese.
După discutarea pe articole, 

Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu 
bile. Legea pentru organiza
rea judecătorească.

Ministrul justiției a prezen
tat, de asemenea, expunerea 
la Proiectul de lege privind 
comisiile de judecată Rapor
tul Comisiei juridice și al Co
misiei administrative la acest 
proiect de lege a fost ti mit 
de deputatul Traian lonașru, 
președintele Comisiei juridice.

Proiectul de lege a fost 
discutat apoi pe articole și 
supus votului deputaților. 
Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret cu 
bile, Legea privind comisiile 
de judecată.

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi. 
deputatul Alexa Augustin, 
procurorul general el Repu
blicii Socialiste România. a 
prezentat expunerea la Proiec
tul de lege pentru organiza
rea și funcționarea Procura
turii Republicii Socialiste Ro
mânia. Raportul Comisiei ju
ridice la acest proiect de lege 
a fost expus de deputatul 
Tudor Drăganu, vicepreședin. 
te al acestei comisii.

După ce Proiectul de lege 
a fost discutat pe articole șl 
supus votului deputaților. 
Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu 
bile, Legea pentru organiza
rea și funcționarea Procura
turii Republicii Socialiste Ro
mânia.

Lucrările sesiunii continuă

S^î

în 12 pagini, cu o

tematică variată

și interesantă

in R.F. a Germaniei

DE LA STEAUA
dln Consti- 

Socialiste

aplauze, a

acest proiect de

de lege a fost dts- 
pe articole si su-

vot 
de 

a

de

(Agerpres)

Campionatul național de hochei

Rezultate scontate
in reuniunea de aseară

LA AL PATRULEA
SUCCES

BAIERS-BRONN, 26 (prin te
lefon). 
fulger 
echipa 
purtat 
competiția la care au luat parte 
4 formații. Rezultate 1 Steaua 
cu Strasbourg (Franța) 18—5 
(9—0), cu Sel. Sud-Baden 10—5 
(4—4), cu Baiers-bronn 17—7 
(10-4).

Spectatorii prezenți în număr 
mare au aplaudat copios evolu
ția handbaliștilor români, care 
au obținut astfel al patrulea lor 
succes în turneul pe care-1 în
treprind în R. F. a Germaniet

Următorul joc va avea loc vi
neri în localitatea Teningen, cu 
Selecționata Sud-Baden.

Participlnd la un turneu 
(2 reprize a 15 minute) 
de handbal Steaua a re- 
un nou succes, cîștiglnd

instantaneu pitoresc, surprins de fotoreporterul nostiu Aurel Neagu pe

! Intre ciocan
> Șl NICOVALA
i

J

pati-Un . .... - .. .
noarul Floreasca, în după amiaza de ieri, la „Carnavalul pe gheață" al pionierilor.

3 ZILE DE PATINAJ ARTISTIC
INTERNATIONAL, IN CAPITALA

Ls a treia sa ediție, con- . Sarkadi șl cuplul Kva Farces 
cursul internațional de patinaj — Tamas Korpas. Aseară, erau 
artistic, pe care-1 va găzdui așteptate șl delegațiile lugo- 
tlmp de 3 zile capitala țării slaviei și R. D. Germane, cil 
noastre, se anunță deosebit de ■
Interesant. Primii oaspeți de 
peste hotare, sosiți In cursul 
zilei de ieri, se recomandă ca 
autentice speranțe ale patina
jului european. In delegația 
Cehoslovaciei slnt prezenți 
Zdenek Pazdirek, tlnăra Alena 
Matlsova și perechea Mirka 
SabUkova — Pavel Komarek. 
Din partea ungariei primim 
pe talentațu Sandor Joo, Eva

care se va completa lotul ln- 
vltațllor.

Țara noastră va fl repre
zentată de un lot Important de 
patinatori șl patinatoare: E- 
lena Molș, Doina Ghișerel, Ro- 
dica Dîdă, Adina Calmacan, 
Constanta Ionescu (la fete) ; 
Gheorghe Fazekas, Sandu 
Dragoș, Nicolae BelU; Mlhal 
Stoenescu; Eugen Tăujan (la 
băieți) ș Daniela Popescu —

I
I
I

de |
pe |

Marian Chlosea, Cetiți a Păcu
ra ru — Dan Săveanu (perechi).

Iată acum șl colectivul de 
arbitri, avlnd In frunte pe 
Alojsia Koutny (Ungaria) • 
arbitru principal, iar Ia acor
darea notelor pe Irlna Mincu- 
lescu, Ecaterina ' " 
Curceac, Mioara 
colan Malarciuo 
tiani.

Prima probă 
slnt figurile obligatorii la bă
ieți, care se dispută azi (de la 
ora 7.30) la patinoarul „23 Au
gust». (Rd. V.)

Pustal, Vera
Morțun, Ni- 

și Teo Crîs-

a, întrecerilor

sl
I
I

I
I
I
I

In sfîrșit, ninge la munte I „Fe
tița cu chibrituri" este tristă, 
în schimb schiorii sînt veseli. 

Duminică, la Virful cu Dor, un con
curs de verificare (dacă 
stadiu valoric al schiului 
trebuie verificat ceva ?)

Cerind iertare pentru 
(foarte necesară, totuși, în paranteză 
fie spus) să consemnăm faptul că în

la actualul 
nostru mai

paranteză

sporturile albe românești ceva a în
ceput, parcă, să se miște. Apare evi
dentă preocuparea pentru extinderea 
mijloacelor mecanice de ascensiune, 
deși încă întregul nostru parc de te
leferice, ski-lifturi și baby-lift ră- 
mîne in continuare insuficient. Dar 
e bine că există semne. Și trebuie 
perseverat. Cea mai falimentară este 
psihologia omului sărac

tocmai fiindcă

care risipește

pufinul său avut 
cotește că, oricum, nu va putea fi 
gat niciodată...

în schiul românesc sînt absolut
cesare în continuare două lucruri: 
investiții materiale și răbdare.

so- 
bo-

ne-

Valeriu CHIOSE

((Sontinuare în pag. a 2-a)

BILANȚ FRUCTUOS
LA „STEAUA"

CUPA ORAȘULUI AVIAȚIA

TIMIȘOARA"

D
rumul din acest bogat sezon 
internațional de început de 
iarnâ al selecționatei mascu
line de handbal a țării a 
fost destul de sinuos. Evolu
ția ei merită a fi reamintita. 

Pe scurt : o comportare mediocra în 
.Cupa orașului București*, urmata de 
două eyoluții excelente în compania 
handbaliștilor cehoslovaci, apoi un joc 
modest cu selecționata R. D. Germane 
și, într-un final care ar fi putut lipsi, 
două înfrîngeri, surprinzătoare mai ales 
prin proporțiile scorului, în confruntă
rile ae la Bremen și Kiel.

Concluziile, așadar, nu pot fi nici 
ele certe. Oscilează între fundamen
tarea pe marile posibilități dovedite în 
fața campionilor lumii și între tentația 
de a considera acest lucru întîmplător 
luînd, în schimb, drept bază a discu
ției limitele t modeste etalate în cele
lalte teste internaționale. Situația de
vine și mai complicată dacă avem în 
vedere — și trebuie să le avem —- 
două lucruri. Primul ar fi acela că, în 
trecutul apropiat, selecționata mascu
lină de handbal nu și-a obișnuit masa 
mare de simpatizanți cu astfel de os
cilații de altitudine valorică. Handba- 
liștii români puteau pierde — și au 
pierdut de multe ori — dar niciodată 
nu au fost surclasați, așa cum s-a în- 
tîrnplat în cele două jocuri cu selec
ționata R.F.G. Al doilea lucru Ce nu 
trebuie _ _1”\
totuși o concluzie, este acela că în 
acest sezon internațional s-au operat 
cele mai ample și structurale modifi
cări în componența selecționatei, în 
scopul de a regenera forța ei de joc, 
prin titularizarea unor handbaliști so
cotiți de o bună bucată de timp doar 
.speranțe*.

Cu alte cuvinte, echipa se află la 
momentul de răscruce, cînd pe fondul 
unui palmares bogat în mari victorii se 
produce o firească schimbare de ge
nerații, trecere care, în condițiile obli
gațiilor impuse de cucerirea anterioară 
a două titluri de campioană a lumii, 
nu se poate face fără ezitări, dar fără 
exagerări de prudență sau curaj. Mi
siunea antrenorilor nu este, deci, ușoa
ră, iar frămîntările lor sînt de înțeles. 
Ceea ce pare mai pufin normal este 
faptul că perioada de căutare s-a pre
lungit mult și am fi chiar tentafi să 
apreciem că dincolo decît era permis. 
Mai precis, din primăvara anului 1967, 
cînd după C.M. din Suedia devenise 
clar pentru toată lumea că în handba
lul românesc strălucirea unei pleiade de 
mari jucători începuse să pălească. Un 
timp s-a plătit tribut amintirii acestor 
adevărați maeștri, toată lumea dorind 
ca înlocuitorii lui Ivănescu, Nodea, 
Moser, Hriat sau Redl să se arate cel 
puțin egali cu ei Ceea ce — să recu
noaștem — nu era ușor. Apoi, ștacheta 
exigentei a mai fost coborîtă cîte puțin, 
fără însă să se facă nici un rabat tn 
pretențiile la obținerea de rezultate, 
uitîndu-se că o mare echipă, cu o va
loare constant bună, nu se plămădește 
cît ai bate din palme. Prinși între cio
can (teama de rezultate) și nicovală 
(edificarea unei noi selecționate), an
trenorii lotului n-au reușit pînă Ja urmă 
să evite nici lovitura ciocanului și nici 
rezistenta nicovalei.

Abia în ultimul timp, dorinja de a 
alcătui un nucleu de jucători pe baze 
stabile, care să-și capete certitudinea 
valorii și răspunderea ce decurge din 

' 1 a devenit mai evi-
momenful oscilațiilor 
fost încă depășit. Ar 
etapa de căutări să 

. ______ ____ un capitol consumat
(mai ales dacă avem în vedere că vi
itoarea ediție a C.M. are loc în 1970). 
Dar, antrenorii lotului n-au reușit acest 
lucru 1 în prezent nu ne rămîne decît 
speranța că s-a pornit la drum cu 
curaj, ieșindu-se din impasul ciocanu
lui și al nicovalei.

Călin ANTONESCU

omis, dacă vrem sâ stabilim

titularizarea lor, 
dentâ. Așa îneît 
in rezultate nu a 
fi fost bine ca 
reprezinte acum

i

I
I
I

SPORTIVĂ IȘI ATRAGE
SIMPATIZANȚI

TOT MAI MULTE ȚARIINIA BASCHET,CONTRIBUȚIE SUBSTANȚIALA LA OBȚINEREA SUCCESELOR 
SUITA DE VICTORII ÎN COMPETIȚIILE 

■ • O SECȚIE CU REZULTATE EXCE- 
COPIII 

trece, firește, neobservat, clu
bul militar bucureștean consti
tuind unul din pilonii de bază 
ai mișcării sportive din țara 
noastră, de existența căruia sînt 
trainic legate multe din succe
sele acesteia. Faptul s-a putut 
remarca și cu prilejul recentei 
ședințe de analiză, UNELE DIN 
PERFORMANȚELE SPORTIVI
LOR MILITARI TRECUTE ÎN 
REVISTĂ CONSTITUIND 

•STANDARDUL CEL MAI RI
DICAT AL REPREZENTĂRII 
SPORTULUI DIN ROMÂNIA 
ÎN ARENA INTERNAȚIONA
LĂ, ÎN ANUL CARE SE ÎN
CHEIE.

Cu referire Îndeosebi la 
strălucita prezență a culo
rilor țării noastre Ia cea 
de-a 19-a ediție a Jocurilor 
Olimpice, este de consemnat 
că o BUNA PARTE DIN 
EXCELENTELE REZULTA
TE ROMANEȘTI DE LA 
CIUDAD DE MEXICO SE 
DATORESC SPORTIVILOR 
CLUBULUI STEAUA. 28 la 
număr din totalul de 87 
concurenți români la Olim
piadă, SPORTIVII MILI
TARI AU CONTRIBUIT 
SUBSTANȚIAL LA OBȚI
NEREA CELOR 15 MEDA
LII ȘI A PUNCTELOR CA
RE AU SITUAT ȚARA 
NOASTRĂ PE LOCURI DE 
FRUNTE (mai mult decît 
onorabile) ÎN CLASAMEN-

OLIMPICE ROMANEȘTI ® L______
EUROPENE SI BALCANICE © O SECȚIE CU REZULTATE 
LENTE ® PROGRES ÎN ACTIVITATEA CU JUNIORII Șl

Fără a mai aștepta consuma
rea ultimelor file ale calenda
rului, care nu sînt de natură 
a aduce modificări sensibile bi
lanțului general întocmit pen
tru anul in curs, sportivii, an
trenorii și conducerea clubului 
Steaua s-au întrunit recent în- 
tr-o ședință plenară dedicată 
analizei activității desfășurate 
iD 1968. Evenimentul nu putea

INTERNATIONAL

Interviu cu tov. general-locotenent VASILE ALEXE,

președintele F.A.R.

(Citiți amănunte In pag. a 4-a)

Badicecul admit de regulament. Cînd doi hochetfti sa contrează, adesea cîftigi... al treilea. 
Fază din meciul Avintul M. ftuo-FctroIuJ Geologi».

C. FIRANESCU
(tgoottnuart fo pag. a S-a)

Astăzi începe în sala 
Sporturilor din Timișoara 
un interesant turneu in
ternațional de baschet fe
minin, la care iau parte 
reprezentativele de senioa
re și de tineret ale Româ
niei și cele de senioare ale 
Iugoslaviei și Bulgariei. La 
această întrecere, dotată cu 
„Cupa orașului Timișoara», 
România va fi reprezen
tată de următoarele echi
pe ! senioare i Racoviță, 
Taflan, Vogel, Bițu, Vasi- 
lescu, Ciocan, Diaconescu, 
Ghiță, Trandafir, Szabados, 
Petrie, Albert; tineret i 
Nedelea, Mareș, Rimbaț, 
Grosskopf, Andreescu, 
Deak, Muțiu, For dea, lfti- 
rnie, Păcuraru, Salcu.

Tn ceea ce privește pro
gramul, el a suferit mo
dificări față de cel anun
țat inițial, îneît jocurile 
se vor disputa astfel i vi
neri, de la ora 18 : Româ
nia (tineret) — Iugoslavia, 
România (senioare) — Bul
garia ; simbătă. de la ora 
181 România (senioare) — 
România (tineret). Bulga
ria — Iugoslavia ; dumini
că, de la ora 9,30: Româ 
nia (tineret) — Bulgaria, 
România (senioare) — Iu
goslavia.

Au de mult, Londra a 
găzduit lucrările CON
FERINȚEI GENERALE 

A FEDERAȚIEI AERONAU
TICE INTERNAȚIONALE. 
La întrunirea forului inter
național al sportului aviatic 
țara noastră a fost repre
zentată de general-locotenent 
VASILE ALENE — preșe
dintele Federației aeronau
tice române — și PETRE 
1STRATE. secretar general 
al F.A.R.

în dorința de a marca a- 
cest eveniment ți, mai ales, 
de a afla amănunte asupra 
celor discutate ți hotărîte 
cu prilejul conferinței, ne-am 
adresat tov. general It. V. 
Alexe, cu rugămintea de a 
ne răspunde la cîteva în
trebări.

— Am vrea mai tntti, tovară
șe general, să ne dați cîteva a- 
mănunte despre cadrul în care 
au avut loc lucrările la care ați 
luat parte.

— Cu plăcere. Cea de a 61-a 
Conferință generală a Federa
ției Aeronautice Internaționale 
s~a bucurat de toate condițiile 
pentru a-și desfășura lucrările 
la nivelul așteptărilor și al ce
rințelor actuala. Spun aceasta

fiindcă sportul aviatic cunoaște 
o foarte mare răspîndire. O do
vedește numărul sporit de țări 
afiliate la forul internațional — 
în prezent aproape 70. La re
centa conferință și-au trimis 
delegați 36 de federații națio
nale. Atmosfera a fost dintre 
cele mai bune, cordială și prie
tenească, propice unor dezbateri 
largi și competente, pe măsura 
dezvoltării pe care o cunoaște 
tehnica aeronautică internațio-

Interviu consemnat de
C. ALEXANDRU

((Sontinuare tn pag. a 2-a)

Dupâ prima zi 

S.U.A.-AUSTRALIA Z-O, 
ÎN fINALA „CUPEI 

OAVIS“
în Australia, la Adelaida, a 

început finala „Cupei Davis", 
care opune echi^eta Australiei 
și S.L. Dupâ prima zi sco
rul le este favorabil tenis- 
manilor americani, care con
duc cu 2—0 prin victoriile rea
lizate de Graebner în fața lui 
Bowrey (8—10, 6—4, 8—6, 3—6t 
6—1) ți Ashe în dauna lui 
Ruffels (6—8. 7—5, 6-3, 6—3).
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TELE (neoficiale) pe na- 
(luni.

După cum se poate constata 
din tabelul publicat în conti
nuare, 14 sportivi de la Steaua 
s-au clasat la Jocurile Olim
pie® în primele șase locuri ale 
probelor în care au luat star
tul. Deci jumătate dintre repre
zentanții clubului militar în Io
tul olimpic al României au a- 
dus tării noastre; pe lingă me
daliile menționate, un număr 
de 42,25 puncte, ADICĂ APROA
PE 50 LA SUTA DIN TOTALUL 
REALIZAT La MAREA COM
PETIȚIE MONDIALĂ GĂZ
DUITĂ DE CAPITALA MEXI
CULUI.

Dacă ne-am limita numai la 
acest bogat bilanț olimpie și ar 
fi suficient de îndreptățită afir
mația că pentru clubul sportiv 
al armatei noastre anul 1968 
a fost deosebit de fructuos. Dar,, 
în cartea sa de onoare și-au 
câștigat locul meritat și alre 
performanțe generatoare de 
prestigiu, dintre care unele (cele 
mai valoroase) sînt amintite în 
același chenar alăturat, dar nu
meroase altele rămîn inevitabil 
în afara retrospseției noastre, 
din lipsă de spațiu.

Toate aceste succese, care 
depășesc, întrueîtva, previziu
nile, demonstrează convingător 
contribuția substanțială adusă 
și în acest an de clubul Steaua 
la afirmarea, sportului românesc 
în arena mondială. Cum era 
și natural, ele au constituit un 
adevărat „centru de greutate" 
în dezbaterile plenarei clubului, 
fiind trecute în revistă cu jus
tificată mîndrie. Felicitînd, în 
numele mișcării sportive, pe 
autorii direeți ai acestor suc
cese, ca și pe toți eei ee, In
tr-un fel sau altul, într-o mai 
mică sau mai mare măsură, Jn- 
cepînd de la conducerea clu
bului, de la șefii de sectoare 
tehnice și antrenori, pînă ia 
ultimul om din personalul ad
ministrativ și de deservire, au 
contribuit Ia realizarea lor, to
varășul prof. Marin Bîrjega, vi
cepreședinte al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport a apreciat, prin corelație, 
seriozitatea și simțul de răs
pundere eu care se muneește 
3a Steaua.

SPIRITUL CRITIC N-A LIP
SIT ANALIZEI

Ceea ce, însă, asistînd ca in
vitați la plenară, am remarcat 
cu plăcere a fost faptul că nu 
s-a căzut în euforie, exagerîn- 
du-se anumite merite individu
ale sau colective (cum se în- 
timplă, de obicei, în lumea spor
tului după unele succese). Dim
potrivă chiar, așa cum se pro
cedează în mod obișnuit la 
Steaua, unde ștacheta exigen
ței este ridicată mereu mai sus, 
procedindu-se tocmai la com
parații cu realizările obținute 
s-au analizat în spirit foarte 
critic rămînerile în' urmă, lip
surile existente în unele sec
toare și la unii sportivi.

Bineînțeles, acestei optici să
nătoase i s-a supus și analiza 
comportării olimpicilor prove- 
niți de la Steaua. Atît în darea 
de seamă, prezentată de colo
nelul Vasile Ienceanu, vicepre
ședintele clubului, cît și în u- 
nele luări de cuvînt au fost 
subliniate rezultatele nesatisfă
cătoare obținute la Olimpiada 
din Mexic de către trăgătorii 
Virgil Atanașiu. Gheorghe Flo- 
rescu și Gh. Sencovici, boxerii 
Nicolae Gîju și Constantin Ciu- 
eă, canotorii Octavian Paveieș- 
cu și Eugen Petrache, scoțin- 
du-se în evidență și cauzele 
care le-au determinat.

Astfel, în cazul lui Gîju S-A 
ARĂTAT CĂ el NU S-A MAI 
PREGĂTIT CU SERIOZITATE, 
A DEVENIT INGÎMFAT, DUCE 
O VIAȚĂ PARTICULARA 
DEZORDONATĂ A ÎNCEPUT 
SA CONSUME ALCOOL FU
MEAZĂ ȘI NU SE PREOCUPA 
De menținerea în cate
gorie, în privința lui Virgil 
Atanașiu s-a dezvăluia că el a 
preferat să plece în concediu la 
mare exact în perioada de in
tensă pregătire olimpică.

De asemenea, după cum re
marca ÎN CUVÎNTUL SAU 
antrenorul Gh. Corbescu, ATA- 
NASIU N-A MAI PARTICIPAT 
TIMP DE UN AN DUPĂ CU
CERIREA TITLULUI D® CAM
PION MONDIAL LA NICI UN 
CONCURS.

In plenară s-a discutat critic 
și despre acei sportivi care 
n-au îndeplinit baremurile o- 
limplee și, în consecință, n-au 
efectuat deplasarea în Mexic. 
Din această categorie fac parte, 
printre alții, halterofilul Fiți Ba
laș, înotătorul Angel Șopterea- 
nu, precum și unii sportivi din 
secțiile de jocuri.

Foarte animate au fost în ple
nară discuțiile în legătură cu 
sistemul de pregătire a sporti
vilor din loturile naționale fo-

(Urrnare din pag. 1)

Agenda sportivă a săptă- 
mînii este săracă. Cele 
mai multe dintre sportu

rile cu competiții de regulari
tate se află in vacanța solsti
țiului de iarnă. Și apoi, mai vin 
sărbătorile. Oamenii umblă după 
brazi (fiindcă molizii se scu
tură repede și fac gunoi în 
casă), caută podoabe, cumpără 
delicatese, cântăresc din ochi 
curcanii. Se apropie Revelionul, 
Anul Nou.

Baschetul încearcă să țină, 
deci, un afiș timid, înfruntând 
sarmalele, torturile Și cozonacii. 
In București: a doua ediție a 
„Cupei federației” la minibas- 
ehet. Momentul este notabil 
pentru că fără „baschet mic* 
nu vom putea avea niciodată un 

’„mare baschet". In cazul acesta 
(fi nu numai în acesta!) un 
raport, implantat foarte logic în 

loslt huinte de Olimpiadă și cu 
eeS ee va fi utilizat în viitor, 
în general, m exprimat pă
rerea eă pregătirea centrali
zată, în cadrul federațiilor de 
specialitate, nu a dat în roate 
cazurile rezultatele scontate și 
că în anumite situații ar fi bine 
de-acum înainte să se renunțe 
la ea. Antrenorul Nae Navașart, 
de pildă, s-a pronunțat pentru o 
pregătire descentralizată, care 
ar crea o mal puternică emu
lație Ia cluburi. Aceeași idee a 
fost susținută de canotorul C. 
Ciocoi și de antrenorul Gh. 
Corbescu. Acesta din urmă s-a 
folosit în argumentare de anu
mite practici bizare întllnlte în 
pregătirea lotului olimpic de tir.

Fără a se situa categorie în 
favoarea uneia sau alteia dintre 
soluții, tovarășul prof. Marin 
Bîrjega a subliniat în cuvîntul 
său că nu forma în care se va 
face in viitor pregătirea sporti
vilor fruntași constituie, totuși, 
elementul esențial, ri conținutul 
acestei pregătiri.

ACTIVITATEA SECȚIILOR 
MĂSURATĂ CU EXIGENȚA

Cu exigența proprie oameni
lor din acest club, eare nu se 
mulțumesc numai a lupta pen
tru întîietate pe plan național, 
ci își măsoară rezultatele la 
scara performanțelor interna
ționale, a fost analizată în ple
nară activitatea fiecărei secții pe 
ramură de sport. în parte. S-a 
relevat, astfel, că secția de scri
mă este fruntașă pe elub, pre- 
zentîndu-se cu un bilanț exce
lent. Iată, sintetizate, perfor
manțele sportivilor acestei sec
ții : o medalie de aur (Ionel 
Drimbă), un loc 6 (Mihai Țiu) 
și contribuția celor trei fete la 
situarea echipei de floretă pe 
locul 3 la Olimpiadă, „Cupa 
campionilor europeni" cucerită 
Ia floretă fete, locul doi în 
„C.C,E." la floretă băieți, 4 ti
tluri de campioni balcanici, toa-

DIN CARTEA DE ONOARE 
A CLUBULUI PE ANUL 1968

Competiții internaționale

CAMPIONI OLIMPICI

Viorica Viscopoleanu (sări
tura în lungime, cu 6,82 m — 
nou record mondial șl olim
pic).

Ionel Drimbă (floretă — In
dividual).

Medalii de argint la Olim
piadă

Ion Bariu (lupte greco-ro- 
mane).

Haralambie Ivanov (compo
nent al echipajului României 
de caiac 4).

Medalii de bronz la Olimpiadă

Slmion Popeseu (lupte gre- 
co-romane).

Eeaterina Ienclcj Ileana 
Drimbă și Olga Szabo (compo
nente ale echipei de floretă a 
României).

Locul IV la Olimpiadă

Nicolae Rotaru (tir).
Ștefan Stîngu (lupte libere).
Nicolae Negut (lupte greco- 

romane).
Valentina Serghei (caiac du

blu).
Mihai Țiu șl lullu Falb 

(componenți ai echipei de flo
retă a României).

Locul V la Olimpiadă

Petre Ceman (lupte libere).

Locul VI Ia Olimpiadă

Mihai Țiu (floretă Indivi
dual).

CÎȘTtGĂTOARE ALE „CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI"

Echipa de handbal in T,
Echipa de floretă fete.

FINALISTA A „C.C.E,"

Echipa de floretă băieți,

JOCURILE BALCANICE

13 titluri de campioni bal
canici (4 la atletism, 4 la 
scrimă, 2 la călărie, 1 la lupte, 
1 la tir șl 1 la mato).

Competiții interne
87 titluri de campioni națio

nali în probele Individuale.
15 titluri de campioni in 

sporturile pe echipe.
35 titluri de campioni națio

nali la juniori.
75 noi recorduri naționale.

te titlurile de campioni națio
nali (atît la individual cîț și 
pe echipe), „Cupa României" la 
floretă fete, floretă băieți și 
sabie, precum și numeroase 
alte victorii în concursuri inter
ne și internaționale. Referin- 
du-se la această impresionantă 
suită de victorii, campionul o- 
limpio Ionel Drimbă sublinia 
că EA N-AR FI FOST POSIBI
LĂ FĂRĂ MĂRIREA VOLU
MULUI ȘI INTENSITĂȚII 
ANTRENAMENTELOR. „ÎN 
SECȚIA DE SCRIMA — a spus 
Ionel Drimbă — SE MUNCEȘTE 
FOARTE MULT, CU SERIOZI
TATE, CU TRAGERE DE INI
MA și este păcat că an
trenorii ȘI SPORTIVII AL
TOR SECȚII NU VIN SĂ 
ÎMPĂRTĂȘEASCĂ DIN EXPE
RIENȚA NOASTRĂ", 

conștiințe, trebuie inversat. Se
cretul este să se meargă de la 
mult la puțin. Și la bun l

t-a Timișoara începe un tur
neu internațional feminin cu 
participarea a două formații ro
mânești (lotul A și tineret), se
lecționatele Iugoslaviei și Bul
gariei, cotate înalt în ierarhia 
mondială. Foarte bine că se 
joacă în provincie. Capitala este 
atît de blazată incît doar Fele 
ar mai putea-o poate scoate din 
nepăsare.

Foarte rău este, însă, eă sala 
timișoreană se dovedește impro
prie marilor competiții. Ce ar 
fi de făcut 7

Campionatul de hochei țji 
continuă un curs normal 
fără zguduiri, fără seisme. 

Duminică, un nou derby Steaua- 
Dinamo, aț patrulea în actuala 
ediție a întrecerii, Și mgf sînt 
două. (Ah, doamne i)

Ionel Drimbă

Aprecieri favorabile s-au fă
cut și la adresa secțiilor de 
handbal, baschet, rugby, volei, 
călărie, lupte, eaiac-eanoe Și 
polo. Cu privire la alte secții 
(atletism, tenis) ș-a remarcat 
eă există un mare decalaj in
tre cîteva vîrfuri și restul spor
tivilor. La atletism, de pildă, 
alături de Viorica Viscopolea
nu, Ioșif Naghi, Petre Asțafei, 
Nicolae Perța și alți eîțiva 
componenți de valoare, care se 
remarcă prin rezultatele lor, 
există mulți alți sportivi (unii 
dintre ei fac parte chiar din lo
tul republican, cum sînt W. 
Sokol, Gh. Ene, Marcel Petra, 
Eeaterina Vitalios) care, deși au 
beneficiat de condiții excelente 
de pregătire, n-au reușit să-și 
îndeplinească obiectivele de per
formanță propuse. Alți atleți, ca 
Victor Caramihai, Ovidiu Lupu, 
Ion Gășitu, Livia Oros, Dome
nico Menis, au avut în acest an 
comportări sub orice critică. 
Ca nesatisfăcătoare a fost cali
ficată activitatea secțiilor de 
gimnastică, haltere (unde re
zultatele sportivilor sînt departe 
de cerințele internaționale) și 
(parțial) motociclism.

Păreri critice îndreptă
țite s-au emis în legă
tură cu activitatea echi
pei de fotbal care, deși 
în acest an a reușit să 
recucerească titlul de 
campioană națională, în 
turul noului campionat a 
avut o evoluție total ne- 
cprespunzățoare (asupra 
comportării sale vom re
veni in ziar după ședința 
de analiză care va avea 
loq la începutul lunii ia
nuarie, o dată cu reîn
toarcerea jucătorilor din 
concediu).

Critici severe s-au adus în 
plenară unor sportivi cu o 
CondultS neeoreșpunzătoare, 
fie în procesul de pregătire, 
fie în viața particulară. Din
tre aceștia amintim pe ca
notoarele Paula Terente și 
Fănica Ditcov, pe călăreții 
Dumitru Velea și Andrei Cos- 
tea (ieșiri nepotrivite față 
de antrenori), pe moțociclis- 
tul Ion Gheorghe, pe înotă
torii Zeno Giurasa, G. Goet- 
her și M. Potoceanu, pe po- 
loiștul Valeriu Țăranu, pe 
tenișmana Eleonora Dumi
trescu, pe voleibalistul Oc
tavian Crețu, pe fotbaliștii 
D. Popeseu și Sorin Avram.

OGLINDA MUNCII ANTRENO
RILOR ȘI TEHNICIENILOR

Un subiect aparte în plenară 
l-a constituit activitatea an
trenorilor și tehnicienilor clu
bului. S-a relevat că majorita
tea dintre ej s-au ocupat cu 
răspundere de îmbunătățirea 
procesului de instruire și e- 
ducare a sportivilor, de întări
rea organizatorică a secțiilor, de 
completarea efectivelor, de se
lecționarea unor tineri eu per
spective. Pentru competența, 
seriozitatea și rezultatele obți
nute în munca lor au fost evi- 
dențiați, printre alții, antreno
rii I. Soter, T. Tănașe, N. Na- 
vasart, C. Herold, A. Vîlcea, 
I. Gociman, O. Nodea, V. Po- 
povjei, M. Toader, tehnicienii 
I. Gheorghe, M. Blăgeșcu, I. 
Mureșanu, R, Platon. Totodată, 
au fost semnalate și defieien-

Există speranțe că dinamoviș- 
tii au învățat cite ceva din lec
ția aspră de săptămâna trecută, 
alungind la concluzia că acest 
joc este, in ultima instanță, o 
chestiune de inteligență și că 
nu se poate confunda crosa cu 
ciomagul. Fiecare avînd o altă 
însărcinare și atribuție. Există 
speranțel Nimic nu este mai 
frumos decit a avea putere să 
speri.

in nou judo! Sportul a- 
| 1 cesta, cu un limbaj fas

cinant, oriental, cîștigă 
teren, recrutează prozeliți, a- 
meninți să devină de-a drep
tul popular. De data aceasta, 
iși dispută întâietatea oamenii 
tn halat alb din cercurile stu
dențești de judo ale Capitalei.

Probabil că pe curînd vor fi 
înființate secții la Steaua ?i Di- 
namcQ 

țel® din munca unor anțrenarî, 
cum sînt, de pildă, Nicolae 
Păiș, Gh. Icnită, Ion Vasile, Ion 
Chiriac, Marcu Spacov, I. Frîn- 
eu, cărora li s-a cerut să-și re
vizuiască punctul de vedere cu 
privire la volumul și, ințenșita- 
tea antrenamentelor.

PREOCUPARE MAI ATENTĂ 
PENTRU „SCHIMBUL DE 

MÎINE"

în altă ordine de idei, ple
nara a apreciat că activitatea 
eq copiii și juniorii a marcat 
in 1968 un progres evident, față 
de anii anteriori. Preocupări 
mai atente privind selecționa
rea' ținerilor pentru secțiile 
clubului au avut îndeosebi an
trenorii de juniori și copii de 
la polo, tir, rugby, baschet, 
pentatlon modern, handbal, lup
te. Din echipele de juniori, nu
meroase elemente talentate au 
promovat în acest an în for
mațiile prime ale elubului la 
hoehei, polo, călărie, tir, lupte, 
ciclism și caiac, evidențiindu-se 
în acest sens antrenorii Ganga, 
Crișan, Marcoci, Enea, Vpicu, 
Lefter, Brașoveanu.

în unele secții, însă, se re
simte o lipsă cronica de ele
mente tinere valoroase, cum 
este cazul la tenis, unde antre
norii Viziru și Chivaru au con
tinuat să neglijeze munca cu 
juniorii și copiii. Aceeași obser
vație poate fi făcută și în pri
vința antrenorilor Sorin Poe- 
naru, Ion Aioanei, Șerbu Neac- 
șu, Dan Ionescu șl alții.

ÎN PERSPECTIVA LUI 1969

Pe baza rezultatelor obținute 
pînă acum și Unind seama de 
Directivele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
pentru următorul ciclu olimpic, 
plenara clubului Steaua a sta
bilit pentru anul 1969 o serie de 
obiective foarte importante, 
precum și măsurile necesare în 
vederea realizării lor. Printre 
altele, este prevăzut a șe acor
da o atenție deosebită ramuri
lor sportive care au dat rezul
tate și care au o pondere mare 
în programul J.O. : atletism, 
lupte, box, caiac-canoe, scrimă 
și tir, precum și probelor femi
nine la atletism, scrimă și ca
iac, unde se întrevăd posibilități 
sporite de obținere a unor per
formanțe superioare ; șe va ur
mări corelarea judicioasă a pre
gătirii la elub și la loturi a 
sportivilor secțiilor nominaliza
te ; cu mai multă grijă se va 
face selecționarea și perfecțio
narea pregătirii unor tineri eu 
reale perspective pentru secți
ile de fotbal, atletism, ciclism, 
haltere, lupta, moto, rugby și 
tir; o preocupare sporită se 
va acorda îmbunătățirii bazei 
materiale, prin executarea u- 
nor noi lucrări de amenajare la 
baza Ghencea, precum și la oele 
de la Săftica, Snagov și Predeal.

în afara participării la cam
pionatele mondiale, europene 
și balcanice, precum și la alte 
numeroase competiții interna
ționale ce se vor organiza în 
anul viitor, și pentru care con
siliul clubului a stabilit obiec
tive concrete, sportivii de la 
Steaua se vor alinia la startul 
Spartachiadei de vară a arma
telor prietene, competiție de 
mare anvergură ce se va des
fășura la Kiev, între 1 și 10 
august 1969.

Iubitorii de sport din țara 
noastră doresc și așteaptă ca 
reprezentanții clubului Steaua 
să confirme și în anul urmă
tor, cu prilejul tuturor acestor 
confruntări internaționale, ex
celentele rezultate din 1968, a- 
ducând astfel o contribuție în
semnată la creșterea prestigiu
lui sportului românesc în arena 
mondială.

miiigiiiiiiiimgmiiiiiiii

BULETINUL ZĂPEZII

Serviciul Prevederi de scur
tă durată din cadrul Institu
tului meteorologie ne-a Infor
mat, Ieri, că în ultima vreme 
a nins, iar stratul de zăpadă 
va crește tn zilele următoare, 
permifînd practicarea schiu
lui în condiții pune. Ieri di
mineață, grosimea stratului de 
zăpadă avea următoarele di
mensiuni te principalele re
giuni montane : Predeal 13 
cm, Paring 31 cm, Țarcu-Go- 
deanu 14 cm; Sinala-Cota 1 560 
24 cm, Vîrful Omul 55 cm, Bra
șov (oraș) 4 cm.

(Urmare din pag. I)

nalâ pe tărfmul «portului la ora 
zborurilor cosmice.

— Care au fost punctele mai 
importante înscrise pe ordinea 
de zi 7

— Moi lntîî — în cadrul reu
niunii Comisiei internaționale 
de zbor fără motor — s-au dis
cutat cîteva lucruri legate de 
acest sport și perspectivele lui. 
Apoi, în următoarele patru zile, 
cît au durat lucrările propriu- 
zise ale Conferinței generale 
F.A.I., s-au dezbătut nu mai pu
țin de 20 de puncte. Printre 
cele mai importante amintim: 
rapoartele de activitate ale 
F.A.I. pe perioada care s-a 
scurs de la precedenta conferin
ță (noiembrie 1967), materiale 
prezentate de președintele fede
rației, directorul general, tre
zorierul general și de către pre
ședinții comisiilor din cadrul 
federației internaționale ; adop
tarea textului final al statutului 
și examinarea proiectului de 
regulamente interioare atît de 
necesare în buna desfășurare a 
acestui sport. Regulamentele in
terioare vor fi supuse votului 
în anul viitor, urmînd să li se 
mai aducă unele îmbunătățiri. 
Deplina siguranță a zborului, 
viața sportivilor și buna între
ținere și folosire a aparatelor 
interesează peste tot pe cei ce 
se oeupă de acest frumos sport, 
dar tot atît de pretențios, care 
este aviația. A fost aprobat ca
lendarul sportiv internațional 
și organizarea ■ celui de al trei
lea Festival internațional al fil
mului aeronautic șl spațial. Ș-au 
luat in discuție cererile de afi
liere a federațiilor din Venezu
ela, Brazilia, Peru, Mali și al
tele, ea și cererea aeroclubului 
din R.D.G. de a deveni membru 
activ al F.A.I. Deocamdată, s-a 
dat aviz favorabil solicitării fo
rului din R.D.G., urmînd ca ce
lelalte cereri să fie discutate la 
viitoarea conferință. Am parti
cipat și la o festivitate deosebit 
de plăcută pentru noi: decer
narea medaliilor și diplomelor 
federației internaționale, prilej 
cu care, doi piloți români — Ion 
Panduru și Nieolae Cpnstanti- 
neseu — au fost distinși eu Di
ploma internațională „Paul Tis- 
sandier".

Ca. un punct principal pe or
dinea de zi s-a înscris alegerea 
organelor conducătoare ale 
F.A.I. și a comisiilor tehnice.

INEPUIZABILUL
După înffîngerea la se©r su

ferită în meciul cu Spasski și 
rezultatul slab de la Olimpiadă 
(sub SO0/? în finală), revenirea lui 
Larsen în turneul de la Palma 
de Mallorca (unde a împărțit locu
rile 2—3 eu Spasski) a fost pri
mită cu satisfacție în lumea șa- 
hiștă, deoarece tînărul mare ma
estru danez este foarte simpati
zat. Stilu.1 său agresiv, antipatia 
față de remizele „de salon" (care 
Ua costat destule puncte) au creat 
un curent de opinie în favoarea 
lui, mulți așteptîndu-se la un 
meci între el și Petrosian pentru 
campionatul lumii.

Adevărul este câ însuși Larsen 
Iși supraestimase șansele la Htlu 
(ceea ce psihologic nu este de 
mirare, în urma seriei de excep
ționale succese din 1967 șl înce
putul lui 1968) uitînd că între 
turnee și rneciurj există o mare 
diferență. Ei a fost învins de 
către Spasski pentru că acesta 
din urmă este, fără îndoială, mal 
bun jucător de meciuri și pro
babil, în general, un șahist mal 
bun,

La Olimpiada de la Lugano, 
unde a jucat la prima masă a 
echipei Danemarcei, el a desfă-

„încearcă să joci mai repede, 
altfel nu putem termina, par?- 
tida în orele de serviciu!...“

(din „Chess Reviero")

1/WU COPCEALĂU - ȘEFUL NOII GENERA fii

CARE PĂRĂSEȘTE AGE-GROUPS-urile

Ultima corripetiție a anului 
rezervată celor mai țineri îno
tători a confirmat, o dată în 
plus (dacă mai era nevoie), că 
în natdția românească — indi
ferent care a fost sau îi este 
leeul în ierarhia continentala 
— nu șe poate vorbi de o penu
rie de talente. Copii cu deose
bite calități (Hubert Bock, Zoe 
Reznieenko, Mircea Hohoiu ete) 
au existat mai întotdeauna și 
continuă să apară în fiecare an 
djn micile sere ale unei activi
tăți mult limitată de insufi
cienta bază materială existentă.

In aeest an, șeful promoției 
care părăsește cea mai avan
sată categorie a age-groups-uri- 
lor, dinampvistiîi Liviu Cop- 
cealău, vădește inestimabile (Ia 
această oră) posibilități. Buche
tul său de performanțe 69,7- 
190 m spate și 2:28,2—200 m șpa» 
te. 67,7—100 m delfin și 2:25,5-- 
200 m delfin, 4:48,7—400 m liber 
și 9:57,6-898 m liber, 2:29,7— 
200 m mixt și 5:22,4—400 m 
mixt certifică o multilatera
litate remarcabilă pentru un 
înotător român la virata de 
14 ani. Dinamica rezultatelor 
sale (salturi impresionante de la 
un an Ia altul) alăturată serio
zității și ambiției de care dă 
dovadă In pregătirea cotidiană

— FlWcd a venit vorba de 
alegeri, vă rugăm să ne spuneți 
cine se oeupă de conducerea 
activității organului internațio
nal 7

— Președinte de onoare a fost 
reales generalul V. Kokklnaki 
(U.R.S.S.). De asemenea, 1 s-a 
reînnoit mandatul, în calitate de 
președinte, doctorului Iosef 
Gaisbacher (Austria). Ca prim 
vicepreședinte a fost desemnat 
prof. E. Wegelius (Finlanda), 
Iar trezorier general dl. Jean 
Bleriot, fiul celebrului aviator. 
Au mai fost aleși 25 de vice
președinți, pentru diferite pro
bleme. FEDERAȚIA NOASTRĂ 
ARE REPREZENTANȚI ÎN 5 
DIN CELE 14 COMISII TEHNI
CE (ÎN COMISIILE DE AERO
NAUTICĂ SPORTIVĂ, ACRO
BAȚIE, ZBOR FĂRĂ MOTOR, 
PARAȘUTISM ȘI AEROMO- 
DELISM).

— Despre calendarul sportiv 
internațional ce s-a discutat 7

™ Deoarece campionatele 
mondiale se organizează din 
doi in doi ani — ÎN 1970 VOR 
AVEA LOC ASEMENEA ÎN
TRECERI LA PLANORISM 
(ÎN S.U.A.), PARAȘUTISM (ÎN 
IUGOSLAVIA), DE ÎNALTĂ 
ACROBAȚIE (ÎN ANGLIA) — 
pentru 1969 s-a prevăzut un ca
lendar internațional care a fost 
expus conferinței, dar el ur
mează să fie definitivat în scurt 
timp pe baza propunerilor ae
rocluburilor naționale.

Toate delegațiile participante 
la Conferință au fost solicitate 
să-și trimită reprezentanți și să 
concureze la cel de-al treilea 
Festival internațional al filmu
lui aeronautic și spațial, pro
gramat să aibă loc în 1971, în 
Elveția. Federația aeronautică 
română r- care se bucură de 
frumoase aprecieri în cercurile 

s internaționale — se va strădui 
’ să fie prezentă și la această 

manifestare de mare prestigiu. 
E un gînd îndrăzneț, angajnnt, 
dar pe deplin realizabil.

— Ce alte noutăți mai putem 
comunica cititorilor noștri 7

—■ La propunerea federației 
din U.R.Ș.S., conferința a apro
bat instituirea unei medalii de 
aur în memoria primului om ce 
a .pășit în cosmos — IURI GA
GARIN — medalie ce se va a- 
tribui anual cosmonauților care 
vor stabili cele mai valoroase

șurat o activitate prodigioasă a- 
nalizind tot timpul partidele 
coechipierilor săi, pregătlndu-i 
pentru meciurile de a doua zi. 
într-un cuvînt, el a fost sufle
tul acestei echipe eare, desigur, 
numai datorită eforturilor lui a 
intrat în finală, clasîndu-se pe 
locul XII. Oboseala și-a spus eu- 
vîntul asupra jocului lui Larsen 
la Olimpiadă, dar totuși, pe lîngă 
cele cîteva înfrîngeri suferite (la 
Spasski, Hort, Najdorf) el a și 
cîștigat cîteva partide bune. Un 
exemplu concludent este urmă
toarea frumoasă realizare, pe 
tema „Nebuni de culori diferite*' j

GAMBITUL DAMEI
B. LARSEN

W. UNZICKER
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Ca și David Yanovsky pe vre
muri, Larsen rămîne prin e^ee-

II impun pe tînărul Copcealău 
ca o reală speranță.

Dar elevul prof. Cristian Vlă- 
duță nu reprezintă un caz izo
lat în activitatea grupelor de 
copii. Anca Groza și Eugenia 
Cristeșcu au dovedit în mai 
multe rinduri un talent ieșit 
din comun. Doru Gropșan (din 
Reșița), Gabriel Popovioi (cu 
o statură impresionantă la 12 
ani) sau Teodor Nicolae sînt 
alte nume care rămîn în aten
ția specialiștilor-. Ca și cel al 
Aneăi Mihăescu (13 ani) pentru 
eare un 2:46,8 la 200 m mixt 
obținut în piscina ploieșteană 
(50 m) în plină perioadă pre
gătitoare reprezintă o cifră 
demnă de luat în considerație,

Exceptîndu-1 pe micuțul 
Gropșan, ceilalți mai sus citați 
fae parte din grupele de espii 
ale ciubuiui bucureștean Di
namo, care au dominat cate
goric întrecerile „Cupei speran
țelor". FAPTUL VINE SA CON
FIRME NU NUMAI VAI.A- 
BILITATEA IDEII UNEI 
MUNCI ORGANIZATE CU 
ȚINERII ÎNOTĂTORI 
CARE POATE DA ROADE ÎN 
CENTRELE UNDE EA SE 
BUCURA DE UN SPRIJIN 
SUBSTANȚIAL, DAR ȘI E- 
FICIENȚA UNUI ANTRENA
MENT DE MARE INTENSITA
TE LA VÎRȘTE DIN CELE 
MAI FRAGEDE. După numai 
trei șni de când prof. £r. Vlă- 
<Uță și prof. Magda Negrea 
(cărora țiiț«rioȚ ii adăugat 
și fosta campioană, și încă ac
tuală recordmană a țării; San

performanțe tn cucerirea spa
țiului eosmic tn scopuri pașnice. 
Șl încă un lucru care cred că 
Interesează: viitoarea confe
rință generală a F.A.I. va avea 
loc între ÎS fi 31 iulie 1969 la 
Helsinki.

— Tovarășe general, profittnd 
de acest prilej, vă rugăm să ne 
spuneți cîteva cuvinte despre 
perspectivele sportului aviatic 
din țara noastră, despre preocu
pările forului nostru și mani
festările la care vor lua parte 
sportivii români.

— Cu cîtva timp în urmă, 
prin intermediul ziarului „Spor
tul”, am făcut cunoscute o serie 
de măsuri pe care C.N.E.F.S.- 
ul șl biroul federal le-au luat 
pentru dezvoltarea acestei acti
vități pe plan național. 1969 va 
Însemna — cel puțin «ceasta 
este dorința noastră — o etapă 
importantă în lărgirea bazei de 
masă a sportului aviatic, în re
crutarea șl formarea unui nu
măr sporit de sportivi și in- 
struntori, în îmbunătățirea do
tării tehnleo-materiale. Sînt 
propuse pentru a fi achizițio
nate avioane școală și perfec
ționare, pentru remorcaj pla
noare și lansări de parașutiști, 
aparate radio pentru planoare, 
stații de radio terestre, pentru 
dirijarea de la sol a planorișți- 
lor aflați în zbor, planoare de 
școală șl performanță de simplă 
și dublă comandă, parașute de 
performanță, Acestea depind 
însă de posibilitățile de . impoi t. 
Din produsele indigene, aero
cluburile vor fi dotate cu un 
număr însemnat de planoare șl 
cu peste 100 de parașute pentru 
piloții sportivi și planoriștt

PRINTRE COMPETIȚIILE 
LA CARE SE VOR PREZENTA 
SPORTIVII NOȘTRI AMIN
TESC „CUPA ADRIATieiI" LA 
PARAȘUTISM (ÎN IUGOSLA
VIA), CONCURSURILE IN
TERNAȚIONALE LA ACE
EAȘI RAMURĂ SPORTIVĂ CE . 
VOR AVEA LOC ÎN U.R.S.S., 
UNGARIA ȘI CEHOSLOVA- ’ 
CIA. Bineînțeles, la torte aces
tea se vor adăuga întrecerile 
pe plan intern — unele dintre 
ele cu caracter internațional.

în încheiere, aș vrea să mă 
folosesc de acest prilej și să 
■adresez sportivilor noștri în
demnul la o pregătire temeini
că pentru ca performanțele lor 
să se situeze la nivelul cerințe
lor actuale, al prestigiului de 
care se bucură România în spor
tul aviatic internațional.

LARSEN
lență un jucător de turneu, ine» 
gal poate, dar totdeauna în luptă 
pentru victorie.

ÎN 5 MINUTE
In această poziție simplă 

nu este greu de observat eă 
un șah cu dama la g3 ar fi 
decisiv. Deși autorul acestei 
probleme, cunoscutul maes
tru Dr. W. Speckmann, a a&. 
cuns bine „cheia." soluției, 
totuși sîntem convinși că veți 
găsi destul de ușor manevra 
prin care se poate realiza 
această idee.
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da Grințescu) s-au lansat într-o 
pasionantă cursă de dezvăluire 
a imenselor posibilități care se 
află îndeobște în stare latentă, 
Ia sute de copii care absolvă 
cursurile de inițiere în fiecare 
vară, au apărut primele satis
facții. Și mai mult ca sigur că 
mi și ultimele.,.

Concluziile concursului de 1» 
Ploiești (organizatorilor li șe 
cuvin felicitări pentru primul 
lor examen oficial) sînt însă 
mult mal numeroase. Salutar, 
succesul gazdelor (clubul Pe
trolul), care intr-un clasament 
al numărului victoriilor indi
viduale figurează pe locul ÎIL 
după Dinamo și Școala spor
tivă din Reșița și înaintea u- 
nor secții cu infinit mai mari 
posibilități, îmbucurătoare — 
după ani și ani de așteptare — 
revenirea tinerilor înotători o- 
rădeni. în schimb, sportivii din 
Timișoara și Galați, centre eu 
mai vechi tradiții, ne-au dat 
prea puține prilejuri de satis
facție. Constatări valabile și 
pentru o serie de individuali
tăți, carp jțț sezonul de vară 
demonșteaseră o formă spor
tivă superioară (Carmen Cehan- 
zue, Zepo Oprițescu, Lucia Ra
du, Liliana Burlacu, Zita Er- 
deli),

în șffrșît, un adevărat vot de 
blam pentru reprezentanții 
Clubului sportiv școlar din 
București, care au preferat a-^ 
cestui tradițional concurs... „prea 
găUrea”. la munte I 71

Adrian VASILIM
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MINIBASCHETUL
PREGĂTIRE COMPLEXĂ

ȘI ATRACTIVA A COPIILOR
„U“ CLUJ
DINTRE ASPIRAȚII

LA MIJLOCUL DISTANȚEI 
SI REALIZĂRI

Marți 17 decembrie s-a ținut 
la Cluj ședința de analiză a 
secției de fotbal Universitatea. 
Antrenorul C. Teașcă a prezen
tat un raport solid construit și 
argumentat, purtînd pe cei de 
față în intimitatea echipei clu
jene și efectuînd multiple ra
portări și corelații între reali
tățile de la „U” și cele din fot
balul nostru, profitate pe fun
dalul soccerulul internațional, 
pledmd pentru ideea că O uni
tate fotbalistică (un club) are 
în mare calitățile și limitele 
întregului. Realizările au fost 
expediate într-o frază (locul I 
după șapte etape, nivelul spec
tacular și randamentul atins în 
unele partide, promovarea unor 
jucători în loturile naționale). 
Antrenorul n dezbătut pe larg 
ee a intenționat să facă la a- 
eeastă echipă, ee a izbutit să 
realizeze și cum, aportul ce
lorlalți responsabili la procesul 
de regenerare șl disciplinare. 
Teașeă a afirmat de la început: 
„nu vom încerca să explicăm 
victoriile sau eșecurile prin nu 
știu ce ecuație tactică, ci vom 
încerca să prezentăm esența 
lucrurilor; fiindcă fotbalul nos
tru, in general, șl cel universi
tar, in special, sînt în prezent 
mediocrități poleite și lipsite de 
vreo perspectivă serioasă; toți 
sîntem vinovați de actuala si
tuație : antrenorii, fiindcă nu 
ne asumăm rolul de tehnicieni 

i pricepuți, onești și inflexibili; 
jucătorii, fiindcă sînt refractari 
la muncă și pierd acumulările 
de antrenament prin viață dez
ordonată ; conducerile secțiilor 
și cluburilor, deoarece nu soli
cită eu fermitate forurilor res
ponsabile condițiile necesare li
nei pregătiri complexe ; arbitrii 
etc etc."

S-a arătat că la „U“ s-a efec
tuat un mare volum de antre
namente, accentuîndu-se mult 
și pe elementul intensitate, dar 
jucătorii obțin acumulări lente 
pe planul capacității de efort 
datorită unei prealabile pregă
tiri atletice precare și sustra
gerii unora de la muncă. Deși 
ș-a lucrat zilnic, C. Teașcă a 
fost de părere că durata an
trenamentelor este insuficientă 
pentru niște jucători tineri, ne
formați și promovați în echipă 
din necesități de remaniere ra
pidă.

Referindu-se la tactică în ge
neral, fostul antrenor al clu
jenilor a menționat că nici un 
sistem tactic, din cele aflate în 
actualitate, nu 
derat perfect 
ir/

poate fi consi- 
sau falimentar,

Fază dintr-un meci pierdut de clujeni în Capitală, cel cu Steaua. A fost o partidă specta
culoasă prin cele opt goluri realizate de

Fiecare are calități și limite, 
iar susținătorii lor nutresc spe
ranța că ele mai dețin valențe 
neexplorate încă. După ce a sub
liniat că înaintea organizării 
jocului și sistemelor tactice 
stau, la mare distanță, oamenii, 
jucătorii care le interpretează, 
cu potențialul lor, el a arătat 
că a încercat să insufle echipei 
o concepție ofensivă despre fot-

AMĂNUNTE DIN MECIUL
DE LA TEL AVIV

trebuie să fie un spec- 
o luptă de opinii, o ex- 
a preocupărilor de a e- 
idee proprie și nicidecum

ambele echipe

d« mine intîlnișeră maximă a- 
deziune. Dar a trecut timpul, 
nu se acționa deloc, am efec
tuat repetate intervenții, pro
misiunile au fost reînnoite, însă 
n-a apărut măcar un singur 
teren de antrenament. Mai mult, 
nici pentru necesitățile strin
gente ale echipei Universitatea 
nu s-a realizat un teren cu 
zgură, iar treptat, treptat chiar 
și stadionul municipal (cu un 
gazon degradat) n-a mal fost 
exclusiv la dispoziția noastră. 
Din această inerție, din aceste 
promisiuni neonorate am înțeles 
că n-am motive să sper în des
chiderea unei ofensive pentru 
renașterea fotbalului clujean și 
a primei sale echipe. Regret că 
deseori sînt obligat să renunț 
la rezultatele parțiale ale pro
priei mele activități, la o te
melie pe care sper de fiecare 
dată să ridic un edificiu mai 
acătări. Nu voi accepta nici
odată jucători refractari la 
muncă și disciplină, oameni dis
puși să atenteze la autorita
tea antrenorului, sau munca in
tr-un club care nu oferă decît 
perspectiva unei mențineri chi
nuite îij divizia A“.

în principiu, Teașcă are drep
tate, dar nu putem fi de acord 
cu inflexibilitatea sa în toate 
circumstanțele, eu termenii ire
conciliabili în care așează el 
toate neînțelegerile. El a fost 
și este apreciat de către mulți 
colegi de breaslă pentru fer
mitate, numai că această cali
tate manifestată stereotip și 
excesiv anulează uneori inten
țiile sale. în fotbalul nostru, de
ficiențele sînt numeroase șl. 
inerente, dar în fața lor tre
buie rezistat cu eforturi, cu răb
dare și suplețe. Nu putem să-l 
credem atit de naiv pe Teașcă 
îneît să bănuim că aleargă 
după vreun club în incinta că
ruia totul s-ar petrece irepro
șabil. El are datoria să înceapă 

. undeva o acțiune și să o ducă 
pînă la capăt. Altfel, își va 
fărîmița cariera, iar randamen
tul său se va limita la o suc
cesiune de începuturi frumoase, 
curmate însă mult prea de
vreme.

Pe stadionul Bloomfield, din 
Tel Aviv, selecționata divizio
nară română șl-a început 
miercuri turneul de două jocuri 
pe eare-1 întreprinde în Israel.

Așa cum am anunțat în zia
rul de ieri, primul meci, dis
putat în compania unei selec
ționate a cluburilor din Israel, 
a revenit echipei noastre cu 
scorul de 5—4. după ce în mi
nutul 25 gazdele conduceau cu 
3—1 ! Iată cîteva amănunte:

• Jocul, desfășurat 
teren moale, a fost de 
nivel tehnic, eu 'acțiuni 
în viteză și combinații
culoase. realizate de atacanții 
celor două echipe.

0 Selecționata noastră divi
zionară a evoluat în următoa
rea alcătuire: Gomea (min. 46

Pe un 
un bun 
purtate 
specta-

Datcu)—Sătmăreanu, Boe, Barbu 
(min. 46 Dinu), Mocanu, Gher- 
gheli, Dinu (min. 46 Radu Nun- 
weiller), Lucescu (min. 46 Pan- 
tea), Dembrovschi, Dumitrache 
(min. 46 Domide), Radu Nun- 
weiller (min. 46 Lucescu).

• Ghergheli, Dembrovschi, 
Mocanu și Boc au fost cei mai 
buni oameni ai echipei noastre.

• Din păcate, în prima re
priză a meciului, Dumitrache a 
suferit, la o ciocnire cu un apă
rător al gazdelor, un accident 
la picior. Medicul echipei, Du
mitru Tomescu, speră însă să-1 
recupereze pe Dumitrache pînă 
la 31 decembrie, zi în care se
lecționata divizionară susține 
ultimul meci al turneului (la 
Haiffa, probabil, cu o selecțio
nată a cluburilor din localitate).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI-SLAVIA SOFIA,
0 REUȘITA INT1ENIRE

DE GIMNASTICA ARTISTICA

VICTORIA VÎLCU
loc
in-

Miercuri seara a avut 
în sala Dinamo întîlnirea 
ternațională amicală de gim
nastică artistică între echi
pele Universitatea București 
și Șlavia Sofia. în- prima în- 
tîlnire de ia Sofia sportivele 
bulgare obținuseră victoria 
de o manieră categorică. De 
data asta, echipa bucureștea- 
nă s-a comportat la valoarea 
reală, cîștigînd prin Victoria 
Vîlcu toate locurile I la in-

dividual (exercițiu liber ales 
fără obiect, exercițiu cu o- 
biect și individual compus).

Pe echipe au eîștigat stu
dentele din Sofia, care au a- 
vut o șansă în plus prin acci
dentarea Cristinei Hurezeanu, 
care a ieșit din concurs după 
primul exercițiu. întîlnirea 
s-a desfășurat Ia un nivel 
tehnic bun, sportivele bulga
re impresionînd prin preci
zia cu care au „lucrat" la 
obiecte, precum și prin sări
turile foarte înalte. Ne-a plă
cut în mod deosebit Galina 
Borisova — o autentică spe
ranță a „artisticii* bulgare.

Rezultate la INDIVIDUAL i 
Exercițiu liber ales, fără o- 
biect: I. Victoria Vîlcu — 
9,60; 2 Nicolae Ileana —
9,50 ; 3. Galina Borisova (Sla
via Sofia) — 9,45.

Exercițiu liber ales, cu o- 
bieet: 1. Victoria Vîlcu (Univ. 
Bue.) — 9,60 ; 2. Galina Bo- 
risova, (Slavia Sofia) 9,50; 3 

(Șlavia Sofia)Ani Stoiciocova
9,30.

INDIVIDUAL
Victoria Vîlcu 
Galina Borisova _______
3. Nieelae Ileana (Univ.) 18,80. 

PE ECHIPE : 1. Slavia So
fia — 91,40; 2. Universita
tea Bue. 91,25.

COMPUS: 1. 
— 19,20; 2. 

(Slavia) 18,95;

HOK1A ALEXANBRESCU,
coresp.

bal, bazată pe o repartiție mai 
rațională a jucătorilor, pe un 
spirit colectiv, pe participarea 
tuturor la atac și apărare, pe 
marcaj în zonă și, in sfîrșit, 
pe utilizarea alinierii cu spri
jin pe legea de ofsaid, sistem 
pe care nu-1 consideră ideal, 
dar pe care îl apreciază pentru 
avantajele sale și pentru esența 
sa de opoziție în fața valului 
defensiv, care riscă să înăbușe 
fotbalul. Adresîndu-se jucăto
rilor, Teașcă le-a mărturisit :. 
„am dorit din tot sufletul să vă 
fac să înțelegeți că un meci de 
fotbal 
tacol, 
presie 
tala o
o partidă de cărți, unde aștepți. 
să fii servit, să te ajute noro
cul, sau, și mai rău, unde în
cerci să trișezi. Iar, dacă acum 
nu avem drept la elogii, aceas
ta se datorește faptului că nu 
v-ați angajat pînă la capăt să 
asimilați și să reproduceți ide- 
ea preconizată’1.

Au fost enumerate erorile 
săvîtșite de jucători în atac și 
apărare, accentuîndu-se pe ele
mentele care făceau „linia" să 
pară vulnerabilă (acțiunile de
fensive nu beneficiau de aportul 
tuturor jucătorilor ; nu s-a ac
ționat cu intensitatea și pre
cauția cuvenite asupra ambe
lor focare de pericol: adversa
rul și balonul ; joc cu întreru
peri, cu opriri, fără decizie și 
fără hotărîre).

De remarcat că viața echipei 
Universitatea Cluj s-a desfășu
rat în condiții mulțumitoare: 
alimentație excelentă, arsenal 
de mijloace pentru combaterea 
oboselii (spună, bazin cu apă 
caldă, instalație de oxigenare); 
deplasări organizate în condiții 
bune etc. Atitudinea jucători
lor a fost, în general, corectă, 
dar cu abateri discrete și cu 
lipsă de entuziasm. Tot acest 
cadru propice a fost rezultatul 
strădaniilor unei secții reduse 
ca număr, dar entuziastă (pre
ședinte N. Fabian), a unei con
duceri de club dinamice, a re
ceptivității unor foruri locale. 
O singură, dar mare inadver
tență : lipsa terenurilor de an
trenament și degradarea cimpu- 
lui de joc din stadionul mu
nicipal. ■

In încheiere, Teașcă și-a ma
nifestat bucuria pentru faptul 
că viitorul antrenor al cluje-

nilor va fi Stefan Cîrjan, sub
liniind multiplele calități ale 
acestuia și considerația de care 
se bucură în rîndul specialiști
lor și jucătorilor de toate vîrs- 
tele.

Acum, se cuvine tratat un as
pect mereu comentat din ac
tivitatea antrenorului Teașcă : 
.schimbarea frecventă a echipe
lor. La sfîrșitul acestui tur de 
campionat, a plecat de la U- 
niversitatea. Figura poate cea 
mai controversată din fotba
lul nostru, înzestrat cu certe 
qalițăți, recunoscute și de către 
cei mai aprigi adversari, gre
vat de unele defecte subliniate 
și de cei care îi recunosc inte
ligența și potențialul profesio
nal, Teașcă sosește torențial la 
o echipă, extirpă în cîteva luni 
tot ce 1 se pare veșted și pla
fonat, aruncă în arenă tineri ne- 
cunoscuți, instaurează o disci
plină spartană, se bate pentru 
drepturile jucătorilor, în schimb 
cere de la ei ațît cît n-au fost 
niciodată învățați să ofere fot
balului ; echipa capătă un în
ceput de fizionomie (tactică și 
morală) inedită și salutară și 
deodată, Teașcă demisionează 
sau cerș transferul. Apoi, ace
lași proces reîncepe în 

.parte. De aceea, el n-a i 
niciodată să meargă pînă 
patul ideilor sale, n-a 
nici măcar să beneficieze i 
dul activității prestată în pe- 

■ ripada inițială, știut fiind că 
ridicarea și fortificarea unei 
formații reprezintă un proces 
temporal, cu etape de creștere, 
dezvoltare și maturizare.

La ce te poți gîndi în fața a- 
cestei atitudini repetate ? La o 
trăsătură de instabilitate ? Da, 
dar Teașcă, în replică, spune 
că tocmai fidelitatea sa față de 
principii și aversiunea lui față 
de compromisuri îl obligă să 
procedeze astfel. De la Cluj, 
bunăoară, a cerut să plece fi
indcă pu s-au realizat terenu
rile de antrenament promise 
inițial, fapt ce îngreuia tot mai 
mult pregătirea echipei.

Iată ce declară Teașcă în a- 
cest sens: „M-am dus ta Cluj 
animat de planuri cu anvergu
ră. Cerusem la început să se a- 
menajeze numeroase terenuri 
de antrenament pentru echipele 
de toate categoriile, pentru e- 
levi și studenți, în intenția de a 
revitaliza viața fotbalistică a 
întregului oraș. Condițiile puse

Romulus BALABAN

în urma omologării 
natului diviziei C au

l altă 
izbutit 
la ca- 
ajuns 

de ro-

îmbrăcați cu tricouri noi, din
tre cele mai frumoase, minive- 
detele baschetului pitic s-au 
prezentat ieri, în sala Floreasca. 
Aici, cei care aveau de susținut 
meciuri au intrat pe teren spre 
a-și face obișnuita încălzire, 
restul puștimii ocupînd loc în 
tribune. Am ocupat și noi loc 
lingă aceste redutabile team- 
uri participante ta turneul final 
de minibaschet al „CUPEI FE
DERAȚIEI", și după numaj un 
mintii de „interviu" mmcam — 
cot ia cot — cele mai grozave 
specialități de ciocolată. Inter-

în Ultimii «ni ți a eîștigat un 
Ioc și In sportul din țara noa
stră o noțiune nouă, un sport 
pentru copil, denumit „minibas
chet” (vîrsta 10—12 ani) sau 
„baby-bașchet" (7—10 ani). E- 
xemplul internațional a impus 
aceste mijloace importante de 
educație fizică din sportul șco
lar și pe meleagurile noastre, a- 
sistînd astăzi la campionate pe 
țară, cu faze de zonă și finale, 
cu titluri de campioni .etc. Dar, 
din păcate, așa cum se întîmplă 
de obicei, a trebuit din nou să 
așteptăm mult pînă să trecem la 
ceva nou. Am lăsat Iar ca alte 
țări ne-o ia înainte, să or
ganizeze campionate eu sute 
și mii de echipe, ale căror re
zultate se văd deja acum sau 
se vor vedea, cu siguranță, la 
viitoarele campionate europene 
de juniori și seniori, la campio
natele mondiale și Jocurile O- 
limpice, competiții de mare an
vergură, 
duim din

’ rezultate
Astfel,

citim procesele verbale ale con
ferințelor de baschet pe țară, 
la care am participat și eu (de 
15 ani nu am lipsit de lâ nici 

. una), la consfătuirile antrenori
lor de baschet, aproape că nu au 
lipsit din discuții dezideratele 
formulate cu tărie de aproape 
toți partieipanțli: baschet pen
tru copii, să nu neglijăm per
spectiva, singura posibilitate de 
redresare a baschetului româ
nesc o reprezintă lucrul eu co
piii și juniorii, recompensarea 
celor care lucrează cu cei mici 
etc. Dar n-am vrut să fim noi 
precursori, pentru că, probabil, 
n-am găsit titulatura potrivită 
și, în consecință, a trebuit să 
importăm denumirea d© „mini" 
sau „baby“, fiindcă „baschet 
pentru copii" nu găsea rezonan
ța cuvenită în rîndul celor care 
trebuiau să-1 sprijine (F.R. Bas
chet, Inspectoratele școlare). Ce 
altceva decît „minibaschet" era 
„școala Teiului”, reprezentată de 
Folbert, Dinescu și alții încă 
în perioada 1945—46 ? Sau „ad
versarii" lor, din „școala Șin- 
caiului" din care făceam și eu 
parte, alături de Pleșoianu, 
Klosovschi, Giurculescu și alții ? 
Dar Nedef și Costescu nu tot 
de copii au început să joace la 
Floreasca ? Mai mult, același 
proces a fost prezent și în alte 
centre ale țării, nu numai în 
București, marii noștri jucători 
Fodor, Ftilop, Ferencz (Tg. Mu
reș) sau eei din Oradea și Cluj 
practicînd baschetul de la o 

' Vîrstă foarte mică.

la care noi ne stră- 
greu să obținem unele 
satisfăcătoare.
dacă facem -efortul să

(II)
tuturor rezultatelor din turul eampio- 
fost

Seria I
1 Șt. Bacău 15 11 2 2 29 7
2. Fpreșța Flț. 15 9 4 2 30—12
3. Viitorul Botoșani

17

15 8 2 5 30—18
4'. Textila Bh. 15 7 3 5 27—18
5. Minerul Gura Humorului

15 7 3 5 22—17
6—7- NlcoUna lș. 15 6 5 4 23—20
6vr-7. Minobrad V. Dorpei

15 6 5 4 21—18
8. Penicilina Iași

3 20—1815

3
0

18
17

6
8

17
17

9. Viei.
. Roman

10. Petrolul
23—22
29—23

6
_ 7 „

11. Rarăii] Cîmpulung------- - 4

15
M. 15

Mold 15 5
12. Forests durea

15 6
13. Letea Bac. 15 . 5
14. Cim. Bicaz 15 4

1
3
4

15. Fulgerul Dorohoi
15 4 3

16. Unirea Negrești
15 0 1

Seria a Il-a
5
3

1. Rapid Plopeni 15
2. Unirea Focșani 15
3. Petrolistul

Boldești
4. Ancora Galați
5. Rijltnerjțul

. Birlad
6. Chimia

Oraș Gh. Gheor- 
' ' ~ ' 15 i

15
15

15 5

18—21

stabilite următoarele clasamente î

2
4

5

24
22

15

15
14

14

8
7
7

13
13
12

18—29

14 9—50

1
3

5
5

5 14—14

11

1

23
21

18
16

15

ghiu-Dej
7. Gloria C.F.R.

Galați
8. Șoimii Buzău
9. Petrolul Berea

10. Metalul Buzău
11. Stuful Tulcea
12. FI. r. Tecuci
13. Metalul Brăila
14. Chirr ia

Mărășești
15. S.U.T. Galați
16. Gloria Tecuci

Seria a
Med.

S. N. Oltenița
T. U.G. Buc.
Cimentul Med.
Autobuzul 
București 
Electrica 
Constanța 
Marina Man.

Buc.

1. I.M.u.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8. FI. r.
9. Celuloza 

Călărași
10. Ideal C.-vodă
11. Olimpia

Giurgiu
I.T.C. Const. 
Petrolul Vid.
Unirea Măn. • 
Sirena Buc. 
Cooperatorul 
Urziceni

12.
13.
14.
15.
16.

7 4 18—18 15

15
15
15
15
15
15
15

15
15
15

15
15
15
15

15

15
15
15

15
15

15
15
15
15
15

15

o
8
2

6 7

6
3

4
6
4

3
7

7 21—22
6 17—18
6 21—23
6 24—22
6 11—12
7 20—28
6 18—19

25-29
16—23
13—33

33— 5
36—12
27— 8
28— 18

2

5
4
5

6
5

2 4 9
Seria a lV-a

1. Metalul Tirg. 15 9 5 1
2. Carpați Sin. 15 9 2 4

24—44

24—19
20— 19
21— 21

25—27
11—21
16—33
9—28

20—29

15—34

38—17
25—19

MINIVEDETELE
pretind interviul în felul ei, 
„pivotul” echipei din Satu Ma
re, Monica Așteleanu, ne-a vor
bit în termeni foarte . elogioși 
despre Michi — ursulețul pe 
care-1 ținea în brațe și, pentru 
a vedea cît este de cuminte, 
ne-a dat voie chiar să ne ju
căm cu el.

între timp, pe teren, formația 
de fete a Clubului sportiv șco
lar se distanța văzînd cu ochii 
de principala șa adversară — e- 
chipa Liceului nr. 35 din Capi
tală. Au eîștigat baschetbalistele 
de la C.g.Ș. (20—16) spre rnarșa 
bucurie a înflăcăraților supor
teri care le-au încurajat și în 
pauze I Apoi, sub panouri, și-au 
început demonstrația alte for
mații. S-a marcat mult, s-a... 
greșit mult, s-a aplaudat mult 1

15
15
15
14
14
13
12

12
12
10

25
20 .
20
19

19

16
16
16

15
13

23
20

Astăzi, vor intra în luptă alte 
echipe participante Ia acest tur
neu pe țară. Printre ele și cea a 
elevilor Școlii sportive din Su
ceava : tricouri negre, tighelate 
cu alb la cusături, bascheți noi- 
nouți în picioare, ecusoane în 
formă de scut cu un cap de 
zimbru pe fundalul roșu-albas- 
tru al culorilor Țării Moldovei. 
Băieții 
firește, 
a ceasta 
încheia
va continua luni, tot în sala 
Floreasca, cu mult așteptatul 
FESTIVAL. AL MINIBASCHE- 
TULUI.

s-au pregătit intens și, 
speră un loc fruntaș în 
competiție care se va 

abia duminică. Dar, care

V. TOFAN

3. Voința Buc.
4. Prahova PI.
5. Comerțul

Alexandria
6. Progresul 

Corabia
7. I.R.A. cîmp.
8. Caraiman

Bușteni
9. Mașini Unelte 

București
10. Tehno. Buc.
11. Chimia

Tr. Măgurele 
"* Progr. Balș

Mușcelul 
C-lung Mușcel 
C.I.L. Rm. V. 
Minerul 
C-lung Mușcel 
Unirea Drăg.

Seria j
Minerul Anina 
Min. Lupeni 
Voința Lgj.

4. Victoria 
Caransebeș

5. U.M. Tim.
6. Metalul Topi.
7. Furnirul Deta
8. Vict. Tg. Jiu
9. St. r. Plenița

10. Bun. Calafat
11. Progr. Streh.
12. Șoimii Tim.
13. Minerul

Bocșa
14. Energetica 

Tr. Severin
15. Minerul Motru
16. Autorapid Cv.

12.
13.

14.
15,

16.

1.
2
3.

15
15

15

15
15

15

15
15

2 18

7 4

4
4

4

4 26—18

4 18—13
5 23—12

5 20—16

18

18
16

16

4
5

6
4

21—18
23—23

14
14

15
15

5
5

3
2

18—25
17—30

13
12

15
15

15
15

4
4

4
2

5
1

15

15
15
15

6

7 11—28 12
9 13—32

8 13—26 
10—3310

1

10

26— 6
19—12
17—14

17— 13
35—19
30—26
21—21
25—17
20—21
22—26
18— 29
14—17

20
19
19

18
17
17
15
14
14
14
14
13

8 20—34 13

2 F
4 1
5 E

Seria a VI-a
. 1. știința

2.
Petroșani 

Metalul 
Copșa Mică 
Aurul Zlatna 
Vlct. Călan 
A.S.A. Sibiu 
Mureșul Deva 

‘ Brad

21—24
20—25

8—29

12
12

9

15 7 5 3 23—11 19

3.
4.
5. 
«•
7. Aurul

8. Arieșul 
Cîmpia Turzli

9. Soda O. Mureș
10. Min. Ghelar 
"■ Metalul Aiud

Minerul 
Baia de Arieș 
Arieșul Turda 
Tehnofrlg Cluj 
Progr. Sibiu 
Mureșul Ldș.

Seria i
1. Olimpia . 

Satu Mare
2. Unirea Dej
3. Vict. Cărei
4. C.I.D. Gherla
5. Unirea I.A.S. 

Oradea 
Topitorul 
Bala Mare 
Constructorul 
Baia Mare 
șt. r. Șalonța 
Gloria Bis.
C.i.L. Sighetul 
Mărmâției 3 
Din. Oradea 1 
Someșul 
Satu Mare 1 
Dacia Oradea 1 
Minerul 
Bala Sprie ] 
Bihoreana 
Marghita ________
Bradul Vișeu 15 5 0 18 

a VHI-a

11.
12.

13.
14.
15.
16.

6.

7.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

19

5 18—18 17
6. 20—25 16

a

2.

3.

4.

15
15
15
15

15
15

18—16 15
27—26 15
20—22 15
26—26 14

19—27 14
22—21 13

2 7
3 7..___ „
2 8 22—22 12
2 10 Î1--23 8
4 9 13—32 8

VD-a
15 10 4

2
2
0

15
15
15

15

15

15
15
15

15
15

15
15

15

15

2

1
3
3
7

19—20 16

7 3 6 22—27

16—20
22—18

16

15
14
13

5 3 7
5 2 8

12—28
16—17

13
12

12

5 2 8 19—34

15 12 1

15

15
15

Seria
1. Chimia 

Făgăraș 
Chimica 
Tîrnăvenl ■ 
Oltul 
Sf. Ghearghe 
Av, Reghin

5. Lemnarul 
Odorheiul 
Secuiese

8. Med. Tg. M.
7. Torpedo Zăr.

8. Tract. Bv.
9. Colorom Cod.

10. Chimia 
oraș Victoria

11. Carpați Bv.
12. C.F.R. Sigh.
13. Unirea

Crist. See.
14. Vitro. Med.
15. Voința

Tiraăveni
16. Min. Bălan

15
15

15
15
15

2

4

12

11—33
11
10

35—11 25

2 27—17 20
5 30—25 18

7 3,5
4 3

30—19 17
18—13 16

4
5
4

5
5
6

15, 5
4
5

15
15

15
15

15
15

4
5

3

4
2

21—18
20—12
18—27

16—29
15—1*»
13—25

20—20
15—24

10 12—32

16
15
14

14
13
13

12
12

8

Ferspnal, la terminarea I.C.F.» 
ului și repartizarea mea în Bra
șov (1952), mi-am dat seama că 
singura posibilitate de a tra.ns- 
forma Brașovul într-un centru 
important baschetbalistic al ță
rii îl reprezintă lucrul de per
spectivă, cu copiii. Am făcut a* 
ceasta și pot spune acum, cu 
bucurie, că nu am greșit de loc, 
munca și străduința fiindu-nai 
răsplătite pe deplin. Azi, Bra
șovul este bine reprezentat la 
toate nivelurile (diviziile A, B, 
școlare), atît la băieți cît și ta 
fete, cu multe titluri de cam
pioni republicani la juniori, cu 
numeroase elemente în loturile 
reprezentative. încă din vara a* 
nului 1954 am organizat o ta
bără de copii, formînd cîteva e- 
chipe care îneîntau ochiul spec
tatorului prin evoluția lor vioa
ie, plină de viață și din care au 
ieșit la iveală și unele talente 
autentice nu numai pentru bas
chet, ci și pentru alte sporturi 5 
N. Bîrsan și Gh. Doca (baschet), 
Călin Gane (fotbal), Emil Rada 
(handbal). In fiecare vacanță 

. mare organizam un. centru per
manent de instruire pentru co
pii, deschis oricui, dar cea mși 
mare realizare, care a impus o- 
rașul de sub poalele Tîmpei 
drept centru important al ță
rii pentru copii și juniori Îb 
baschetul feminin, îl constituia 
tabăra din 1960, cînd pe baza 
experienței acumulate am iz
butit ca din fetițe ■ din ctașele 
IV—V să pregătim, în . cîțiva 
ani, jucătoare ca Eeaterina Vo
gel, Elena Mareș, Mariana Ne- 
delea, precum Și tot ceea ce 
constituie acum echipele Voința 
și Politehnica Brașov (Ana Pă- 
lăceanu, Veronica Grofu, Edith 
Albert, Mariana Goga, Ana Be- 
nedek etc.), ta care s-a adăugat 
noua generație, crescută în a- 
celași mod (Cornelia Petric, Ma
riana Moldovan, E. Leca, P.’ 
Sala, M, Gherghel etc.), pre
cum și întreaga echipă actuală 
a Șc. sportive (E. Ijaki, D. Geor
gescu, L. Pop, E. Puicu etc.). 
Paralel cu aceste baschetbalis
te, au crescut și alte sportive 
care au ajuns, însă, voleibalis
te, handbaliste și chiar schioare 
de performanță (Constanța Mîz- 
găreanu, de exemplu, care în 
1960 a fost căpitana unei echipe 
de „mirii”).

Tot din aces( perioadă (1960), 
a început să se înfiripe în țara 
noastră „Cupa Carpați" la bas
chet copii, ta început timid (au 
participat doar 4 echipe femi
nine : Timișoara, Sighișoara și 
Brașovul eu 2 echipe), ajungînd 
în 1966 la un număr de 40 echi
pe masculine și feminine, fapt 
ce a determinat federația să or
ganizeze campionate regulate 
pentru junioare II (15—16 arți), 
copii (13—14 ani), minibaschet 
(11—12 ani) și baby-baschet 
(9—10 ani). Ca unul dintre cei 
care au inițiat și s-au străduit 
pentru realizarea acestor dezi
derate majore obligatorii pen
tru viața baschetului, încerc în 
momentul de față două senti
mente' contradictorii: unul de 
bucurie, că la 30
vom asista la primul festival de 
minibaschet, și unul de tristețe 
vâzînd că cele două campionate 
naționale de juniori mici și co
pii, care după multă trudă au 
fost introduse în anii trecuți în 
calendarul competițional intern 
(și s-au bucurat de un deosebit 
succes), în anul 1969 au fost 
înlocuite cu „Criterii", la care 
federația de specialitate va in
vita cîteva echipe.

Care din zecile și chiar sutele 
de echipe să participe ? Va fi 
greu de ales, iar pentru mine și 
mai greu să văd cum în, anii 
marilor succese și performanțe 
olimpice, calendarul competițio
nal, în loc să se îmbogățească, 
scade tocmai acolo unde ar tre
bui mai puțin, la campionatele 
pentru juniori și

Aș încerca să 
rele sugestii:

Minibaschetul 
sub o formă mai 
nerală. El are posibilitatea să 
devină mijlocul cel mai adecvat 
de pregătire fizică multilaterală, 
la o vîrstă fragedă. Fotbalul ju
cat la 2 porți de copii nu poate 
dezvolta atît de armonios orga
nismul tînăr, în creștere, cum o 
face baschetul.

Numeroase lucrări de specia
litate, de la noi și din străină
tate,, impun jocul de baschet 

, drept sportul complimentar fo
losit cei mai mult în perioadele 
pregătitoare, atît. de atleți, îno
tători, luptători etc., cît și de 

, voleibaliști, fotbaliști etc., r>e- 
existînd aproape sport cu care 
să nu aibă interferențe. Cunoș- 
cînd arsenalul sărac de mijloace 
folosit încă de profesorii de e- 
ducație fizică din școala gene
rală, ciclurile I și II, minibas- 
chetul ar îmbogăți cu siguranță 
aceste mijloace, ar face lecția 
mai atractivă, mai plăcută și cu 
rezultate mai bune la capitolul 
dezvoltării armonioase a orga
nismului. La minibaschet nu 
sîrit necesare instalații deose
bite, coșurile și panourile fiind 
mai ușor de executat, putîn- 
du-se amenaja în orice sală, cît 
de mică, sau pe orice teren. In 
plus, profesorului nu-i sînt ce
rute cunoștințe avansate de bas
chet, pregătirea lui în orice 
specialitate fiind suficientă pen
tru a arăta un dribling, o pasă 
sau aruncarea la coș. Minibas- 
chetul trebuie să devină în școli 
un mijloc de bază în pregătirea 
fizică generală și multilaterală, 
din care să rezulte nu numai 
baschetbaliști, ci și atleți, volei
baliști, handbalișți etc.

Iată sensul străduințelor noa
stre viitoare, izvorîte atît din 
experiența acumulată, cît și din 
convingerea că în acest mod 
vom sluji viitorul baschetului 
și chiar, pe un plan mai larg, 
al sportului românesc în ge
neral.

decembrie

copii.
dau următoa-

trebuie privit 
largă, mal ge-

prof, Gheorghe ROȘU



ANUL FOTBALISTIC INTERNATIONAL (III)
Turneul final al campionatului european • Vezuviul s-a mutat la San Paolo 

• O ediție specială ratată ® Golul de aur al lui Domenghini ® Ultima mare 

bucurie a lui Pozzo

IZMIR 26 (prin telefon). 
Jucînd excelent, baschetba- 
liștil români au realizat o 
victorie deosebit de prețioasă 
asupra echipei țării gazdă, la 
o diferență de scor aprecia
bilă: 67—54 (28—26). Albu și

Echipa Italiei, care avea să devină campioană a Europei, înaintea f,'.’ k. 
din turneul final. De la stingă la dreapta : Domenghini, Zoff, Rivera, Guarneri, Ferrini,

Burgnich,
din turneul final.

Facchetti

dificilei partide cu reprezentativa Uniunii Sovietice,
Juliano, Mazzola, Castano, Prati,

âTTi li l h HPHEI4) 9

ÎN BALCANIADA DE BASCHET

£1

România a învins Turcia: 07-54 (28-26)
Diaconescu, suferinzi, nu au 
fost folosiți în această partidă, 
In schimb, Nosievici (23), No
vac (10), Jekeiy (15) și Ruh- 
ring (8) au evoluat foarte 
bine.

în celălalt meci al serii. 
Grecia a Întrecut Bulgaria la

un singur coș: 70—68 (47— 
48).

Rezultatul final al partidei 
Turcia-Grecia, disputată cit 
o zi înainte, este de 99—74 
(42—41) In favoarea primei 
echipe.

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA

început de iunie 
Italiei. La Roma, 
Neapole, trei din 
perbe ale peninsulei, s-au în
cheiat pregătirile în vederea 
turneului final al campionatu
lui european, aflat la a treia 
ediție. Un turneu final fără 
laureatele cu argint și bronz 
de la Londra, R.F. a Germaniei 
și Portugalia (sîntem abia la 
jumătatea drumului între World 
Cup *6S și Campeonato del mun- 
do *70), în schimb cu Anglia, 
campioana lumii, U.R.S.S., Iu
goslavia și, firește, Italia, al că
rei „calcio", rănit crunt în or
goliu pe vremea lui Fabri 
(.. .Middelsborough... 0—1. ..
miracolul coreean), își pregăteș
te atent răzbunarea. Fanaticii 
tifosi cioplesc statui pentru Val- 
careggi, Mazzolla, Facchetti et 
comp., pe care, în caz de eșec, 
îi așteaptă... groapa cu lei.

pe pămîntul 
Florența și 
orașele su-

titlu pe pagina I. O ediție, fi
nalmente, aruncată la coș, din 
cauza lui Giaici, care a înscris 
cu numai 5 minute înainte ca 
fluierul arbitrului spaniol Men- 
debil să vestească sfîrșitul osti
lităților de pe Stadio Comunale. 
Eram martor la marea surpriză

steag. Sînt desfășurate 
pancarte, pe care stă 
„Forza Italia ! Forza 
Coreea e lontano 1“

MIERCURI, 5 IUNIE, NEAPOLE

.. .De cîteva ceasuri, 100 000 
de napolitani îți așteaptă, cu 
înfrigurare, idolii, angajați, ală
turi de echipa Uniunii Sovieti
ce, în prima semifinală. La apa
riția Squadrei Azzurra, miile de 
artificii, trompete, petarde, 
transformă arena într-un vul
can în erupție. Ai crede că Ve
zuviul, aflat atît de aproape, 
erupe din nou. Meciul are și el 
o desfășurare vulcanică: 0—0 
după 120 de minute de luptă 
acerbă, pe parcursul cărora ita
lienii îl pierd pe fragilul Rive
ra, contrat sever de Afonin. 
Pînă la urmă, zeița Fortuna e 
alături de gazde, care obțin 
dreptul de a juca în finală gra
ție unei monede de 10 franci, 
aruncată de conducătorul par
tidei 
nev.
greu, 
unui
pentru Squadra Azzurra.

de

LUNI, 10 IUNIE, DIN NOU 
LA STADIO OLIMPICO

La apariția finalistelor, asis
tăm la un impresionant specta
col de sunet și lumină. Fiecare 
spectator poartă cu el o petardă 
și un 
eșarfe, 
scris : 
azzuri !

Și jocul începe. Adolescenții 
lui Mitici dau dovadă de multă 
maturitate in tot ceea ce în
treprind, controlînd jocul spre 
stupefacția tuturor. In fața por
ții, triunghiul Holțer (libero), 
Paunovici și Pavlovici închid 
căile de acces; in linia intîi, 
Giaici, Musemici șt cu Petkovici 
combină cu ingeniozitate sau 
protejează foarte abil, la ne
voie, balonul. La pauză, tabela 
indică doar 1—0 (înscrisese Mu
semici), deoarece arbitrul elve
țian Gottfried Dienst refuzase 
formației oaspe un 11 metri. Cit 
de mult a cintărit în balan
ță această decizie ne-am dat 
seama mai bine spre sfîrșitul 
partidei, cînd Domenghini a a- 
dus egalarea, transformând im
pecabil o lovitură liberă de la 
aproximativ 25 de metri. Un gol 
de aur (remarca cineva) care 
declanșa o a doua finală...

Holțer (Iugoslavia) văzut 
un caricaturist din Belgrad

și în clipele care au succedat 
înscrierii golului asistam la o 
scenă emoționantă Bobby Moore, 
uluit de reușita lui Giaici, care 
aproape că-i „furase” balonul 
de lîngă el, privea cu un aer 
vinovat la marele Banks, căzut 
neputincios pe linia porții...

Decor neschimbat, speranțe 
renăscute în tabăra gazdelor, 
care aliniază acum aproape o 
nouă echipă. Valcareggj trimite 
în teren jucători cu forțe intac
te, pe Salvadore, De Sistl, Ro- 
»ato, Mazzolla. Incert pînă cu

o oră înainte, Anastasi apare 
și el pe gazon, ținind parcă să 
demonstreze întregii Italii că 
milionul de dolari dat pentru el 
lui Varese de către Juventus 
n-a fost o sumă exagerată. Dar 
de partea cealaltă, Iugoslavia- 
babby e acum obosită (n-a 
schimbat decît pe Trivicj cu 
Hosici) și nu e în stare să con
tribuie la repetarea spectacolu
lui. Sub loviturile energice ale 
adversarului 
dezlănțuit și cu o exprimare 1 
coerentă în joc — ca și ale 
bitrilor Cernaveț (la tușă) 
Mendebil (la centru), care 
golul lui Riva n-au văzut 
ofsaid foarte evident, echipa 
Mitici se lasă copios dominată, 
primind, foarte repede,, și al doi
lea gol, acela înscris printr-o 
spectaculoasă foarfecă de A- 
nastasi.

Cu mult înainte de fluierul fi
nal al arbitrului, Italia era cam
pioană a Europei. Despre ne- 
maiîntilnita explozie de entu
ziasm, care a urmat minutului 
90, despre fabuloasa 
trecută în cetatea 
scris mai pe larg la 
venit. De 30 de ani, 
de la campionatul mondial des
fășurat la Paris, nu mai cunos
cuse „II calciu" imensa satisfac
ție a victoriei. Vittorio Pozzo, 
selecționerul azzurrilor în pe
rioada de aur, trăia acum lîngă 
noi, în calitate de cronicar, re
editarea succesului. A fost, de 
altfel, ultima lui mare bucu
rie. ..

In localitatea Les Contamines 
Se desfășoară în prezent un 
concurs internațional de schi 
(probe alpine).

Proba masculină de slalom 
special s-a încheiat cu victoria 
sportivului francez Jean-Noel 
Augert cronometrat cu timpul 
de 92,24. L-au urmat în clasa
ment compatriotul său Alain 
Penz — 94,0 și italianul Pier 
Lorenzo Clataud — 96,62.

Proba de slalom uriaș i-a re
venit italianului Bruno Piazza- 
lunga cu 1:32,5, urmat de Jean- 
Noel 
Penz

Augert — 1:32,28 și Alain
— 1:32,34,

...SIMBATA, 8 IUNIE, ROMA

între Facchetti fi Șester- 
O calificare obținută cu 
după multe emoții, în fața 
adversar mereu incomod

TN ACEEAȘI ZI, LA FLORENȚA, 
DUPĂ DOUA ORE

Ca întreaga Italie, cei 100 000 
de napolitani, sleiți de puteri 
pe San Paolo, trec acum în fața 
televizoarelor pentru a-și stu
dia. .. adversarul din marea fi
nală. Toți sînt cu ochii pe ar
tiștii lui Ramsey, încoronați regi 
ai fotbalului mondial cu doi ani 
în urmă, pe Wembley. Ce ga- ' 
ranție prezintă acești copii ai 
lui Mitici, intrați, se știe, în 
turneul final pe scara de ser
viciu ? 
băniei, 
ea, la 
R.F. a
la Londra). în min. 5 al parti
dei, cînd outsiderul rămăsese, 
practic, în 10 oameni, prin acci
dentarea lui Osim (devenit un 
simplu figurant în teren), ro
tativele din întreaga Italie ros
togoleau, vrafuri-vrafuri, ediția 
«pedală cu Italia — Anglia în

(Cu ajutorul echipei Al- 
care reușise, acasă la 

Tirana, un joc egal cu 
Germaniei, finalista de

Marea metropolă freamătă tn 
așteptarea evenimentului. Toate 
drumurile duc la... Stadio 
Olimpico, care nu poate primi, 
insă, în imensul său oval de 
marmură albă decit o mică par
te din marele număr de tifosi 
dornici să urmărească ’pe viu 
demonstrația idolilor, pe care 
aveau să-i poarte in triumf. Cei 
peste 100 000 de suporteri, care 
au prilejuit încasări de 
166 000 000 de lire, își fac încăl
zirea asistind la deschiderea 
Anglia — U.R.S.S., ce se dispu
tă pentru locurile 3—4. Din pri
mele momente, in amintirea ce
lor îndurate de azzuri pe pă- 
mînt englezesc, un cor de fluie
rături se abate asupra lui Sti
les, „dracula Stiles" cum l-au 
numit ziariștii italieni pe fiul 
antreprenorului de pompe fune
bre din Manchester. Dar Stiles 
își vede de joc liniștit, știin- 
du-l pe Bobby Charlton aproa
pe, iar pe Ramsey pe... bancă. 
Pentru meciul de azi, barone- 
tul a refăcut faimosul cuplu 
Hurst — Hunt și jocul se leagă 
mai bine în ofensivă. La început 
va marca Bobby Charlton, apoi, 
in repriza a doua, și Hurst, jo
cul încheindu-se cu scorul de 
2—0 tn favoarea campionilor 
mondiali.

Campionatul nafional de hochei

— De ce l-a dat afară, că 
doar a făcut bodicec regula
mentar ?

— Așa se întîmplă cînd arbi
trul nu e pe fază.

Iată unul din dialogurile care 
au revenit mai des în multiple
le discuții purtate de spectatori 
asupra primului meci (Avintul . 
M. Ciuc — Petrol Geologie) al 
reuniunii de aseară, din cadrul 
returului manșei a doua a cam
pionatului național de hochei. 
Din fericire, hocheiștii care se 
îndreptau spre banca penaliza- 
ților n-au auzit aceste convor
biri ce ascund regretabile con
fuzii.

Pentru a vedea cînd începe 
și unde se sfîrșește bodicecul, 
să analizăm — pe scurt — pro
cedeul menit că oprească adver
sarul din cursă sau să-l oblige 
să ocolească drumul spre 
poartă.

Bodicecul corect se execută 
cu pieptul, cu umărul și, în cea 
mai spectaculoasă fază, cu șol
dul — acțiuni care dau un plus 
de bărbăție acestui joc. Din pă
cate, însă, unii dintre jucătorii 
echipelor menționate au căutat 
să suplinească deficiențele de 
ordin tehnic și fizic prin atacuri 
neregulamentare; lăsind impre
sia spectatorilor maț puțin ver- 
sați că au făcut bodicec. în rea
litate Vakar, Șarkanl (Avîntul 
M. Ciuc), Voiculescu (Petrol 
Geologie) ș.a. au fost penalizați

neper- 
regula- 

pași de 
momen-

pentru durități excesive sau in
tenții vădite, de la mai mult de 
trei pași, de a opri omul din 
față prin mijloace 
mise. Or bodicecul 
mentar începe Ia trei 
adversar și sfîrșește în
tul în care hocheistul atacă cu 
cotul, ridică croșa la piept sau 
pune piedică cu genunchiul.

în finalul meciului de ieri, 
am fost și martorii unui act de 
necuviință : jucătorul Fenici 
(P. G.) a refuzat să salute pu
blicul, fapt pentru care a fost 
suspendat pe o etapă. în rest, 
nimic demn de semnalat — con
fruntările de aseară închein
du-se cu rezultate scontate.

REZULTATELE: Avîntul M. 
Ciuc — Petrol Geologie 7—3 
(2—0, 3—1, 2—2), Steaua — A- 
gronomia Cluj 8—1 (2—1, 4—0, 
2—0). Programul de azi: ora 
16,30 : Petrol Geologie — Agro
nomia Cluj, ora 18,45: Dinamo 
—- Avîntul M. Ciuc.

Tr. IOANIȚESCU

de astă dată 
mai 
ar- 

I Și 
la 

un 
lui

noapte pe- 
eternă s-a 
timpul cu- 
mai precis

g. nic.

Un nou Iot de viteziști ro- 
a plecat peste hotare, 

patinatorii
mâni 
începînd de mîine,
Maria Tasnadi, Mihai Bărbu- 
lescu, Gheorghe Varga și Victor 
Sotirescu vor participa la con
cursul internațional de patina] 
viteză organizat în capitala 
R. D. Germane de clubul Dy
namo Berlin.

® în cadrul turneului pe 
care 11 întreprinde în Canada, 
reprezentativa de hochei pe 
gheață a Cehoslovaciei a jucat 
la Winnipeg . cu o selecționată 
a țării gazde. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 6—2 (1—0, 
3—1, 2—1). Golurile învingă
torilor au fost înscrise de Les
ley (2), Irving Pinder, Kozak 
și Carlyle. Pentru oaspeți au 
înscris Havel șl Eberman. A- 
cesta a fost cel de-al patrulea 
meci susținut de echipa Ceho
slovaciei în compania hocheiștl- 
lor canadieni.

• La Berlin «-eu desfășurat 
campionatele feminine da pati
naj viteză ale R. D. Germane.

HOCHEIUL VIITORULUI
Ce întrevede antrenorul sovietic A. TARASOV

in evolufia jocului cu pucul pe gheată

campionatului mondial din 1967O fază din meciul U.R.S.S. — S.U.A., disputat în cadrul

In noua sa carte consacrată hocheiului pe gheață, cunoscu
tul antrenor sovietic ANATOLI TARASOV face o interesantă 
incursiune in viitorul acestui sport schițind, pe baza bogatei 
sale experiențe, cîteva din trăsăturile ce ar urma să carac
terizeze dinamicul joc cu pucul în următorii ani.

Din albumul Val d'ls&re : o fotografie scumpă tinerei schioare 
franceze Franqoise Macchi, încadrată aci de învinsele sale din 
slalomul uriaș al „Criteriului primei zăpezi", mult mai cele

brele Annie Famose (dreapta) și Roși Mittermaier 
Foto I A.F.P.

Titlul a revenit tinerei patina
toare Ruth Schleiermacher, în 
vîrstâ de 19 ■ani, care a tota
lizat la multiatlon 197,600 punc
te (nou record al R.D.G.). Pe 
locul secund s-a clasat Rose
marie Taupadel — 203,084 p, 
iar locul trei a fost ocupat de 
Anke Schmidt cu 203,850 p. în 
proba de 1 000 m, Ruth Schle
iermacher a terminat învingă
toare cu 1:36,0, iar la 3 000 
s-a clasat a doua cu timpul 
5:28,4.

avea loc la Spindleruv Myln 
meciul de sărituri cu schiurile 
de la trambulină dintre echipele A 
Cehoslovaciei și Norvegiei. E- 
chipn norvegiană va avea în 
frunte pe cunoscutul campion 
Bjom Wirkola.

® între 9 și 12 Ianuarie

m 
de

va

CALCUTTA, 26 (Agerpres). 
Tn continuarea turneului inter
național de tenis de la Cal
cutta, jucătorul român Petre 
Mărmureanu l-a învins în 5 
seturi: 6—8, 1—6, 7—5, 9—7, 
6—4 pe polonezul Nowicki. 
Tot în sferturile de finală, cam
pionul român llie Năstase a 
dispus cu 6—4, 6—2, 6—3 de 
indianul Vinay Dhawan. Mirsa 
(India) a cîștigat cu 7—9, 8—6, 
6—3, 6—3 în fața lui Dron 
(România), iar Marco (Româ
nia), a abandonat, fiind sufe
rind, după ce a pierdut pri
mul set (1—6) în partida cu 
Lall (India).

La Praga va avea loc la 31 ia
nuarie meciul internațional de 
box dintre echipele Cehoslova
ciei șl Franței. întîlnirea con
stituie un excelent prilej de ve
rificare a celor două formații în 
vederea campionatelor europe
ne de Ia București.

unul concurs atletic, 
la Perth, atletul aus- 

pe 
Ciudad de
a cîștigat 
lungime cu 
lui May

cadrul campionatului 
de hochei cu mingea 
s-au disputat două noi
SKA Habarovsk a în-

» în
unional 
(bandy) 
întîlniri:
trecut cu 4—0 (2—0) pe Stroitel 
Șelehov, tar Enisei Krasnoiarsk 
a terminat la egalitate: 2—2 
(2—1) cu Volga Ulianovsk.

mtelex-radiotelefoN
cicliști amatori. Din echipa pro
fesionistă fac parte, printre al
ții, Raymond PouUdor (Franța); 
Hoban (Anglia), Beugels (Olan
da), Cools (Belgia).

Un mare turneu Internațional de 
tenis rezervat juniorilor se des
fășoară in aceste zile la Miami) 
(S.U.A.). In turul trei al probei 
de simplu masculin, francezul 
Jean Paul Meyer (cotat 
lea junior al țării sale), 
o surprinzătoare victorie 
principalului favorit ai 
tiției .americanul Robert
ley, pe care l-a învins cu 
2—6, 6—3.

Cu prilejul unui concurs atletic 
de sală, desfășurat la Graz, să- 
ritoarea to Înălțime austriaca 
Ilona Gusenbauer a stabilit un 
nou record al țării sale pe teren 
acoperit cu performanța de 1.75 m. 
ea
Echipa feminină de baschet 
ski Sofia, care întreprinde 
prezent un turneu în R. D. 
mană, a jucat la Halle cu 
mațla locală S. C. Chernie. 
chetbalistele bulgare au 
victoria cu scorul de 
(38—35).

al doi- 
a reușit 
in fața 
comoe-
McKin-

6-4,

în cadrul 
desfășurat 
trallan Philip May (clasat 
locul 6 la J.O. de la 
Mexico, la trlplusalt) 
proba de săritură tn 
8,02 m. Performanța
nu a putut fi omologată ca nou 
record al Australiei deoarece, 
în timpul concursului; vîntul a 
suflat cu viteza de 2,7o m pe se
cundă, 
primul 
plusalt

Philip May s-a clasat pe 
loc șl in proba de tri- 
cu 16,22 m.

Lev- 
în

Ger- 
for-

Bas»
obținut

71--63

„Sînt întrebat adeseori dacă 
peste 10 sau 20 de ani ho- 
cheiștii vor fi mai înalți și . 
mai grei", scrie Tarasov și, 
după ce iși pune în gardă ci
titorii că un răspuns precis 
la o asemenea întrebare nu 
ar putea fi dat de Pe acum, 
își dezvoltă punctul său de 
vedere: „Este adevărat că 
înălțimea omului crește, dar 
eu nu sînt prea convins că 
hocheiul viitorului se va baza 
pe uriași. Marea noastră 
„stea**, Firsov, ca și marea ex
tremă a canadienilor, Bob 
Hali, nu atrag atenția prin 
calități fizice și, totuși, cu 
greu poți găsi jucători care 
să aibă clasa acestora. Pen
tru mine, calități fizice nu 
înseamnă forță, viteză și re
zistență, ci, mai ales, înde- 
mînare. Este evident că nu 
se prea poate vorbi de dex
teritate la o extremă de 100 
kg — 110 kg.

De un lucru sînt foarte si
gur și anume că hocheiștii vi
itorului vor fi superiori ce
lor de azi, cel puțin într-o 
direcție: vor face un joc mai 
inteligent, mai viclean, aș 
spune chiar perfid. Iată pen
tru ce cred că arta de a

ALTE LOCURI I PENTRU BOB BEAMQN,
SI DEBBIE MEYER

Redacția de sport a agenției 
„FRANCE PRESSE" a desemnat 
drept cei mai buni sportivi din 
lume ai anului 1968 pe atletul 
■american Bob Beamon și pe

Tiparul I. P. „Informația**, ser. Brezoianu nr. 23—25, București

J. C. KILLY

francezul Jean 
în clasamentul 
nin, pe primul 
cută Debbie Meyer (S.U.A.).

Claude Killy. 
mondial femi- 

loe a fost tre-

pasa de departe se va orien
ta spre o mai atentă disimu
lare a intențiilor, jucătorul 
mascîndu-șj în mod elegant 
adevăratele lui planuri. A- 
ceastă caracteristică poate fi 
întîlnită de pe acum la cîți- 
va dintre cei mai buni din
tre jucătorii noștri : Firsov, 
Iakușev și, mai ales, Vikulov.

...Hocheiul viitorului va 
cere sportivului un joc mai 
energic, mai percutant decît 
cel de azi. Jucătorul aflat în 
posesia pucului se va strădui 
să-și depășească adversarul 
tocmai atunci cînd acesta re
fuză contactul, acest contact 
pe care un atacant care joa
că rațional trebuie să-1 caute 
și să-1 realizeze el însuși.

Voi aminti că „doctrina** 
noastră are la bază princi
piul care proclamă atacul — 
cea mai bună apărare — și 
că aceasta trebuie să dea nota 
dominantă a jocului. O apă
rare trebuie să fie elastică. 
Betonul nu duce la nimic. 
Este greu să reziști în fața 
unei presiuni constante, căci 
pucul poate găsi oricînd o 
spărtură în 
lor.

Apărarea 
trecător. în ____
buie să-i concepem rolul 
locul în hochei... Jocul în 
urmă, aproape de poartă, nu 
reprezintă decît o fază tran
zitorie din care trebuie să se 
dezvolte uri contraatac ful
gerător.

...Trebuie să fii mereu gata 
să contraataci rapid, ne tre
buie fundași care să cunoas
că perfect tactica și care să

fie în stare să iasă din cele 
mai grele situații. Trebuie ex
treme combative și cu simțul 
jocului, gata oricind să con
traatace îndată ce intercep
tează pucul și să-l pedep
sească pe adversar pentru ve
leitățile lui ofensive. ,

Hocheiul din 1970 va avea 
nevoie de apărători care să 
dispună de o tehnică la înăl
țimea noilor exigențe ale a- 
cestui ioc...

într-un viitor apropiat, ho
cheiul va fi caracterizat de o 
viteză uimitoare, o alternan
ță rapidă a acțiunilor ofen
sive cu replierile în apărare, 
un larg registru de soluții 
tactice, șuturi puternice ale 
extremelor, un joc subtil al 
mijlocașului (post care va de
veni obișnuit), o apărare in
teligentă și eficace, opriri și 
blocaje strălucite din partea 
portarilor.

Acestea sînt trăsăturile care 
vor face din hocheiul viito
rului un joc mai frumos, mai 
tînăr, mai dinamic**.

Pentru 
țional 
B.F.'

sezonul ciclist lnterna- 
1869, echipa „Mercier- 

', condusă de directorul teh
nic Antonin Magne, va cuprin
de 21 de alergători profesioniști 
(7 străini șl u francezi) șl 18

Cu prilejul unul concurs 
tație desfășurat la Sydney, ttoăra 
înotătoare australiană Karen Mo
ras, In vlrstă de numai 14 ani, a 
stabilit două noi recorduri ale 
țării sale In probele de 400 m șl 
800 m liber. Karen Moras a fost 
cronometrată cu 4:34,5 și respec
tiv cu 9:22.3. Alte rezultate : 100 
m liber feminin — Lyn Beli 

1:01,7 ; 100 m liber masculin — 
Cusak 54,9 ; 400 m liber masculin 
— Rogers 4:19,8.

CAMPIONATUL

DE BASCHET

de na-

MONDIAL

1970
©

și U.R.S.S. (Karlovac) © TURNEUL FINAL
CAPETELE DE SERII: S.U.A.

BELGRAD 26 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, în
tre 14 șl 25 mai 1970 campiona
tul mondial masculin de baschet 
va avea loc în Iugoslavia. S-a 
stabilit ca meciurile preliminarii 
să se desfășoare în trei grupe. 
Echipele capete de serii vor 
juca in grupele programate în 
următoarele orașe: Sarajevo

zidul adversari-

este un fenomen 
felul acesta tre- 

și

(Sarajevo), Brazilia (Split)
LA LJUBLJANA

(echipa S.U.A.), Split (echipa 
Braziliei) și Karlovac (echipa 
U.R.S.S.). Turneul final se va 
disputa la Ljubljana cu parti
ciparea celor 6 echipe califi
cate în grupele respective, plus 
selecționata Iugoslaviei. Meciu
rile pentru locurile 8—13 vor 
avea loc la Skoplje.

■MMI p jMwmmi p gate
PETROLUL

DEBUTEAZĂ CU O VICTORIE, 
PROGRESUL ÎNVINSA

ALGER. Echipa Petrolul 
Ploiești și-a început turneul 
în Algeria, jucînd cu formația 
locală „Sonatrach". Fotbaliștii 
români au obținut victoria cu 
scorul de 3,—0 (1—0).
_LA VALETTA. (Malta). Ju

cînd în localitate cu echipa 
Floriana, Progresul București 
a fost învinsă cu 2—0 (1—0).

ALTE TURNEE
La Barcelona s-a desfășurat 

întîlnirea dintre F. C. Bar
celona și Sparta Praga. Fot
baliștii spanioli au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 
(3-0).

Echipa Levski Sofia a ju
cat cu selecționata de tine
ret a Marocului. Meciul s-a 
terminat la egalitate: 1—1
(0—1). In primul meci, dispu
tat Ia Marrakech, formația

Levski Sofia a învins cu sco
rul de 2—0 (1—0) echipa lo
cală Kac.

PELE SE APROPIE 
DE 1000 DE GOLURI

De cînd a semnat contrac
tele ca jucător profesionist 
(1957), fotbalistul brazilian 
Pele a marcat 938 de goluri. 
In echipa Braziliei, Pele a în
scris 61 de puncte. în meciu
rile oficiale ale echipei sale, 
F. C. Santos, celebrul .Jele a 
marcat 407 puncte.
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