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Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialiste România
Vom încheia, peste cîteva minute, încă un an 

de muncă, de rodnice eforturi creatoare, de 
succese și victorii pe drumul socialismului. 
Acum, înainte ca orologiul să sune sfîrșitul anu
lui, privirile ni se îndreaptă spre 1969 cu în
credere și optimism, cu hotărîrea de a face să 
înflorească și mai puternic scumpa noastră 
patrie.

In cursul anului 1968 s-a amplificat și 
s-a perfecționat activitatea în sfera producției 
de bunuri materiale, au continuat, dinamic, in
dustrializarea socialistă a țării, modernizarea 
agriculturii, dezvoltarea științei, artei și culturii, 
a sporit bogăția națională a poporului român. 
Ca rezultat al creșterii venitului național, s-a 
îmbunătățit nivelul-de trai material și spiritual 
al populației de la orașe și sate ; statul socialist 
a investit noi și importante fonduri pentru ridi
carea economico-socială a județelor, orașelor și 
comunelor, pentru construcția de locuințe, pen
tru nevoile social-culturale ale oamenilor muncii.

In anul 1968, din inițiativa Comitetului 
Central al partidului, în țara noastră s-a desfă
șurat o intensă activitate social-politică pentru 
perfecționarea relațiilor socialiste de producție, 
a întregii organizări a societății, pentru adîn- 
cirea democrației, întărirea legalității, promo
varea fermă a principiilor de echitate și justiție 
socială.

în procesul desăvîrșirii socialismului s-a ci
mentat și mai puternic alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime, unitatea de nezdrunci
nat dintre muncitori, țărani și intelectuali, prie
tenia frățească dintre poporul român și națio- 
najjfețile conlocuitoare, s-a întărit coeziunea 
najBnii noastre socialiste care pășește neabătut
— >ib conducerea Partidului Comunist Român
— pe drumul iarg al progresului și civilizației.

Dragi tovarăși,
In fața tuturor stă sarcina îndeplinirii exem

plare a planului celui de-al 4-lea an al cinci
nalului. însuflețite de un fierbinte patriotism, 
de hotărirea fermă de a da viață politicii parti
dului. de a spori și mai mult puterea economică 
a patriei, organizațiile județene de partid, insti
tutele de cercetare și proiectare, colectivele de 
oameni ai muncii s-au angajat, în cadrul unei 
ample întreceri pe țară, să depășească preve
derile planului, să realizeze înainte de termen 
obiectivele programului de investiții, să spo
rească eficiența activității economice și contri
buția cercetării științifice la dezvoltarea patriei.

'Jjțgăduiți-mi, dragi tovarăși și prieteni, ca 
acum, in pragul Anului Nou, să vă felicit din 
țn|tă inima și să vă urez tuturor — muncitori, 
țărani, intelectuali, oameni,ai muncii fără deo
sebire de naționalitate, bărbați, femei, tineri și 
vîrstnici, fii ai marii familii a României — suc
cese strălucite în activitatea entuziastă consa
crată înfloririi națiunii noastre socialiste.
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Instantanee la miezul nopții
întărind continuu orînduirea nouă, punîndu-i 

tot mai deplin în valoare superioritatea, uria
șele ei resurse de progres, ne îndeplinim nu 
numai o sacră îndatorire națională, ci și o înaltă 
obligație internațională, contribuind la întărirea 
sistemului mondial al socialismului, la creșterea 
influenței ideologiei marxist-leniniste în lume, 
la sporirea forței marelui front antiimperialist.

Anul care a trecut a intrat în istoria zbuciu
mată a umanității, atît prin noi succese ale for
țelor păcii, cît și prin evenimente care au în
tunecat orizontul vieții internaționale. In acest 
an a continuat războiul din Vietnam, au rămas 
deschise focare de încordare care periclitea
ză pacea, toate acestea sporind sentimentul de 
teamă și neîncredere în rindul popoarelor. Am 
salutat încetarea bombardamentelor Statelor 
Unite ale Americii în Republica Democrată 
Vietnam, dar trebuie mers mai departe pentru 
a se pune definitiv capăt războiului împotriva 
poporului vietnamez : trebuie depuse noi efor
turi pentru lichidarea conflictului din Orientul 
Mijlociu. In anul ce vine, interesele majore ale 
popoarelor impun noi și energice eforturi pen
tru soluționarea conflictelor, pentru evitarea 
reeditării războiului rece, pentru destindere, 
pentru întărirea securității pe continentul euro
pean și în întreaga lume, pentru a face să 
triumfe în viața internațională respectul drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, 
respectul principiilor independenței și suverani
tății naționale, ale egalității în drepturi intre 
toate statele.

Militînd activ în rindul forțelor înaintate ale 
contemporaneității — România își va consacra 
și în viitor eforturile întăririi unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, 
creării unei lumi mai bune, mai drepte, instau
rării unui climat de încredere și înțelegere între 
popoare, dezvoltării colaborării între națiuni 
pe terenul construcției pașnice, excluderii defi
nitive a războiului din viața planetei noastre.

Ne exprimăm convingerea că forțele progt-e- 
sului vor reuși să zădărnicească planurile agre
sive ale reacțiunii, ale imperialismului, își voi 
afirma superioritatea, vor impune voința de 
pace a întregii omeniri.

Fie ca Anul Nou să aducă poporului român 
satisfacții tot mai mari în împlinirea aspira
țiilor sale de fericire și prosperitate, să mar
cheze victorii noi în lupta popoarelor pentru 
pace și progres.

înainte de a răsuna prima bătaie de ceas a 
Anului Nou. vă adresez, tuturor, dragi compa
triot;, tradiționala urare strămoșească : „La 
mulți ani". Doresc fiecăruia ani mulți și fericiți, 
împlinirea dorințelor și aspirațiilor de mai bine 1

Să ridicăm paharul pentru clasa muncitoare, 
țărănimea cooperatistă, intelectualitatea patriei 
noastre, pentru întregul popor — eroic construc
tor al societății socialiste : pentru Partidul Co
munist Român, conducătorul încercat al națiunii 
noastre ; pentru propășirea materială și spiri
tuală a României : pentru, socialism, pentru 
pace și colaborare între popoare !

Echipele participante la turneul 
final de minibaschet al „Cupei 
federației” s-au aliniat. Raportul 
tl va prezenta maestrul emerit 

al sportului Andrei Folbert

„Cupa celor 500“
După o sută de meciuri, si

tuația în clasamentul turneului 
final de minibaschet al „Cupei 
federației" era încă nedefinită. 
Ultimele patru partide, însă, au 
desemnat echipele cîștigătoare 
ale acestei a doua ediții. Ele s-au 
desfășurat în cadrul Festiva
lului organizat la Floreasca, 
adică în penultima zi a anului 
1968. A fost o mică „Olimpiadă” 
a celor mai tineri baschetbaliști 
din țară. Programul a început 
cu defilarea echipelor în ordine 
alfabetică, fiecare formație pur- 
tînd cu rriîndrie pancarta cu 
numele școlii și orașului ce-l 
reprezenta. Apoi, în aplauzele 
spectatorilor, micii sportivi s-au 
aliniat pe teren. Maestrul eme
rit al sportului Andrei Folbert 
• prezentat raportul și au ur
mat demonstrații de tehnică in
dividuală și colectivă, o mult 
gustată parodie sportivă condu
să de pe tușă de... Ovid Teo- 
dorescu, numeroase alte puncte

de atracție apreciate de cei 
prezenți. în holul sălii Flo
reasca, neobosiții organizatori 
au deschis o „miniexpoziție" cu 
imagini din acest sport îndrăgit,

V. TOFAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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EVOLUEAZĂ LA MADRAS
MADRAS, 2 (Agerpres). — în 

turul patru al turneului inter
național de tenis de la Madras 
(India), campionul României, 
Ilie Năstase, l-a învins cu 
6—4, 6—3 pe Venkatesan (In
dia). Mărmureanu (România) a 
ciștigat cu 6—1, 6—0 la Ghouse 
(India). Moreau (Franța) l-a eli
minat cu 6—2, 3—6, 7—5 pe 
Marcu (România).

Numai diavolul șchiop al lui 
Lesage a avut miraculoasa pro
prietate de a putea fi simultan 
in mai multe locuri pentru a 
pune la cale năstrușnicele sale 
farse, a scormoni în sufletele 
și în gîndurile oamenilor. Re
porterului, oricît de abil ar fi 
el, așa ceva ii este cu neputin
ță. Mai ales că Revelionul, deși 
se întinde uneori a doua zi pînă 
pe la amiază, durează — sim
bolic — doar douăsprezece cli
pe, in care, potrivit datinei, se 
sting luminile, se deschid robi
netele, iar bătăile orologiului

marchează solemn trecerea în 
noul an.

Iată de ce însemnările de mai 
-jos au trebuit să fie făcute 
intr-un spațiu de timp ceva mai 
mare. Dar, punîndu-le una lin
gă alta, aranjîndu-le (ca pe o 
fotografie din cuburi de carton) 
am avut, în cele din urmă, o 
imagine foarte clară și unitară 
a optimismului cu care mesage
rii performanței sportive româ
nești își încep activitatea in 
acest ’69, a dorinței și hotăririi 
lor de a face mai mult și mai 
bine.

Toast pentru

7 metri!

Asceza
Sub zăpezile diamantine, ve

gheată blind de Coștila, la 
sfat cu păduricea de jnepeni 
pudrați de ninsori proaspete 
— Piatra Arsă apare călătoru
lui ca o stațiune experimen
tală din Antarctica.

De fapt, credem că această 
comparație iți este sugerată 
de noile construcții ale com
plexului de altitudine, precum 
și de zborurile aproape per
manente ale elicopterelor și 
avioanelor pe deasupra munți
lor.

Străbăteam calm platoul 
Bucegi, cînd, însoțitorul meu 
care confundase patru clini 
lupi de la cabanele militare 
cu o haită de lupi adevărați, 
exclamă cu uimire : — „Uite 
un stadion, privește schiori cu

arme pe umeri, iată și tineri 
alergind prin zăpadă".

Intr-adevăr, muntele vuia de 
tinerețe și mișcare și totul se 
multiplica in spațiu, pînă de
parte.

Retrași aici, la sute de ki 
lometri de zgomotul și ten
tațiile orașului, pregătindu-se 
multilateral în aerul ozonat și 
rarefiat al înălțimilor, spălin- 
du-se cu zăpadă și culcindu-se 
la orele zece seara, sportivii 
duc o viață spartană, înrudită 
simbolic ascezei.

îndrumați de foști mari 
maeștri (Popa, Enache, Oltea- 
nu, Sumedrea), sportivii alter-

Virgil LUDU

(Continuare în pag. a 2-a)

VIORICA VISCOPOLEANU 
și LM MANOLIU, tandemul de 
aur din fruntea listei celor mai 
buni sportivi români pe 1968, 
slnt pe atît de zgîrcite la vorbă 
pe cit de generoase se arată în 
muncă și în rezultate.

Campioana olimpică și re
cordmana mondială la săritura 
in lungime (un fel de Bob Bea-

•1‘illllllilllllllllllllllilllll
Ion Baciu (în mij
loc) cu cupa în 
mină și cu gîndul 
la întrecerile grele 
care-1 așteaptă în 

1969

mim al atletismului feminin), 
declară :

— Performanța mea mexi
cană poate fi îmbunătățită. 
Chiar și în acest an. Minunat 
ar fi să fac eu aceasta. Dar, 
în proba mea sînt atîtea stele, 
încît fiecare este capabilă să 
treacă ea pe locul celei mai 
strălucitoare. Oricum, pe toate 
a început să ne tulbure limita 
nouă a celor 7 metri. Cu nu 
prea multă vreme în urmă, re
zultatul era notabil chiar și pen
tru un bărbat, ba chiar dorit 
de mulți decatloniști.

— Așadar, să ridicăm paha
rul, pentru... 7 metri 1

— Să-l ridicăm, și să-l bem!
★

Lia, cu neînchipuita ei timi
ditate și modestie, nu îndrăzneș
te să-și asume responsabilita
tea nici unui pronostic.

— Doresc, ca pe plan compe
titiv, 1969 să nu fie, în ceea 
ce mă privește, mai rău decît 
1968 !

Atunci va fi foarte bun. $i 
închinăm pentru o victorie la

de(Fotografii
AUREL NEAGU)

Valeriu CHIOSE
(Continuare în pag. a 2-a)
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ANCHETE DE SFÎRȘIT DE AN |
PRIMII 10 SPORTIVI 

Al JUDEȚULUI BRAȘOV

In urma unui consult 
cu numeroase cadre 
tehnice, Consiliul ju
dețean pentru educație 
fizică și sport Brașov 
a desemnat pe cei mai 
buni 10 sportivi ai ju
dețului.

1. TITI ENACHESCU 
(Aeroclubul Brașov) — 
aviație sportivă — în 
1968 el a stabilit la pla
norism un record ab
solut de înălțime, 8630 
m (Enăchescu are 41 de 
ani, de profesie instruc
tor de zbor, este maes
tru al sportului); 2. Gh.

Vilmoș (Dinamo Bra
șov) — biatlon ; 3. Ana 
Sălăgean (Tractorul Bra
șov)— atletism ; 4. Con
stantin Carabela (A.S.A. 
Brașov) — biatlon ; 5. 
Nicolae Bîrsan (Politeh
nica Brașov) — bas
chet ; 6. Ștefan Tampa 
(Steagul roșu Brașov)
— lupte libere ; 7. loan 
Mirzea (A.S.A. Brașov)
— schi ; 8. Ovidiu Puiu 
(Steagul roșu Brașov)
— moto ; 9. Crista Tra- 
cher (Dinamo Brașov)
— patinaj viteză; 10. 
Klaus Schuller (Rul
mentul Brașov) — ori
entară turistică.

I 
I
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RUGBYȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE
PARIS 2 (Agerpres). — La Castelsarrasin s-a disputat meciul de rugby dintre echipa Steaua București 

și o selecționată a Pirineilor. Bugbyștil români au jucat foarte bine, tnvlngtnd cu 8—3 (3—0). Pentru rug- 
byștii români au marcat Ionescu (3) și Ghițâ (5). Cros a înscris cele trei puncte ale gazdelor, in urma unei 
lovituri de pedeapsâ.

La 1 ianuarie urma sâ aibă loc meciul de rugby dintre echipele Grlvita Roșie București și La Voulte. 
Din cauza terenului impracticabil, lutllnirea a fost anulată.

WStfSCara

Intîlnire pe schiuri 
in splendidul de
cor de iarnă, a- 
proape de Cota 

1 400...

„Cupa de iarnă“

la handbal
TIMIȘOARA, 2 (prin telefon), g 

în etapa a treia a „Cupei de | 
iarnă” desfășurată în localitate * 
s-au înregistrat următoarele re- | 
zultate : Politehnica Timișoara — I 
Banatul Timișoara 28—8 (11—3); 
Electrometal Timișoara — Voin- I 
ța Lugoj 23—20 (9—9) ; Știința * 
Lovrin — Tutunul Timișoara I 
24—19 (9—6).

P. ARCAN 
corespondent principal

Patinatori români
ia Concursul

celor trei piste
Patinatorii români vor par

ticipa la concursul de viteză 
al celor trei piste, care se 
va desfășura după următorul 
program : 5—6 ianuarie —
Inzell (R.F.G.) ; 8 ianuarie — 
Innsbruck (Austria); 11—12 
ianuarie — Madonna di Cam- 
piglio (Italia). Tara noastră 
va fi reprezentată la aceste 
întreceri de Victor Sotirescu, 
Andrei Ocoș și Horia Ti
miș.

u optimismul generat de bi
lanțul unor autentice confir
mări valorice pe plan inter
național, realizate în anul re
cent 
nesc 

pragul lui '69.
Sînt multe, 

Sâmînta ideii 
o distracție ci, înainte de toate, un 
echivalent, științific fundamentat, al să
nătății, trebuie cultivată, în continuare, 
cu grijă, cu răbdare și, neapărat, cu 
pasiune. S-a început și se cere conti
nuată pe coordonate majorate acțiunea 
de convingere profundă a oamenilor 
muncii, a întregului tineret că sportul, 
exercițiul fizic înseamnă o necesitate 
reală a vieții contemporane.

Dar, 1969 este în același timp primul 
din cei patru ani care despart sportul 
românesc de următoarea confruntare 
olimpică de la Sapporo și Munchen. 
Nu este cîtuși de puțin prematur să 
fie amintit acest fapt, chiar acum în 
primele zile ale lui ianuarie, cînd încă 
nu s-au stins ecourile Olimpiadei re
cordurilor și a surprizelor de pro
porții din capitala mexicană. Dimpo
trivă I Există multe motive pentru ca 
forurile de resort, C.N.E.F.S., federațiile 
de specialitate, cluburile sportive din 
toată țara să considere startul pregă
tirilor olimpice pentru Sapporo și 
Munchen drept obiectiv principal în 
anul acesta, an al cărui hotar a fost 
pășit, printre altele, și în strălucirea 
celor 16 medalii cucerite de tricolori 
la Grenoble și Ciudad de Mexico.

Mai trebuie oare spus că J.O. din 
Mexic au demonstrat convingător că în 
această cursă pasionantă — și onorantă 
pentru oricare națiune — a marilor per
formanțe sportive, nimeni nu poate cîș- 
tiga decît după o selecție riguroasă 
și permanentă a 
pregătire care nu admite nici un fel 
de concesii si care 
un imens volum de _ _______
căutări și o totală dăruire de sine'' a 
sportivilor și antrenorilor. Ar fi iluzoriu 
să se creadă că pentru apropierea, 
măcar, de laurii olimpici este suficient 
doar efortul de ultimă oră. Atunci, 
oricît de fierbinți ar fi inimile sporti
vilor, oricît de multilaterale ar fi cu
noștințele antrenorilor, va fi

Este îndeajuns, credem, 
convinge.

Salutare, fără îndoială, 
inițiative ale C.N.E.F.S., 
vreme după încheierea J.O. de la Ciu
dad de Mexico nu trebuie în nici un 
caz să rămînă izolate. Ce greșit ar fi 
ca strălucirea celor 16 medalii olim
pice ale anului 1968 să temporizeze 
energiile, să teasă un văl al automul- 
țumirii sau să stopeze ambițiile. 1969 
ar trebui să fie consacrat, dacă nu 
rezolvării integrale, cel puțin unui în
ceput ferm, roditor, pentru găsirea 
celor mai bune soluții, astfel ca peste 
patru ani delegația olimpică a Ro
mâniei să semneze o și mai prestigioa
să prezență la Sapporo si Munchen.

Cîteva puncte de vedere. Nu se poate 
lăsa la infinit toată răspunderea, sau 
în orice caz principala răspundere, pe 
seama cluburilor Dinamo și Steaua. 
Nu se poate să se meargă în conti
nuare doar cu cîțiva „soliști* : caiacul 
și canoea, scrima, unele probe atle
tice, boxul sau luptele. O dată și 
o dată veliștii ar trebui să-și facă și 
ei debutul olimpic. Se așteaptă împli
nirea unei mai vechi promisiuni și din 
partea echitației. Este necesar, de ase
menea, să se verifice potențialul real 
al canotajului și. desigur, trebuie făcut 
totul pentru ca situația de la J.O. din 
Mexic, unde țara noastră nu a fost re
prezentată la nici unul din jocurile spor
tive, să nu se mai repete.

Toate acestea — și cîte altele I —• 
cer multă chibzuială, analiză lucidă, 
eforturi considerabil sporite, un plus 
de înțelegere și abnegație, dar tot
odată acțiuni rapide, curajoase. Pînă 
în 1972 mai sînt, e drept, patru ani, 
dar acesta — 1969 — este fără în
doială cel care poate hotărî multe. Se 
știe doar ce înseamnă startul...

Dan GARLEȘTEANU

sărbătorit, sportul româ- 
a trecut cu fruntea sus 

atît de multe de făcut I 
că sportul nu este doar

selecție riguroasă 
valorilor, după o 

... :.i 
reclamă, în schimb, 
muncă, neîntrerupte

prea tîrziu. 
pentru a

cele cîteva 
la scurtă
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(Urmare din pag. 1) Instantanee la miezul nopții

pe

Cu picioarele
O pereche Fetele de la Rapid

pe pâmint

A pierde
ale formației 
loc la încheie-

Cursa tn care se angajează 
cei doi toți este palpitantă. 
Le-am urat o sosire cit mai 
ttrintă.

și a ci ști ga

Perspective

fost niciodată mai încinse. Voi 
căuta ca la marile competiții să 

vorbească iarăși cu teamă 
Vernescu.

potrivitâ...

toastat „nea"

campionatele europene de la 
Atena.

— Acolo, Lia, toate învinsele 
tale de pe Stadio Universitario 
vor fi însetate de- revanșă.

— Ah, mă îngrozesc de 
acum. Dar n-am ce face..;

' *' z-' ' ''

Revelionul echipei feminine de baschet Rapid București 
Eva Ferencz, Octavia Bițu, antrenorul Sigismund Ferencz și 
Irina Vasilescu ciocnesc un pahar pentru succesele noului an

BULETINUL ZĂPEZII

Handbaliștii de la
Steaua au cîștîgat
turneul de Anul Nou

din Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL, 2 

(Agerpres). — Turneul inter
național masculin de handbal 
desfășurat în Berlinul occiden
tal a fost cîștigat de echipa 
Steaua București. Handbaliștli 
români, care au avut o frumoa
să comportare, au învins cu sco
rul de 13—4 (8—1) echipa ora
șului Stockholm, cu 7—5 (3—4) 
echipa orașului Belgrad și cu 
scorul de 12—6 (6—3) selecțio
nata unor cluburi din Berlinul 
occidental. Alte rezultate teh
nice : Belgrad — Stockholm 
11—6 (6—1); sel. cluburilor din 
Berlinul occidental — Stockholm 
8—8 (4-6).

Serviciul Prevederi de scurtă 
durată din cadrul Institutului 
meteorologic ne-a informat că 
ieri dimineață, în urma ninsorii 
căzute în ultima vreme, stratul 
de zăpadă avea următoarele 
grosimi în centrele în care se 
practică schiul : Predeal 35 cm, 
Sinaia-Cota 1 500 30 cm, Vt 
Omu 24 cm, Păltiniș-Sibiu 42 
cm, Brașov-oraș 12 cm, Seme- 
nic 12 cm, Țarcu-Godeanu 16 
cm, Vlădeasa 23 cm, Băișoara 
30 cm, Borsec 21 cm, Baia Mare- 
oraș 21 cm.

Ninsoarea va continua, asi- 
gurînd amatorilor de schi ză
padă bună pentru practicarea 
sportului favorit.

.. .sint ILEANA și IONEL 
DR1MBA. Revelionul l-am fă
cut cu anticipație, pentru că ei 
plecau la părinți (dacă nu cum
va s-or fi înzăpezit pe undeva).

Fără să fie geloasă pe suc
cesul strălucit al soțului său, 
Ileana a găsit de cuviință să-i... 
arunce mănușa în 1969, an bo
gat în competiții de mare an
vergură internațională.

— Ionel, de bună seamă, va 
fi „vinat” pe toate planșele, 
ceea ce este și rău, dar și bine. 
Rău, fiindcă în fiecare concurs 
toți vor dori, cu ardoare, să-l 
învingă pe campionul olimpic, 
bine, pentru că aceasta îl va 
mobiliza pe Drîmbă și-l va obli
ga să-și mențină mereu aurită 
floreta.

Parașutistul GHEOR
GHE IANCU era, de Anul Nou, 
intr-o societate foarte intimi, 
împreună cu soția și etțiva prie
teni apropiați.

— O urare 7

— Iar unul campion al lumii 
fi stă bine să fie și al Europei l

— Gata cu discuțiile, intervi
ne Mariana Jandrescu-Baciu, 
soția luptătorului. Se servește 
curcanul I

— Atunci, o fotografie. Au
rel Neagu este pregătit.

Fotoreporterul n-a mai trebuit 
să facă recomandarea de ri
goare „Zîmbiți, vă rog 1”

Primul concurs

— Aș fi fericit să putem al
cătui o echipă puternică pentru 
„mondialele” din 1970, astfel ca 
parașutismul românesc să-și re
capete înălțimile. Pentru asta 
însă va trebui să fim tot tim
pul cu... picioarele pe pămînt.

— Un gînd personal pentru 
1969 7

— Fetița mea, Luminița, va 
merge, în acest an, la școală. 
Să învețe bine. Puștiul, Mugu
rel, împlinește, la 3 ianuarie, 
un an.

— La mulți ani!

Sezonul competitions] 1969 la 
tenis de masă se Inaugurează 
la noi cu un concurs de selec
ție pentru copii și juniori : sala 
Republicii, în zilele de 5-6—7 
ianuarie, între orele 9—13 și 
15-20.

Se știe că la vară, în Austria, 
va avea loc „Criteriul european 
de juniori”. Tocmai în vederea 
acestui eveniment competițio- 
nal, federația de resort a alcă
tuit un lot de bază (Carmen 
Crișan, Nicoleta Spiridon, Ma-

Cel mai bun jucător al echi
pei Steaua a fost Gh. Goran, 
care s-a clasat pe primul loc în 
clasamentul golgeterilor, în
scriind în acest turneu 10 punc
te. Clasamentul final 
Iul;
6 p; 
buri
3 p; 
holm

al turneu- 
București 

unor clu- 
occidental

1. STEAUA
2. Selecționata 
dtn Berlinul
3. Belgrad 2 p ; 4. Stock- 
l P-

★

2 (Agerpres). — 
au început întrece-

BERLIN, 
La Berlin 
rile tradiționalului turneu inter
național fulger de handbal mas
culin, la care participă selec
ționatele a cinci orașe. In pri
mul joc susținut, Selecționata 
de tineret a orașului București 
a Învins cu scorul de 10—8 (3—4) 
echipa orașului Budapesta.

Alte rezultate: Moscova — 
Leipzig 72—3 (8—2); Budapesta 
— Moscova 14—13 (9—8);
Leipzig — Berlin 19—8 (4—5).

Darul patinoarului...
ba”, ca și celor care o mane
vrează. Pe o gheață lucie, (cu 
denivelări minime, doar) s-a pu
tut patina în condiții bune, dîn- 
du-se un impuls sporit perfor
manței. Așa se face că am 
văzut execuții reușite — 
net superioare celor cu care 
ne obișnuiseră pînă acum 
— la o serie întreagă de 
patinatori, în frunte cu Elena 
Moiș și Gheorghe Fazekas, cel 
mal bine clasați dintre români. 
Aceasta a adus un plus de stră
lucire acestei competiții, care 
de altfel s-a bucurat de o orga
nizare aproape perfectă.

A lipsit, totuși, ceva, pentru 
a face succesul deplin al acestui 
concurs. Spectatorii... Dar — 
sâ recunoaștem — este greu să 
convingi, chiar pe cei mal fer- 
venți adepți ai sportului gheții, 
să vină în tribune, cînd mercu
rul termometrului coboară sub 0. 
Pentru aceasta, mai avem de 
așteptat pînă Iarna viitoare, 
cînd deasupra patinoarului se 
va Întinde pavăza protectoare a 
acoperițuluL

Acum, cînd cerul plumburiu 
cerne deasupra orașului va
luri neîntrerupte de zăpadă, un 
moment de meditație pe aceas
tă temă se impune. Duminică 
dimineața, Ia primele rafale de 
ninsoare, ne aflam la patinoa
rul „23 August” așteptînd star
tul patinatorilor angajați tn 
concursul internațional. La ora 
de începere, echipa de amena- 
jatori dădea ultimele lovituri 
de lopată pentru înlăturarea 
masivului obstacol alb, așezat 
de noaptea pe dreptunghiul din
tre mantinele. Cu o întîrziere 
minimă. întrecerile au putut 
continua, fără a se produce per
turbări în programul acestei zile 
pline. A fost un dar adus spor
tivilor de către direcția patinoa
rului și de harnicii amenajatori. 
Un dar binevenit.

Tot în legătură cu acest as
pect, nu lipsit de importanță, 
ar trebui să relevăm calitatea 
bună a gheții, așa cum a fost 
oferită patinatorilor în cele trei 
zile de concurs. Aci meritele 
revin deopotrivă mașinii „Rol-

Rd. V.

Cu multd grație, dar folosind 
și cîteva temerare td rituri, a 
evoluat Elena Moiș fn proba de 
figuri libere a concursului 
internațional de patina) artistic

rilena Tomescu) pe care acum 
dorește să-l lărgească. Iar con
cursul de la sfîrșitul acestei 
sâptâmîni are ca scop alegerea 
sportivilor respectivi

Vor concura 16 fete, printre 
care M inodora Popescu (cam
pioana națională de copii pînă 
la 12 ani), Mihaela Lunțeanu, 
Livia Căruceru, Monica Hariga. 
precum și 16 băieți, din rîndu- 
riie cărora se remarcă Gh. Naf
tali, M. Colțescu, M. Bobocică, 
D. Bîldea, C. Gavriș, I. Buga, 
V. Domnaru. In ambele turnee 
Se va juca după sistemul „cel 
mai bun din trei seturi”.

Hai la AUREL VERNESCU. 
Dar nu-i mai spuneți marele 
învins fiindcă, de mai multe 
ori, el a fost un mare învingă
tor.

In apartamentul său din Dru
mul Taberei, lume multă. Prin
tre alții, inginerul Corneliu Me- 
legat mare pasionat al tirului 
cu arcul, Sonia Iovan, din gar
nitura de aur a gimnasticii noa
stre feminine, Rică Teodorescu, 
înfocat rapidist, care tocmai de 
aceea a ținut să facă Revelionul 
la un 
poate, 
versă.

Dar, 
Vorbit 
caiac.

— Anul 1968, cu toate marile 
insatisfacții pe care mi le-a 
adus, rămîne, pentru mine, deo
sebit de prețios și de util. Fie 
măcar și pentru faptul că m-a 
învățat să pierd. Ceea ce este 
extrem de important pentru cei 
care doresc să cîștige.
- In 1969 7
— In 1969 voi persevera. Se 

înșeală cei care mă socotesc 
terminat. Ambițiile mele n-au

In somptuoasa sală a restau
rantului C.C.A., împodobită cu 
lampioane, serpentine, brad, 
prin ploaia de confeti, l-am 
descoperit, totuși, pe luptătorul 
ION BAC1U, campion mondial 
și medaliat eu argint la J. O. 
din Mexic.

Cînd omul stă cu paharul de 
șampanie în față este puțin ne
potrivit să începi să-i vorbești 
despre... sarcini și angaja
mente. Tocmai de aceea noi 
le-am spus „perspective".

— Perspectivele sint bune. 
Băiatul meu crește voinic și să
nătos, ceea ce este principalul. 
Sper să iau cuvîntul pe salte
lele de lupte și în 1969 1
- Și 

spui 7
— In 

diatele” 
parte ca spațiu, și cam... aproa
pe ca timp după Jocurile Olim
pice. Oricum, eu am un titlu 
de apărat. Foarte aglomerate se 
anunță, în schimb, „europenele” 
din Italia.

ce ai de gînd să..Z

primăvară sint „mon- 
din Argentina. Cam de-

Gheorghe Buicliu, secretarul 
secției de baschet a clubului 
Rapid și ttn mare animator al 
echipei, le-a invitat pe jucătoa
re să petreacă, la el acasă, Reve
lionul. Prezenți: antrenorul Si
gismund (Jiga) Ferencz și soția 
sa Eva, Octavia Bițu, Irina Va
silescu, Anca Racoviță și cele
lalte echipiere 
aflate pe primul 
rea turului.

— Fetelor, a
Gigi, pentru titlul de campioa
ne. Așa, ca să le facem în re- 
taz fotbaliștilor!

Fotbaliștii, în schimb, au toas
tat — probabil — pentru evita
rea retrogradării.
dumnezeu I

Să-i audă

★

casi-n casă, 
din glumi-n

dinamovist, ca să afle, 
cite ceva din tabăra ad-

decepție, Vernescu n-a 
despre fotbal, ci despre

(Urmare din pag. 1)

desene ale copiilor, cu ver-

AMENAJARI
DE PATINOARE

TIMIȘOARA. — Temperatura 
scăzută din ultimele zile a per
mis amenajarea de patinoare na
turale tn orașul de pe Bega. Ast
fel, la bazele sportive Constructo
rul șl C.F.R. au început să func
ționeze patinoarele avlnd și in
stalații de nocturnă. Sugerăm or
ganizatorilor activității sporturilor 
de iarnă din Timișoara să amena
jeze patrulatere de gheață șl pe 
terenurile de tenis Tehnometal și 
Electrica, care posedă și insta
lații de Iluminare.
P. ARCAN, coresp. principal
TG. MUREȘ. — Recent s-a des

chis un frumos patinoar In parcul 
sportiv _23 August-, care este vi
zitat zilnic de sute șl sute de Iubi
tori al patinajului. Tot aici, func
ționează șl un centru de Învățare 
a patinajului sub conducerea in
structorului Carol Gall.

1. PAUȘ, coresp. principal

cu
suri și caricaturi dedicate bas
chetului.

Ultimele patru partide de care 
vorbeam au fost și ele la înălți
mea turneului, demonstrînd fru
musețea acestui sport pitic, di
namismul, puterea lui de a se
duce. In sfîrșit, după aproape 
3 000 de minute de mlnibaschet 
(competiția a durat cinci zile 
și s-a desfășurat în două săli) 
am asistat la festivitatea de 
premiere: cupe, diplome, tri
couri de campioni. A urmat a- 
nunțarea unei alte mari compe
tiții : „CUPA CELOR 500”, aces
ta fiind numărul echipelor de 
minibaschet din țară înființate 
în ultimii trei ani. Adică, de 
cînd a luat ființă baschetul pi
tic la noi.

Cîteva rezultate : 1. In acești 
trei ani s-au confecționat zeci 
de panouri, mii de pliante și ai 
fost compus chiar un marș al 
micilor baschetbaliști, lnterpre- 

în premieră cu ocazia aces- 
Festival ; 
de „mini” 
categoria

Există în

(Urmare din pag. 1)

2. Prima promo- 
activează cu brio 
a HI-a juniori ; 
țară nenumărate

tat 
tul 
tie 
în
3.
centre de baschet pitic. Printre 
cele mai puternice: Timișoara, 
Galați, Oradea, Brașov, Satu 
Mare, Bacău, Suceava, Bucu
rești ; 4. La această a doua edi-

nează condițiile și specificul 
pregătirii, învață aici In preaj
ma muntelui, tăcerea și forța 
stincii, se pregătesc temeinic 
și progresiv pentru asalturile 
marii performanțe.

Și la Virful cu Dor am fn- 
tilnit aceeași sete de muncă și 
cunoaștere, aceeași atmosferă 
de seriozitate și bucurie a e- 
fortului, căci fără aceasta nu 
exista sportivul adevărat ți

marea lui dorință de afirmare.
Sfios și modest, cu ochi al

baștri ca cerul munților, suri- 
tind blind, Gheorghe Roșcu- 
leț ne-a fost confident o ju
mătate de oră. ca apoi să urce 
cu telesehiul pină tn virf și 
sâ coboare de acolo, fără să-l 
deosebești aproape, de marii 
campioni, așa cum a fost și 
el, cîndva.

Am căutat asemănare pre
gătirilor acestora din munte, 
parcă tainice și neobișnuite, 
ascunse uneori de cețuri com-

110 ORE ÎNTRE PARADE Șl RIPOSTE...
ln- 
au 

spe-

Spre deosebire de atletism 
trecerile olimpice de scrimă 
prilejuit pe seismografele 
ciallștilor cutremure de grad ma
xim. Sigur, cu unele excepții.

Dar. șl tn cazul acestei disci
pline olimpice specialiștii au fost 
In măsură să-și concretizeze ob
servații și In cele din urmă con
cluzii valoroase, care, pe de o 
parte au putut explica unele re
zultate și, pe de altă parte, ce-i 
mai important, reprezintă repere 
pentru etapele viitoare de pregă
tire In principalele competiții ale 
anului 1963. Campionatele mon
diale de tineret din Italia (unde 
probabil că vor apare noi aspi
ranți la titlurile olimpice de la 
MUnChen) șl Campionatele mon
diale din Cuba, primul cotocviu 
de mal mare întindere ai ediției 
jubiliare a J.O. Iar pentru euro
peni in plus, edițiile „C.C.E.** la 
toate armele.

Este deci explicabil pentru ce. 
o dată cu încheierea maratonului 
de scrimă de la „Magdalena Mlx- 
huca" (11 zile de concurs cu o 
medie zilnică de 10 ore I), leit- 
motivul opiniilor șl al comenta
riilor au avut In principal una 
șl aceeași tlntă : modul cum s-au 
pregătit trăgătorii Înscriși tn com
petiție, incepînd cu etapa de a- 
comodare și aclimatizare șl con- 
tinuind cu prezența lor pe plan
șe. Aceasta trtsemnînd, în total, 
aproape o lună de zile de ședere 
In capitala Mexicului. Iar pentru 
unele delegații sportive, chiar ma! 
mult..
ÎN ETAPA DE ACLIMATIZARE! 
EFORT NORMAL SAU EFORT 

PRELUNGII 2

e ADVERSARII FLORETEI ELECTRICE
CE MARATONUL PE PLANȘĂ A FOST MAI SUPORTABIL LA CIUDAD 

DE MEXICO DECIT LA TOKIO...

• ADEPȚII EFORTULUI MAXIM AU DAT GREȘ... 
SE RECUZĂ! PENTRU

lectrice tot mai perfecționate, In 
măsură să elimine orice' sus
piciuni în stabilirea ierarhiei va
lorilor.

„WASEDA” A RAMAS DOAR O
AMINTIRE...

$i uite-așa, din 
din vorbă-n vorbă, 
glumă, am ajuns tn 1969 l

ție a „Cupei federației", organi
zată în vacanța de iarnă, nu
mărul echipelor participante a 
atins cifra record — 24 I; 5. în 
afara echipelor cîștigătoare, 
s-au evidențiat formațiile : 
Școala sportivă Suceava, Școala 
generală Tr. Măgurele, Liceul 
Salonta, Școala 
Școala generală

CLASAMENT 
tegoria 8—10
1. Școala sportivă Satu Mare 
(antrenor prof. Gabriela Both),
2. Clubul sportiv „Școlarul” 
București; 3. Școala sportivă 
Brașov; BĂIEȚI: 1. Școala 
sportivă nr. 1 București (antre
nor prof.
2. Școala
3. Clubul 
Categoria
1. Clubul sportiv „Școlarul" (an
trenor prof. Ion Stoișor) ; 2. Li
ceul nr. 35 București ; 3. Liceul 
nr. 3 Oradea ; BĂIEȚI : 1. Steaj^F 
ua (antrenor Andrei Folbert)W
2. Politehnica Galați; 3. Școala 
sportivă Bacău.

sportivă Bacău, 
Iacobeni. 
GENERAL : ca- 

ani, FETE:

Stelian Gheorghiu); 
sportivă Timișoara ; 
sportiv „Școlarul". 

11—12 ani, FETE:

La Ciudad de Mexico, ca o pri
mă noutate, au existat, de fapt, 
două grupe distincte de scrimeri. 
Una a fost alcătuită din trăgă
tori care nu efectuaseră antrena
mente la altitudine, aclimatizarea 
reauztndu-se direct in Mexic, 
unde au sosit cu 2—3 săptămînl 
mal devreme. Din această grupă 
au făcut parte printre alții, șl 
ecrimerii Ungariei, unii dintre fa- 
vorițll competiției. Cealaltă grupă 
a cuprins sportivi pregătiți mal 
mult sau mal puțin pentru a re
zista handicapului de altitudine.

Adaptarea la condițiile de cli
mă, de fus orar și de alimen
tație ale capitalei mexicane s-a 
făcut, totuși, calm, progresiv, fără 
• ie torța. Aceasta, In tonte ca-' 
(Urile.

A existat o perioadă de aproxi
mativ 10 zile în care marea ma
joritate a scrimerllor și-au orien
tat antrenamentele de pregătire 
fizică generală șl specifică. pe 
jocuri sportive. Abia după aceea 
s-a trecut la pregătirea propriu- 
zlsă. de sală, și la concursuri de 
verificare. Antrenamente tari. 

In puterea cuvîntului, n-au făcut 
decit sovieticii (dar. asemenea 
antrenamente el fac In mod cu
rent) șl. In parte, serimeril din 
R.F.G. Se poate pune pe seama 
unor asemenea eforturi pretungl- 
te comportarea inegală a unora 
dintre trăgătorii sovietici, a flo- 
retiștflor îndeosebi, care n-au 
reușit să intre în finala masculi
nă, în timp ce la echipe ei au 
fost la un pas de a rata obține
rea medaliei de aur 1 Există o 
explicație asemănătoare pentru 
căderea campioanei mondiale de 
la Montreal, Alecsandra Zabelina, 
încă din tururile preliminarii și 
a comportării slabe a Galinei Go
rohova în finală, unde n-a putut 
ocupa decit ultimul loc ? Dar In- 
fringerea 4-ului feminin al U- 
niunii Sovietice de către spor
tivele țării noastre, ce cauză a 
generat-o 2

Nu există pină tn prezentj la 
cîteva luni după marele examen 
olimpic, concluzii definitive. To
tuși, punctul nostru de Vedere 
este că efortul Intens din perioa
da de adaptare ta care au fost 
supuși unii scrimeri a contribuit 
Ia diminuarea potențialului lor 
valoric.

cuttul cunoscut șl implicit de a 
străluci net. O asemenea tendin
ță a manifestat-o mai ales școa
la franceză. In parte se poate 
vorbi șl de o reușită : locul 2 la 
floretă echipe, o finalistă la flo
retă fete (Gapals), locul 4 la 
floretă băieți și sabie (echipe)

Ciudad de Mexico a făcut tot
odată să se spulbere punctul de 
vedere al acelora care denigra
seră floreta electrică. Motivul — 
ar anula frumusețea acestei arme. 
Cit de fals a fost un asemenea 
argument, o dovedește faptul 
că pînă șl foarte mulți dintre sus
ținătorii Iul (francezi, italieni) eu 
ajuns să depună arma'e. Deve
nind electrică, floreta nu șl-a 
pierdut din frumusețe, din spec
tacol, ea șl-a păstrat vechile-f

cut decit să-și copieze 
antrenor Chajkovski... Este 
subliniat Insă că in fața 
trăgători ....
bine pusă la punct, un asemenea 
stil nu poate aduce randamen
tul scontat. Așa cum de altfel, 
s-a șl intimplat : trăgătorii po
lonezi n-au ajuns In finală. Iar 
locul 3 la echipe se datorează ex
clusiv unui concurs favorabil de 
împrejurări...

Și la floretă fete a ieșit In e- 
vldență de-a dreptul stringent 
folosirea excesivă a contraatacu
rilor. Sigur, șl aici din conside
rente tehnice. Excepții — sporti
vele din Franța, România și U- 
nlunea Sovietică, adepte ale scri
mei combinate a ofensivei cu de
fensiva. Din acest punct de ve-

propriul 
de 

unor 
cu o tehnică foarte

TRIUMFUL FLORETEI — PROBA 
CEA MAI SPECTACULOASA DIN 

SCRIMA

și sub aspect tehnlco-tactlc alnt 
de semnalat unele observați] in
teresante.

De pildă, In floreta masculină 
se poate afirma că s a ajuns la 
o valoare fără precedent. Floreta 
a atins prin excelentă tehnica 
cea mai înaltă, consecință a lu
crului intens, a dorinței multor 
scoli de a se desprinde din cir-

atu-uri și In plus a ajuns să a- 
sigure un raport mai echitabil 
între valori. încă nu definitiv — 
val, cite erori s-au putut face 
șl tn accepțiunea electrică a a- 
cestel arme, iar reprezentanții 
noștri s-au numărat, din păcate, 
printre eroi — dar și tn această 
direcție „sistemul" electric și-a 
asigurat o poziție mult mai pu
ternică. $1, probabil, definitivă.

Ceea ce a diminuat din specta
col și tn cazul floretei șl în ca
zul altor arme, a fost In schimb 
tendința multor trăgători pentru 
opriri. Ca spectacol acest pro
cedeu, repetat — din consideren
te tactice, evident — a însemnat 
un pas înapoi. Este exact ceea re 
se Intîmplă în rugby cînd una 
din echipe trimite invariabil 
mingi tn tușe... Au șepstat” fio- 
retiștii polonezi (și dintre el, 
SkrudUk, Parulskl și Llsewskl) 
carej la multe privinței n-au ti-

dere evoluția trăgătoarelor din 
aceste țări a salvat competiția ca 
spectacol.

La sabie, nota distinctă a tn- 
semnat-o abuzul de simultane. 
Șl aceasta, chiar șl In cazul tră
gătorilor de mare calibru (Paw
lowski, Raklta, Nowara). Este 
o modalitate de a frtna cursivi
tatea unul asalt șl, ce-1 mai grav, 
de a împiedica existența unui 
arbitraj corect. Șl, unde ? Tocmai 
la o armă unde ambiguitatea ar
bitrajelor provoacă atîtea dis
cuții. puse fie pe seama bunel 
credințe, fie pe cea a unei com
petențe îndoielnice.

Pentru spadă, este valabilă ob
servația că, tn raport cu anii 
precedent! — șl mal ales cu 
ultima ediție a J.O. — a crescut 
gradul de tehnicitate. L____
bucurător, firește. Ma! puțin demn 
de relevat este Insă faptul 
numărul spadasinilor

Lucru îm-

că 
acreditați

ca foarte tehnic! este încă ne- 
l.ljabil. El nu trece de 15—20 (din 
cei aproape 300 cițl participă cu
rent ia marile competiții). Sint 
ce! care practică așa-zisa scrimă 
combinativă. Ceilalți, in schimb, 
folosesc la maximum potențialul 
fizic șl In special alonja. Se pare 
că va mal trece mult pînă ce să 
vedem spadasini de valoarea lui 
Kulcsar sau Saccaro, Kriss sau 
Vitebski. Poate pînă la MQnchen...

ALARMA PENTRU „SOUDET- 
SUZY" ȘI „CARMIMARI" 1...

La jMagdalena Mixhuca" la
mele de floretă șl spadă fabri
cate în Japonia și R.F.G. 
produs cea mai bună ' 
Sint ușoare, 
totodată. _ 
franceze 
Suzy“) 
într-un 
Ele nu 
iată că 
cu un ______. ___
Supremația franco-italiană 
așadar tn primejdie l

De fapt In ultimii ani, 
deosebi, aproape fiecare 
țările cu tradiție In scrimă a 
fost preocupată de găsirea unor 
căi cit mai directe (șl evident 
cît mai lesnicioase) pentru a-șl 
asigura cantități de materiale 
care să le acopere nevoile. Asa 
au apărut lame de fabricație 
ungară, sovietică și poloneză. 
Deocamdată Insă, aceste lame — 
în afara unei rezistențe deose
bite — nu sint dublate șl de 
alte calități care să le facă com
petitive pe piața mondială. Im
portant este — totuși — că exis
tă căutări, strădanii șl că șl sub 
acest aspect greutățile probabil 
că vor dispare In viitorii ani.

Dintre aparatele electrice, 
„Uhlmann"-urile s-au impus șl 
de data aceasta. Și aici firmele 
„Soudet-Suzy" șl „Carmtmari" au 
trebuit să se recunoască depă
șite. Este de așteptat ca din 
disputa cit mal multor firme 
specializate să apară aparate e-

elastice, 
Pînă acum 

(tn special 
și cele italiene 
fel monopolul 
depășesc 0,500 kg. 
acum au apărut 
gramaj și mai

au 
impresie, 
rezistente 

firmele 
iiSoudet- 
dețineau 
calității. 

Dar, 
lame 

redus, 
este

tn- 
dtntre 
I a

Marea majoritate a specialiș
tilor au ținut să remarce că In
tre sWaseda" (n.n. locul de des
fășurare a întrecerilor de scri
mă din cadrul J.O. de la Tokio) 
și „Magdalena Mixhuca" a foot 
o mare deosebire, ea organizare. 
Planșe perfect montate, flecare 
fiind prevăzută cu tabelă de 
marcaj, o luminozitate odihni
toare în sală, vestiare spațioase. 
Ceva mal mult, săli speciale 
cu paturi pentru relaxarea tră
gătorilor tn „ferestrele" dintre 
asalturi sau meciuri, ceea ce a 
reprezentat o noutate care «-a 
bucurat de o largă apreciere. 
De asemenea, un serviciu me
dical specializat.

La același capitol o subli
niere : toțt scrimerli au fost su
puși înaintea asalturilor unu! 
control f „. 
directoratului tehnic al 
tițiel. S-a avut 
numai starea 
(lame, măști, 
corp etc.), ci șl 
lui, a întregului ___ _____
să fie corespunzător. în _____
fel au fost prevenite multe ac
cidente care ar fl putut avea 
urmări grave, cum există. de 
altfel, precedente In această dis
ciplină. Vă reamintiți, poate de 
cazul Egon Franke, accidentat 
în 1965 șl scos, practic, de a- 
tuncl din plutonul floretlstllor 
fruntași. Campionul olimpie de 
la Tokio n-a mal ajuns să re
pete (sau măcar să se aprcple) 
performanța realizată In capitala 
Japoniei. Exceptînd ruperea a 
citorva lame (ce Ironie — tot de 
către serimeril polonezi I) la 

Ciudad de Mexico nu s-au în
registrat accidente, competiția 
de scrimă fiind în această pri
vință scutită de complicații.

Nu încape nici o discuție că 
modelul de organizare oferit de 
Mexic va Inspira și pe organiza
torii viitoarelor competiții de 
scrimă din cadrul J.O. cate și 
sub acest aspect vor avea pu
tința să contribuie Ia succesul 
celei mal mari confruntări spor
tive de pe glob.

Tiberiu STAMA

Inaintea asalturilor ____
foarte sever din partea 

' „1 compe-
în vedere nu 

armamentului 
cochilii, fir de 

cea a plastronu- 
echlpament care 

‘ > acest

plice, cu pregătirea din alte 
sporturi și din alte locuri. Și 
nu i-am găsit egal, fiindcă nu 
poți asemăna, trebuie să recu
noașteți, stadionul, sala, ba
zinul cu muntele, cu natura 
însăși.

Poate tinerii nu-șî dau prea 
bine seama de acest lucru. Lor 
le lipsesc poate uneori fil
mul și dansul, fata pe care o 
simpatizează, colegii de școală, 
familia.

Dar, și aici sus este o fami
lie și o școală. O înaltă și 
firească școală a voinței și a 
caracterelor. Nu există profe
sor mai înțelept ca muntele — 
spunea Goethe Ei te învață 
să taci cînd trebuie și să vor
bești numai prin faptă.

Filozoful chinez @onfucius 
își învăța astfel discipolii i 
„înțeleptul se bucură de apă, 
omul virtuos de munți*. Din
tre toți sportivii celor peste 
treizeci de sporturi, alpiniștii, 
boberii și schiorii sint parcă 
altfel. Și este firesc să fie 
așa...

Desigur, și la mare se fac 
uneori pregătiri minuțioase și 
intense. Dar e altceva marea, 
comparată cu muntele. Marea 
parcă invită la lene, la inac
tivitate, Muntele, dimpotrivă, 
la acțiuhe, la dinamism

Pentru ce să urcăm atit de 
sus, s-ar putea întreba cineva, 
nedumerit și ironic ? De ce sâ 
ne izolăm la două mii de me
tri, ca niște pustnici ai mun
telui și să ne supunem la ati- 
tea torturi ale trupului 7

De ce ? Fiindcă numai așa 
se poate, fiindcă acestea sint 
legile sportului modern. Fiind
că dincolo de sport, ne așteap
tă întreceri tot atit de severe 
și hotărâtoare, examenele vie
ții.

P.S: La fel ca și rîndurile 
de mai sus, zăpada care în 
ultimele zile a acoperit totul, 
ne îndeamnă pașii spre mun
te și spre patinoare, să luăm 
schiurile sau patinele sau să
niuța și s-o pornim ..

Tar dacă timpul nu ne o în
găduie, să facem mișcare, să 
dăm o mină de ajutor și să 
colaborăm la deszăpezirea 
punctelor în care convoiul de 
nea a devenit prea gros și 
împiedică alte îndeletniciri. Să 
nu pregetăm să dăm concursul 
nostru.

„Conducerea Clubului Spor
tiv Rapid București, antreno
rii și sportivii săi mulțumesu 
tuturor membrilor susținători; 
suporteri și simpatizanți pen
tru sprijinul acordat în anul 
1868 și le urează cu ocazia 
Anului Nou, lor și familiilor 
lor, multă sănătate, fericire și 
MM* .............
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O discuție cu Nicolae Petrescu are
Motivul ? E una din rarele situații 
a! ikorno-wX <1.

un farmec special, 
în care fotbalul se 

eliberează de infinitele lui momente subiective. E, dacă 
un joc abstract, un joc fără bare, un joc lipsit de 

un joc pe care-1 urmărești
Vreți, 
fluierul strident al arbitrului,
cu plăcere și pe care subsemnatul îl așteaptă la răstimpuri 

ca un Iei de eliberare, 
în care un singur gol 
candoare, saltul de Ia

după nenumăratele partide și dueluri 
în plus sau în minus determină, cu 
Pltolemeu la Galileu sau vice-versa.

(Pentru mereu noile 
moții ale iubitorilor 
balului, amintesc că profeso
rul de limba română Nicolae 
Petrescu a jucat timp de 20 
de ani la Juventus, pînă la 
război, apoi a fost antrenor, 
a condus și echipa națională, 
in cuplu, prin 1957 — dacă 
sinteți curioși, vă furnizez și 
cîteva rezultate: 1—1 cu
U.R.S.S. la Moscova, 1—1 cu 
Iugoslavia la București, 2—1 
cu Grecia la Atena — și a 
desfășurat multă vreme o in
tensă muncă de cercetare în 
cadrul unui registru larg, evi- 
tînd întotdeauna diletantis
mul care te pîndește ori de 
cite ori încerci să prinzi cel 
mai versatil dintre jocuri — 
fotbalul — in legile științei).

pro- 
fot-

de handbal, Ion Kunst-Gher- 
mănescu.

— Vorbeați de antrenamen
te neconforme...

— Asta nu e o noutate. Ui
tăm mereu 
ție rapidă, 
Năsturescu, 
Dumitrache 
câți într-o 
Constantin, Petescu sau Neac- 
șu. Tipul de viteză arde mai 
repede și recuperează mai 
greu. Și totuși, am urmărit

că tipul de reac- 
un Pîrcălab, un 
un Dumitriu, un 
nu pot fi arun- 
retortă cu tipul

în speranța că mă veți ierta 
pentru această paranteză pe
dantă, dați-mi voie să lan
sez prima întrebare :

— Cum vi se par jucătorii 
noștri de azi ? Mă gîndesc și 
la faptul că, există două pă
rem diametral opuse : una îi 
plasează pe fotbaliștii ro
mâni in zona lui Bobby 
Charlton, cealaltă ii fixează 
la demisolul Europei.

— Ambele păreri sînt doar... 
spectaculoase și dovedesc că 
au fost emise în minutul 91, 
cu ochii 
marcaj.

încă la tabela de

— De 
Uundeva

ce 
la

ii plasați doar 
mijloc" ?

că fotbaliștii noș- 
cu 60 
puțin)

— Pentru 
tri joacă, în general, 
la sută (și chiar mai 
din valoarea lor.

— Asta e șl părerea 
nelor. Dar care e cauza ?

tribu-

— Mai bine zis cauzele, 
Rntru că, socotesc eu, exis- 
vă două cauze care se con
diționează : 1. Antrenamente
le nu sint adecvate posibili
tăților noastre și 2. Formele 
de stimulare nu sînt adec
vate temperamentului nostru.

— E o simplă impresie ?

— Nu. E rodul unor cerce
tări care au început acum 
18 ani, in tabăra de la Bistri
ța, unul din colaboratorii mei 
fiind pe atunci viitorul antre
nor al campioanei mondiale

jucător 
fost un 
toți cei 
că con- 

mult

— Eu am fost un 
de viteză. Vintilă a 
half mai rapid decit 
de astăzi. N-aș spune 
sumul fizic actual e
mai mare. în schimb, consu
mul nervos e infinit mai 
mare.

_  ? /

— Prețul victoriei a crescut 
enorm. Apărările au străbă
tut drumul de la pisică la 
tigru în arta marcajului. Pe 
de altă parte, 
astăzi o uriașă 
opinia publică, 
sint obsedați de 
lumea Pe vremea mea, dor
meai ca un pui in ajunul 
unui meci cu F. C. Austria. 
Astăzi, nimeni nu mai doar
me în ajunul 
tru intrarea

INTERVIUL NOSTRU CU

deseori antrenamente în care 
jucătorii primului tip erau su
puși, marți, lucrului de vi
teză. Pentru mine, ideea că 
organismul poate reîncepe 
efortul ÎNTOTDEAUNA după 
24 de ore este falsă și peri
culoasă. Un Nunweiller UI 
sau un Dan Coe nu pot fi 
termene de comparație, după 
cum într-o ascensiune turisti
că, de pildă, în capul coloa
nei nu se află sportivul cel 
mai rapid, cî reprezentantul 
„de mijloc** al grupului.

— Credeți că această nive
lare...

— Dă-mi voie... Acesta-i 
doar un aspect... Aș vrea să 
nu uităm nici măcar o clipă 
că imensa majoritate a ju
cătorilor noștri uită că 
scala nu se termină o 
cu meciul. Celebra zi de 
care era pe vremea
ziua fotbaliștilor, a murit de 
mult, pentru că miere<r< hei 
cu W.B.A. sau cu Trnava, • 
această miercuri e in 90 la 
sută din cazuri mai dificilă 
ca duminica care a trecut.

obo- 
dată 
luni.
mea

— £t ce-i de făcut ?
— Dacă nu se elimină -frî

nele" de care vorbeam la 
început, cele două, orice dis
cuție devine inutilă, adică o 
simplă beție de cuvinte, care 
nu rezolvă precizia pasei și 
forța șutului.

— Vorbeați despre celebra 
zi de luni a fotbaliștilor de 
pe vremuri. Credeți că astăzi 
consumul fizic al fotbaliști
lor e mai mare ?

fotbalul are 
rezonanță in 
Iar jucătorii 
ce va spune

barajului pen- 
in divizia C.

SUSTRAGE VIEJII
piitor, cînd cale 3 008 de echi
pe care joacă în „Cupa Ro
mâniei* au 300 (!) de antre
nori ?

— Ce părere aveți de nive
lul general

— Cunosc 
mai în țara 
rii români ____
mai puțin dotați in cotnpara- 
ție cu antrenorii din țările 
cu fotbal avansat în schimb, 
ei suferă enorm de pe urma 
lipsei de informare pe linie 
profesională. Am îndrăznea
la să afirm că marele public 
e mai bine informat decit 
antrenorii intr-ale fetbalulut 
Mă gîndesc la faptul că pu
blicul are la dispoziție, pen
tru o informare adecvată ce
rințelor sale, un ziar de sport, 
o revistă sau două cu ..de 
toate pentru teti*. Antreno
rul, insă, nu are acrie mult 
dorite caiete de specialitate 
pură, cu ajutorul cărora să se 
informeze și să se verifice.

se petreacă foarte repede, po
trivit tempo-ului 1968. Aceas
tă viteză perpetuă obosește. 
Iată de ce jucătorii din Ca
pitală sînt cei mai expuși 
uzurii și se pierd tn foarte 
multe cazuri. Iată de ce Ar
senal din Londra sau Ander- 
lecht din Bruxelles se 
nează in pădure.

_________ I ■

SPORT*
antre-

al antrenorilor 7 
situația nu nu- 

noastră. Antrew 
nu sint de loc

SMAFIA« <r
t

— Bine, dar asta e 
litate mondială... Și 
Asparuhov sau Adamec~

o rea- 
t o tuși,

— Bulgarii sint mai tineri 
decit noi in fotbal. Și, in afa
ră de asta, jucătorii lor au 
mai puține certitudini de pe 
urma balonului rotund. în 
ceea ee-1 privește pe Ada- 
mec. trebuie să admitem că 
predecesorii lui au avut în
totdeauna o valoare deosebi
tă, care i-a adus de două ori

NICOLAE PETRESCU

Asta e o situație obiectivă. 
FOTBALUL NU SE POATE 
SUSTRAGE VIEȚII Ce era 
Bucureștiul anilor 193*2 O 
trăsură... Un clopot de tram-

JLAE PUTRESCU 
văzut de
Neogu RADULESCU

vai.. O plimbare la Șosea. 
Apropo de Șosea. Te rog să 
mă crezi că de vreo 2* de 
ani n-am văzut fotbalist plim- 
bindu-se la Șosea. Parcă Fata 
zărit o dată pe Constantin, 
cu căruciorul, pe Romei— în 
rest — nimeni. Ce mult aș 
vrea să-l văd pe Dinu sau 
pe Dumitru cu o fată de 
braț... Văd insă că nu mai 
e la— modă. Totul trebuie să

Primele telefoane
Iarna a
.rile ei,

F NINGE... NINGE... f NINGE...
intrat deplin în drep- 
o dată cu noul an, 
întinsurile cu un co

vor gros de zăpadă. Uitîndu-te 
pe fereastră, la orice te poți 
gin di 
fotbal 
jurul 
vești, 
berneze în magaziile de mate
riale și echipament, așteptînd 
venirea primăverii sau măcar 
sosirea unor zile mai favorabile.

Imaginea este, însă, numai 
aparentă. Multe echipe se pre
gătesc să-și reia „lucrul" în ve
derea returului, convinse că fie
care zi de muncă în plus le 
poate asigura o mai bună re
prezentare la primăvară, cînd 
vor fi chemate din nou la start. 
De altfel, pînă la 9 martie, nici 
nu mai e chiar atît de mult 
timp. Iubitorii fotbalului, pro
babil au și început să numere 
zilele...

Ieri, o dată cu reluarea lucru
lui la redacție, telefoanele au 
început să sune. Ca de obicei, 
la datorie, corespondenții noștri 
ne-au transmis primele vești ale 
anului în legătură cu activita
tea echipelor de fotbal.
AUO ! AICI ARADUL I

în aceste zile, numai la 
nu. Balonul rotund, în 

căruia se țes atîtea po- 
atîtea drame, pare să hi-

loc sîmbătă 4 ianuarie. La ora 
10 dimineața este programată 
vizita medicală a tuturor jucă
torilor. După cum se știe, antre
norul principal, Nicolae Dumi
trescu, este plecat în Anglia, 
în lipsa lui, frînele vor fi luate 
de I. Reinhardt și Al. Dan. 
Am aflat că U.T.A. se va de
plasa, pentru o scurtă perioadă, 
la Băile Herculane. Apoi, echi
pa se va întoarce la Arad, unde 
va face primele antrenamente 
în aer liber. Pentru luria fe
bruarie, este proiectat un tui- 
neu de cîteva jocuri, în Belgia.

Vești mai puțin plăcute mi-au 
parvenit de la Vagonul. Antre
norul Toma Jurcă și-a dat de
misia. Provizoriu, îl înlocuiește 
Radin Dușan, antrenorul echi
pei de juniori. **

ALLO ! AICI BACAUL !

materia pentru sesiunea de exa
mene de la liceu."

ALLO!
AICI TG. MUREȘ!

Fotbaliștii de la A.S.A. Tîrgu 
Mureș — așa cum ne-a eomur.:- 
cat ION PAUȘ — au avut un 
dublu motiv de a-și felicita an
trenorul principal — Liberi» 
Bone. în primul rînd, cu prile
jul Anului Nou, și apoi, cu oca
zia avansării acestuia la gradul 
de colonel.

Vacanța fotbaliștilor încetează 
pe ziua de 6 ianuarie, cînd toată 
lumea va trebui să fie prezentă 
la club. în prima garnitură au 
fost promovați jucătorii Stingă 
Dondoș, Hajnal și Can taro, din 
lotul de tineret

Primele 
desfășura 
în sală și

antrenamente se vor 
de 
în

— Să re’ eram la—

— Na Astăzi se joaca fără 
bare. Să revenim la posibi
litățile de progres in condi
țiile actuale.

— Cu ai:e cnrtete—

— Ca alte cuvinte, prin eH- 
inarea celor două Jrîne* de 

care 'orbeam, trebuie să creș
tem co cel puțin 2* la sută 
valoarea jucătorilor noștri. Iar 
acest 2* Ia sută poate să în
semne mult în competiția 
europeană.

— Aresta e doar un pro- 
tostic ?

«ie eițita dintre ei. Am 
împreună cu DrăRti- 
drferențiere a preră»>- 
funcție de ardere și

— Ce părere aveți despre 
copa ?

— Copiii de astăzi învață 
să joace fotbal exact ca acum 
40 de ani Școala fotbalului 
este SINGURA din tara noas
tră care nu a înregistrat 
ABSOLUT nici o ameliorare. 
Iar fotbalul 1968 nu mai poa
te fi insătat după abecedarul 
1*28.

— Antrenorii ?

— Cum se tyt-ate realiza o- 
ceastă limpezire ?

— Prin simplificarea limba
jului Există in mijlocul an
trenorilor noștri o teadiniă 
spre Jnielectualizarea* lim
bajului. Rezultatul ? Jpcăto- 
rii dorm in timpul sed-ațelor 
de pregătire tactică și nu co
rectează nimic. Mă întreb 
cum poți să na dormi dacă 
iți sună în urechi „perime
trul care închide parametrii 
necesarmente necesari utilită
ții indispensabile și subordo
nate conținu rulai specific și 
intrinsec al jocului"?

— Vă mulțumesc pentru 
ctest fragment care mă *eit- 
tește m imaginez un alt final

Perioadă de transferări
la fotbal

In aparat se aude vocea bine 
cunoscută pentru noi a colabo
ratorului nostru ȘTEFAN IA- 
COB, corespondentul principal 
din județul Arad.

ascultăm împreună cu

transmit vești de la 
Prima ședință de lucru

Să-l
dv. ;

„Vă
U.T.A.
a fotbaliștilor arădeni va avea

— „Allo! Aici e 1LIE 1AN- 
CU. Vă dau vești din tabăra 
ditiamoviștilor băcăuani. In lip
sa lui D. Nicușor, plecat pentru 
studii ?i documentare in R.F. 
a Germaniei, pregătirile echipei 
vor fi conduse de fostul jucă
tor C. Rădulescu, ajutat de Mi
hai Macri, antrenorul juniori
lor. In programul echipei din 
Bacău este prevăzută, în primul 
rînd, vizita medicală, după care 
va Urma o perioadă de antrena
ment la Bacău, iar după 16 ia
nuarie, întregul lot se va depla
sa la Slănic-Moldova.

In această perioadă, jucătorii 
au șl alte preocupări importan
te. Kiss și Maghiar, de pildă, 
Se pregătesc pentru examene la 
Institutul pedagogic, iar Ghițâ, 
Velicu, Duțan, D. Ene, Rugiu- 
bei și Băluță recitesc de zor

Acestea 
telefoane, 
ceput...

la 8 ianuarie — 
aer liber.

★
fost doar primele

— Antrenorii copiilor noș
tri au. si poate pe bună drep
tate. psihologia omului trimis 
la -munca de jos**. Dar ce 
rost mai are să vorbim in 
mod special de antrenorii co-

Pentru a da posibilitatea 
îmbunătățirii componenței e- 
chipeior participante în cam
pionatele pe 1968—1969 și 
totodată pentru a cuprinde în 
pregătiri loturile respective 
în timp util, Biroul Fede
rației române de fotbal a 
bilit o nouă perioadă 
transferare între 6—31 
nuarie 1969.

In această perioadă 
vor putea cere transferarea 
jucătorii legitimați la orice 
categorii de echipe, cu ex
cepția celor transferați pe 
termen limitat în perioada 
17 iulie—5 august 1968,

Cererile de transferare, în
soțite de acordul scris al aso
ciațiilor sau cluburilor spor
tive din care provin jucăto
rii respectivi și de carnetul 
de legitimare, se vor depune 
la Federația română de fot
bal. dacă se referă la aso
ciații sau cluburi sportive din 
diviziile A, B și C, și la co
misiile județene de fotbal în 
celelalte cazuri.

sta- 
de 
ia

își

Selecționata divizionară română
selecționata cluburilor din Israel 0-1 (0-1)

TEL AVIV. 
Marți după 
stadionul din 
in prezența a 
tatori, selecționata divizionară 
română a susținut a doua 
partidă în compania selecțio
natei cluburilor din Israel. 
De data aceasta, fotbaliștii ro
mâni au părăsit terenul în
vinși, cu scorul de 1—•. Uni
cul gol al meciului a fost 
marcat in minutul 2. După

(prin telefon) 
amiază. pe 

cartierul laffa, 
20 MO de speț-

de 
scă- 
ina- 

, a-

executarea unei lovituri 
colt, portarul Gomea a ‘ 
pat balonul din mină și i 
intasul advers. Springer, 
tent a introdus mingea in 
plasă. In continuare, jucătorii 
ambelor echipe au desfășurat 
un joc frumos, cu multe faze 
de poartă. Fotbaliștii români 
ao avut unele perioade de 
dominare și au lăsat o bună 
impresie prin jocul de cimp. 
Dar și cu acest prilej, s-a

manifestat o 
ineficacitatea, 
ori Dembrovschi, Dumitrache 
și Dinu au ratat ocazii bune 
de a egala.

Au fost folosiți următorii 
jucători: Gornea — Sătmă- 
reanu, Boc, Dinu, Mocanu 
(min. 46 Deleanu), Ancă, Nun- 
weiller VI, Pantea, Dembrov
schi, Dumitrache (min. 46 Do- 
mide), Lucescu.

veche carențăt 
De mai multe

încep jocurile 
din categoria B HEI

Otravă in cos dib
de LAMBERTO ARTIOLl

Presa americană parcă nu avea alte subiecte mai 
interesante In zilele acelea. Un cronicar de la„NE\V 
YORK POST" s-a dus să ia un interviu președinte

lui uneia dintre. universitățile implicate in scandal. „Nu 
pot crede câ băieții mei au putut face un asemenea lu- 
tu* a spus el cam enervat. „Și de ce nu ?“ i-a replicat 
cronicarul sigur pe el. „I-ați plătit pentru efectuarea 
anumitor munci manuale în universitate, dar ei n-au 
prestat niciodată aceste munci, le-ați dat note pentru 
materii pe care nu le-au studiat și pentru ani pe care 
r.u i-au frecventat niciodată, i-ați corupt ca să joace 
pentru dv. Ge diferență este între aceasta și faptul că 
organizatorii de pariuri le-au strecurat în buzunar un 
pumn de dolari ca să nu joace prea bine ?“

Așa cum spuneam, 14 jucători au fost condamnați la 
oedepse variind intre șase luni și trei ani de închisoare. 
Dar și Salvatore Gallazzo a ajuns in pușcărie iar severi- 
tatea sentințelor, in acel îndepărtat 1951, a avut efectul 
dorit: timp de cîțiva ani, baschetul amator din Statele 
Unite a mers pe linia celei mai perfecte legalități.

Pe neașteptate. în primele luni ale lui 1962, ciclonul 
»-a dezlănțuit din nou cu o altă serie de meciuri aran- 
■ate. Ancheta magistraturii a stabilit că, in timpul se
zoanelor competiționale dintre 1956 șl 196L, 20 de jucă
tori de baschet, din 15 universități diferite, s-au lăsat 
corupți pentru un total de 44 500 dolari pentru a in
fluenta rezultatul a 44 meciuri; alți șase au fost acuzați 
că au acceptat peste 800 de dolari. De data aceasta co
rupătorul se numea Aaron Wagman. Țersătura nelegiui
rilor sale era foarte fină, iar complicii lui se numeau: 
Joe Green, Jerry Vogel, Joseph Hâcken./Charles Tucker, 
Mike Siegel și Daniel Qutndazzi.

țJorupătorii știau totul despre viața studenților-jucători 
ce urmau să fie mituiți. Cu rare excepții, aceștia pro
veneau din familii strîmtorate. Unii nu aveau nici mă
car farnilie. ceea ce le sporea și mai mult incapacitatea 
de a rezista la tentația banilor. Alții ar fi fost nevoiți 
să părăsească universitatea deoarece resursele lor ma
teriale erau insuficiente. Dar, se știe cum sfîrșesc aceste 
lucruri: uneori mușchii pot mai mult decit mintea.

Jucătorii care s-au lăsat ademeniți au fost: Anton 
Muehlbauer, Stan Niewierowski, Terry Lietchfield, Don 
Callagher, Lou Brown, Doug Moe, Frank Majewski, 
Wince Kempton, Jack Egan, Ed Bowler, Connie Haw
kins, Roger Brown, Arthur Hicks, Henry Gunter, Alphră 
Sauders, Charlie North, John Morgan, Glenn Cross, 
Bob Kraw, Pete Kelly, Nike Parenti, Bill Chrystal, 
Jerry Graves, Fred Portnoy, Arthur Mandel și Ray 
Paprocky.

Primele partide aranjate despre care s-a aflat ceva au 
fost cele cinci susținute de Universitatea St. John în se- 
zoanele 1956—57. Jucătorii mituiți au fost Mike Parenti și 
Bill Chrystal; fiecare a primit 4 450 dolari de la Joseph 
Hacken, care ii avea de la Aaron Wăgman.

Tot la începutul sezonului 1956, Jerry Graves, căpitan 
ri bun realizator al echipei din Mississipi, a băgat în 
buzunar o sumă și mai mare : 4 750 de dolari pentru a 
influența rezultatul a patru partide. Același Wagman 
i-a încredințat banii. După descoperirea nelegiurii, Gra
ves, a fost poreclit de colegi „Mister Scandal-baschet**

Cine erau și de unde proveneau acești jucători ma
leabili 7 Anton Muehlbauer, de pildă, olandez de ori
gine, era fiul unor părinți despărțiți; băiat simpatic, 
dar ușor influențabil, a fost totdeauna un școlar sărac, 
chiar și pe vremea cînd frecventa cursurile școlii Abra
ham Lincoln din Brooklyn; Universitatea statului Ca
rolina de Nord l-a exmatriculat mai înainte de a izbucni 
scandalul din baschetul american. Un 
wierowsky, după dte spuneau colegii lui, ar fi făcut 
pariuri pe orice. Dacă cineva arunca în aer un fulg, 
Stan ar fi pariat fie că fulgul atinge pămîntul, fie că 
nu-l atinge. Cînd a fost acuzat că a influențat rezul
tatul unor partide, a încercat să se scuze spunînd ne
păsător : „Aveam nevoie de bani". Don Gallagher, însă, 
trebuia să-și întrețină soția și un copil. Frank Majewski 
a acceptat pumnul de dolari pentru a-și ajuta mama vă
duvă și suferindă care nu putea munci. Jack Egan era 
Căsătorit, trebuia să-și crească cei doi copii și să plă
tească o intervenție chirurgicală la care Jusese nevoită 
să se supună soția sa pentru întreruperea unei sarcini. 
Bowler a devenit tată a două gemene premature în se
zonul 1960—61 și neștiind cum să facă față cheltuielilor 
a înghițit și el momeala.

Roger Brown. Tatăl și mama lui trăiau despărțiți, iar 
aceasta din urmă trebuia să întrețină alți cinci copii, din
tre care unul — mezinul — suferind de paralizie. Roger 
nu a văzut nici măcar un cent în toată copilăria lui. El 
a fost acuzat că a primit 250 de dolari și alte cîteva fa
voruri (un automobil pus tot timpul la dispoziția lui, 
hrană și benzină gratis, bilete la spectacole etc) toate 
de la Joseph Hacken, mina dreaptă a lui Wagman. A- 
cârdul intre Roger Brown, colegul său Connie Hawkins 
(care a primit 210 dolari) și corupătorul Hacken a fost 
încheiat la Madison Square Garden, cu ocazia unui med 
de baschet. Au fost văzuți atunci, alături de avocatul 
Jack Molinas, cîndva idolul echipelor Columbia și Fort 
Wayne, exclus din Asociația națională de baschet pentru 
că pariase pe propria-i echipă.

Arthur Hicks, un negru, era jucător la AII State din 
St. Elizabeth, în sudul orașului Chicago. Era un mare 
jucător; a primit cel puțin cincizeci de oferte ca să 
treacă în echipa unor colegii ca Big Ten și Notre Dame. 
Provenea din slums-uri (mahalale) și a fost totdeauna 
lefter. Foarte bun baschetbalist, el reprezenta cazul tipic 
al studentului întreținut de universitate doar pentru ran
damentul său sportiv: căzut la examenele de geografie 
și de engleză, a fost eliminat in anul următor pentru 
că nu avea suficiente resurse materiale.

altul, Stan Nie-

îr> românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU
(Din „Sport e Mafia" — (C) 1968 — Casa edi 
trice Valentino Botnpiani — Milano)

încheierea și a celei de a 
doua manșe a campionatului de 
hochei nu va determina o pau
ză totală în activitatea compe- 
tițională internă. Este foarte a- 
devărat că a treia manșă a dis
putei pentru titlu va avea loc 
abia în luna martie (pînă atunci 
selecționatele țării vor susține 
o serie de jocuri internaționale, 
urrnînd ca prima reprezentativă 
să se prezinte la startul C.M. la 
finele lunii februarie) dar, în
tre timp, vor intra în scenă 
formațiile de categoria B, a că
ror întrecere va fi găzduită, pe 
patinoare naturale, în mai mul
te orașe din provincie.

Mai înainte însă de a vorbi 
despre locurile și datele de des
fășurare a acestei compe
tiții, trebuie spuse cîte
va cuvinte despre participare. 
Deși termenul acordat de fede
rație a fost destul de lung (în- 
cepînd din luna octombrie), to
tuși, pînă la 31 decembrie s-au 
primit înscrieri doar de la patru

formații : Tîrnâvă Odorheiul Se
cuiesc, Avîtitul Gheorghieni, Șu- 
rianul Sebeș și Cooperatorul Tg. 
Secuiesc. în ultimul moment a 
sosit și o telegramă de înscriere 
din partea asociației sportive 
Metalul Rădăuți. Dar mai sînt 
alte centre, cu veche activitate 
în acest sport, de unde nu s-a 
primit nici o veste. De pildă, 
din orașul Tg. Mureș, unde pînă 
anul trecut a existat o echipă 
(Comerțul), cu un lot destul de 
bun, din Sighișoara sau chiar 
din Brașov. Firește, termenul 
de înscriere nu poate fi pre
lungit la infinit, deoarece datele 
prevăzute în calendarul compe
tițiilor interne trebuie respec
tate.

Campionatul categoriei B se 
va desfășura în două manșe, 
fiecare cu tur și retur. Echipa 
clasată pe primul loc va avea 
dreptul de a susține un joc de 
baraj pentru promovarea în prii

ma categorie, cu formația clasa
tă pe ultimul loc în campiona
tul categoriei A. Acest meci de 
calificare se va disputa la sfîrși- 
tul lunii martie pe patinoarul 
artificial din Poiana Brașov, 
paralel cu partidele din „Cupa 
României", la care au fost invi
tate primele patru clasate în 
campionatul categoriei A.

Comisia de competiții a fede
rației a alcătuit programul ți- 
nînd seama că — inițial — s-au 
înscris doar patru echipe: tu
rul primei manșe la Odorheiul 
Secuiesc în zilele de 10, 11 și 
12 ianuarie, iar returul la 
Gheorghieni în zilele de 15, 16 
și 17 ianuarie. Cum însă în ul
timul moment a sosit și cererea 
de participare a formației Meta
lul Rădăuți, probabil că datele 
vor fi modificate, în cazul aces
ta fiind necesare nu nurilai trei 
zile pentru un tur, ci cinci.«mîist. "

LOTO-PRONO
S-a prelungit vinzarea 
la tragerea specială 
Loto a Revelionului

La cererea participanților, 
vinzarea biletelor pentru tra
gerea specială LOTO a Reve
lionului din 3 ianuarie 1969 
s-a prelungit pînă sîmbătă 
4 ianuarie 1969.

Tragerea va avea loc la 5 
ianuarie 1969 în Capitală.

Depunerea biletelor câștigă
toare se va face pînă joi 9 
ianuarie 1969 ora 13 în orașele 
reședință de județ și pînă 
miercuri 8 ianuarie 1969 ora 
13 în celelalte localități.

La această tragere se atri
buie în număr nelimitat au
toturisme și se acordă 10 au
toturisme prin tragere la 
sorți. De asemenea, se acordă 
40 excursii în U.R S.S. — Asia 
Centrală prin O.N.T. și nu
meroase premii în bani.

Șe extrag 30 de numere,

Variantelor cu 2 numere eî$- 
tigătoare din 6 extrase, li se 
atribuie cite 100 lei.

Cu biletele de 10 lei se 
poate participa la toate ex
tragerile.

★
Programul concursului Pro

nosport Nr. 1 din 5 ianuarie 
1969 este următorul t I Bari
— Lazio (pronostie pauză). 
II Bari — Lazio (pronostic 
final), III Brescia — Spăl 
(pronostic pauză), IV Brescia
— Spăl (pronostic final), V 
Genoa — Mantova (pronostic 
pauză), VI Genoa — Mantova 
(pronostic final), VII Catan
zaro — Perugia, VIII C^MVfa,
— Reggiana, IX Livorno gia, 
Cesena, X Modena — Rec 
XI Monza — Lecco, X 
dova — Catania, nația » Țoggi^ 5^lasa’a

Rezultatele concursului special 
Pronoexpres din 1 ianuarie 1969

Extragerea a IX-a: 19 15 
16 41 42 21 26

FOND DE PREMII: 4.459.761 
lei din care :

Extragerea 1 : 914.706 lei

Extragerea a Il-a: 914.706 
lei

PREMIILE ÎNTREGI 
ȘI SFERTURI DE LA 

TRAGEREA LOTO 
DIN 27 DECEMBRIE 1968

__ Categoria a II-a: 3 vari
ante a 30.731 lei și 5 variante 
a 7.682 lei; Categoria a IH-a t 
82 a 1.304 lei și 206 a 326 lei; 
categoria a IV-a: 329 a 478 
lei și 504 a 119 lei; categoria 

V-a : 729 a 251 lei și 1241 
2 lei.

categoria I: 87.073

premii obișnuite (bi
lete de 6 și 15 lei)

Extragerea î s 1S 36 19 6 
41 34

Extragerea a îî-a*. 9 3 31
12 18 40 24

PREMII SUPLIMENTARE
(bilete de 6

Extragerea
37 9 1

Extragerea
21 43 5

Extragerea
36 35

Extragerea
10 38 4

Extragerea 
2« ? lud U.K-’S-

B1O, Bulgaria, Un 
leest clasament J 
«urează pe 
egalitate cu Iriar

a

a

a

a

15 lei)

IlI-a: 28

IV-a: 17

39

32

V-â: 41 20 4

Vl-at 21 44

VII-ai 31 34

jfmMia". str. Brezoianu nr. 23*
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Și Margitta a deschis o poartă spre
performantele de proporții incredibile

Locul IV (clasamentul feminin) in ancheta l.s. h

performanțe

ciat și, cu ani in urmă, un re
marcabil săritor in lungime.

Margitta Gummel a urmat cu 
o sirguință de elevă cuminte 
toate indicațiile programului de 
pregătire și__rezultatul s-a vă
zut la Mexico: titlul de cam
pioană olimpică ți un record 
mondial de 19,61 m pe care Ta-

mara Press îl comentează ast
fel : „Gummel a trecut nu nu
mai de 19 m. considerată limi
ta maximă pentru performan
țele t feminine, dar a pornit se
rios pe drumul către granița 
celor 20,00 de metri."

S. BONIFACIU

In concernul de 
atletice al Olimpiadei mexicane, 
Margitta Gummel a realizat, cu 
brio, un acord final maiestuos 
care desăvîrșea impresia ului
toare — prin dimensiunile rezul
tatelor și ale surprizelor — pro
dusă de întrecerile de pe pista 
de tartan, sau de la sectoarele 
de sărituri și aruncări ale sta
dionului Cetății universitare 
din Mexico.

Era, intr-adevăr, ultima zi a 
concursului olimpic de atletism 
și privirea, care înregistrase — 
cu citeva zile înainte — săritura 
de domeniul fantasticului a Itți 
Bob Beamon, urmărea acum — 
aproape la fel de uimită — 
traiectoria, prelungită pînă din
colo de limite considerate posi
bile, a bilei de metal azvîrlite 
de brațul viguros al Margittei 
Gummel. Studenta, din Leipzig 
făcuse, cu noul său record olim
pic și mondial de 19,61 m, un 
pas uriaș, incredibil, peste pro
priile performanțe, peste tot 
ceea ce realizaseră mai bun 

_ pint atunci toate celelalte arun
cătoare din lume.

La plecarea ei din Magde
burg, a însoțit-o o recomandare 
sportivă destul de elocventă : o 
performanță de 13,32 m, care 
constituia un record de junioa
re mici al R.D. Germane.

INCEPE 
DANSUL RECORDURILOR

mari aruncătoare din

La Leipzig, după numai trei 
sferturi de an, ea și-a amelio
rat acest record urcîndu-l la 
14,85 m. Foarte curînd, Margitta 
avea să ajungă „în umbra*4 ce
lor trei
țara sa: Luttge, Hoffmann și 
Garisch.
această postură, timp în care 
antrenorul ei o sfătuia adese?-.: 
„Așteaptă, Margitta, o să-ți vină 
și ție riadul !”

Și Margittei i~a venit rindu! 
în 1964, anul Olimpiadei de ’.a 
Tokio. A stabilit un nou recc-d 
al R.D. Germane cu o 
mantă de 17,54 m care 
pe locul II în lume, 
după Tamara Press. La
trebuit să se mulțumească î-.sz 
cu locul 5, concunnd boburi 
cu o accentuată stare febrili. 
Din această cauză ea a r. fer*, 
nevoită să facă apoi o pauză 
de un an.

Reluîndu-și 
gitta reușește 
ll-a, 
în urma Hadejdei Cijova.

A stat cițiva ani fr

perfor- 
o situa 
imediat
J.O. a

UN FUNDAMENT SOLID

el ?
am 
cu 
ea. 
di

la C.E.

acttc’taten. Mer
să se claseze a 

de la Budapesta,

Ce drum a străbătut această 
atletă pînă la răsunătoarea-i 
consacrare de pe platoul mexi
can ? Cit de sinuos a fost 

„Mi-e greu să spun cînd 
început să am de-a face 
sportul — mărturisește 
După mine, aș socoti că din
pa în care am început să mă pre
gătesc cu antrenorul Bauersfeld. 
De fapt, eu făceam ceva sport 
de vreo 5—6 ani. Am înotat, am 
jucat handbal, am făcut gim
nastică sportivă. în școală 
eram considerată o pentatlonis- 
tă bunicică. Dar toate astea — 
așa cum zice și antrenorul meu 
— au constituit doar un funda
ment pentru pregătirea ulterioa
ră în domeniul aruncării greu
tății”.

Margitta 
la 29 iunie 
deburg. La
mutat la Leipzig unde va termi
na, curînd, Institutul de educa
ție fizică.

ANTRENORUL
COLABOREAZĂ CU SOȚUL 

în anul următor, Margitta 
începe un dialog al recorduri
lor, servind replici prompte 

sale Rencte Bog- 
și nu era mulțu- 
de nerăbdare fă 

celor 18 m. 
îmbunătățeștisă-ți

(punea antrenoruL 
un plan minu|ioș 
avind ca țel final

Gummel s-a născut 
1941 in orașul Mag- 
vtrsta de 17 ani s-a

SCHIUL ALPIN

★

punct de

★

INTILNIRI AMICALE

DE HOCHEI

Ion MATEI

de competiții interna- 
care participă anual), 
permită a concura in 
de cit egale cu cei.avea loc în

16 februarie

a doi schiori ro- 
ale

uriaș pe 
10 locuri? 
mai strâ-

d’Isăre pistele au fost 
de noile promoții de

austriac care, la le- 
Rene Sulpice pentru 
Schranz, li arăta in 
slalomului

23 
pa-

de 
la 

lo-

căutarea unor puncte de legătură 
cu poziția franceză.

și dacă lucrurile par mai com
plicate la nivelul învățămlntului 
de bază (mai mult de ordin teo
retic), privind evoluția competi
torilor rămii surprins de univer
salitatea tehnicii. Așadar, totul 
este posibil. Dar despre aceasta 
mai pe larg intr-un alt articol.

i. Insulele 
ROMANIA,

au
5-1,

ad-ltoc 
compromis, a izbucnit 

nimeni nu mai 
De altfel. H. 

remarcă plastică 
„Eu nu cunosc 
veritabil, Kar m 

încă... (este vorba 
Khan).

Francezul Orcel ataca vijelios o ooartă în cursa de slalom uriaș
Foto : I. MATEI

-in picioare- 17 și. 
ani de schi și cel 
de competiție, ceea 
succesele lor nu au 
pe șt ința unui an_

REFLEXII DUPĂ PRIMELE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
Val d’Isfcre, o localitate situat! 

hi Haute Tarentaise, era consi
derată, nu de mult, ca un mic 
„Far West" penn-u pionierii 
care, după război, se instalau tn 
Alpi cu speranța cuceririi .auru
lui alb". Printre ei. Rer.e Laf?r- 
que. echipier al naționalei fran
ceze, tatăl lui Jean-Claude Kil. . 
și Goitschel. nume la fel de bme 
cunoscut prin fiicele sale Cb.risr.~e 
și Marielle. Ei se adăugau unor 
localnici inimoși. printre care 
Henri Oreiller. cel care avea 
devină o glorie a schiului fran
cez. Fericită intuiție, căci schiul, 
în numai cițiva ani. a transfor
mat Val d’Isere și locuri gre - 
accesibile în veritabile .Cbimp»- 
Elisees** la peste 2830 m altitu
dine.

Și tot schiul, cel de ciMprti 
ție, avea să aducă prestigiul o* 
gazdă a unei mari comperr 
„Criteriul primei zăpezi", rorr. 
derată din acest an prima etapa 
în „Cupa Mondială". Pentru a- 
cest debut, in numai un an, a 
luat naștere noua stațiune «Daflle*. 
cu piste croite in masivul 
Bellegarde. care satisfac cele ma. 
exigente pretenții tehnic*. De aK- 
fel. pista de coborire WO-K_* -_z - 
țiaJele lui Oretl.er și Kill de 
3420 m este considerată printre 
marile clasice : Hahuenkam. Laa- 
berhorn. Emile Allais. Megeve 
etc.

jurul cărora gravitează și alte 
școli), în frunte cu Kriikenhau- 
sen. Hoppichler și G. Cathiard, 
încă nu s-au stins ș* repun în 
actualitate o problemă cheie pen
tru evoluția viitoare a schiului 
alpin : instituirea unei metode 
unice internaționale de predare — 
logică, naturală, simplă — des
prindă de rivalitățile împrumuta, 
te din competițiile internaționale, 
Interese comerciale etc.

Evoluția schiului francez și. 
mai rScent, a celui elvețian și 
canadian a proba.; valabilitatea 
unui sistem de invățămint elibe
rat de corsetul unor canoane sco. 
lastace, in favoarea unu: schi na
tural. a cărui finalitate este nu 
numai cunoașterea -mersului" 
Pe toate terenurile si zăpezile, 
ci și Însușirea tehnicii de com
petiție de umpunu. izvor de ne
bănuite valori e-ice și morale <i 
a a ti tor schiori de clasă. Roadele 
acestei concepții s-au putut vw- 
dea pe viu la \ al d’Isere și ni
meni nu le-a putut ignora. Este 
poate factorul determinant in re- 
orientarea poziției austriece față 
de conținutul invățămintuluj și

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ

Cei care au crezut că prin ple
carea lui Lacroix, Killy, Goit- 
schel. schiul francez va capota, 
s-au înșelat.

Am ciut uimirea pe fețele tu
turor antrenorilor străini privind 
evoluția plutoanelor franceze de 
-espoirs, garțons et filles". Ce 
este mai edificator decît gestul 
antrenorului 
licitarea lui 
victoria lui 
clasamentul 
cei 7 francezi in primele 
Situația s.a repetat și 
lucit la coborire.

O realitate al cărui _ 
plecare a fost anul 1956, cînd s-au 
pus bazele unui sistem organiza
toric și tehnic cu pretenții d« 
ceasornic.

Konore Bonnet a plecat de la 
conducerea tehnică a schiului al
pin francez, dar a lăsat destinele 
in miini sigure, în miinile unui 
corp de antrenori și instructori 
devotați și pricepuți. Exportul de 
antrenori francezi spre alte echi
pe naționale (Italia, Canada, An
glia, Spania și Grecia) este con
cludent.

Jean Vuarnet. actualul director 
tehnic al „naționalei" italiene, 
spunea că a găs.t schiul alpin 
italian in aceeași situație în care 
se găsea cel francei în 1956. 
Punctele sale direcționale sînt un 
sistem corect de selecție, pregăti
rea atletică și îmbunătățirea 
punctajelor F.î.S. a competitorilor

Bjoem U’irlcoîa iși ia 
icirchen

WIRKOLA ÎNVINGĂTOR
33,3 p I-hj m

ÎN .CURA AHEARNE

Garmisch Parten- 
Telefoto : AGERPRES

LA GARMISCH
compatrioatei 
Garisch. Era 
mită. Ardea
treacă de limita 
„Mai trebuie 
tehnica" — ti

Au făcut 
de pregătire
J.O. de la Mexico. Trebuie să 
precizăm că momentul elaboră
rii planului se situa in a doua 
jumătate a anului 1967. $i încă 
un amănunt: K. H. Bauersfeld 
a colaborat, în acest scop, ți cu 
soțul Margittei, un medic apre-

Concursul
«Arituri cu schiur’le. desfăs 
rat Ia Garmisch Parter.kii 
chen. s-a încheiat cu victoria 
sportivului norvegian Bjoem 
Wirko'a învingătorul a to
talizat 241,2 puncte (sărituri 
de 94 și respectiv 92,5 m).

Fe locurile următoare: 
Anatoli
— 235.4 
Vladimir
— 233,6

locurile
Șceglanov (U.R.S.S.) 
p (91,5 m ; 93 m); 
Belousov (U.R.S.S.) 

p (92,5 m ; 90 m);

Stockholm, in cadrul 
tradiționalei competiții de 
hochei pe gheată dotată cu 
.Cupa Ahearne- A.I K Stock
holm a învins cu 5—1 (1—0, 
2—1, 1—4) formația finlan
deză I.F.K. Helsinki. In meci 
sedetă s-au intilnit formațiile 
Sparta Praga și -Tigers' 
nada), victoria revenind 
cheiștilor cehoslovaci cu 
(0—1 1—0. 3—0).

ll țâri: Austria, Canada, Ce
hoslovacia, Elveția, R. F. a 
Germaniei, Italia, 
Antile, Japonia, 1 
Suedia și S.U..

întrecerile 
zilele de 15 
(pentru bob

A.
vor
Și

de două persoa
ne) și in zilele de 22 și 
februarie (pentru bob de 
tru persoane)

(Ca- 
ho-

4—1

«MM jî jlrtefttbal jltlbi
SCHIORI ROMANI

IN CUPA EUROPEI LA SCHI

Reprezentativa secundă 
hochei a Suediei a jucat 
Ottawa cu o selecționată 
cală. Hocheiștii canadieni 
cjîștigat Cu 9—3 (3—1, 
1-1).

invadate
seniori alpini. Și dacă la băieți 
nota este generală, evidențiind 
valori certe. îndeosebi în taberele 
elvețiană, franceză, canadiană, 
germană, la fete, noua generație 
franceză va face epocă. Această 
echipa admirabil dotată cu fete 
între 14—17 ani. cu o constituție 
fizică neobișnuită, de adevărate 
dansatoare suple, agile, cu un 
potențial motrice tehnic și psiho
logic surprinzător, a constituit o 
adevărată revelație, poate am a- 
vut ocazia să vedem tipul ideal 
de schioară alpină al anilor ur
mători.

Val d’Isere a confirmat Greno
ble si Mexico : timpul -debutan
tului de geniu" a apus. Henri Du- 
\Tllard. Franțoise Macchi, ale că
ror victorii au fost atît de larg 
comentate, nu sînt celebri necu
noscuta sau s‘ele căzătoare din- 
tr-un alt univers. La 21 și 17 asii 
ai lor. au 
respectiv. 13 
puțin 10 ani 
ce atestă că 
fost Yonda»e 
trenor vrăjitor, ci pe o achiziție 
solidă.

Concluzii care se desprind : 1. 
învățarea schiului trebuie făcută 
de la rea mai fragedă vîrstă ; 2. 
prezența elementului de întrecere 
și apoi competițional de timpu
riu ; 3. posibilitatea aplicării u-
nor intensități maximale (ca, de 
altfel, și in natație), cu condiția 
corelării în volumul și gradul de 
complexitate.

In metodica antrenamentului se 
pare că francezii, și nu numai 
ei, ci și americanii și elvețienii, 
au mai probat o dată că sînt ad
versarii dogmatismului, căutînd 
și aplicînd mereu noul. Ei folo
sesc o gamă largă de intensități 
cu care jonglează în diferite e- 
tape și perioade de antrenament. 
Așa se face că au abordat între
cerile de Ia Aspen în luna no
iembrie cu o Intensitate rar în
tâlnită. cînd alții abia își puneau 
schiurile pentru acomodare. Dar 
coborîrea din cadrul «Cupei H. 
Oreiller", în care viteza medie a 
fost de 90 km/oră pe o lungime

de 3240 m, pe una din cele mai 
grele piste din lume, nu spune 
același lucru ?

în această iarnă, chiar din 
toamnă de fapt, francezii au re- 
orientat pregătirea pe uscat, dîn- 
du-i un conținut și mai pregnant 
atletic și acrobatic, pentru ca, în 
final, sutelor de km parcurși în 
coborire să li se adauge cele e- 
fectuate pe zăpadă. Este explica
ția pe care o dă Sulpice tuturor 
celor care au asistat la „recita
lul francez** din proba de cobo
rire. Jean Beranger a alternat în 
antrenamentul cu fetele, în afara 
celor de mai sus, schiul de vară 
cu patinajul pe role pe pante u_ 
șoare cu iarbă, fără să-i fie tea
mă de interferența deprinderilor 
și nenzitînd să organizeze chiar 
concursuri de slalom la Allevard. 
Dar, pe această tema, exemplele 
ar putea fi și mai numeroase.

S-ar părea că mulți tehnicieni 
sînt adepții specializării în schiul 
alpin : slalom, slalom uria.ș, co
borire. Elvețienii și suedezii, mai 
recent polonezii și alții, au for
mat grupe de schiori specializați 
pe probe, pregătindu-i in conse
cință, Alții merg pe o formație 
multilaterală ; austriecii, france
zii. Ce ne va rezeirva viitorul ?

Am văzut pirtiile de la Cham- 
rousse și, recent, pe cele de la 
Vai Gardena, viitoarea gazdă a 
campionatelor mondiale din 1970, 
am amintit de cele de la Val 
d’Isere. Toate lasă impresia de 
simplitate deși au un înalt grad 
de tehnicitate pentru că urm?a- 
ză un traseu natural, sînt lipsite 
de improvizații tehnice in ge
nul „cine poate trece, cine nu, 
râmineM, nu sfidează cele mai e- 
lementare legi ale fizicii, bîome. 
canicii ; fără a atenta la integriJ 
tatea anatomo-fiziologică a spo<" 
tivului. Ele îmuleazâ concuren
tul, ii dau posibilitatea să atace 
și să-și desfășoare întreaga gamă 
de cunoștințe, în limita unei de
pline securități. De acest lucru 
va trebui să ținem și noi seamă 
în construirea unor noi pîrtv de 
care vom avea nevoie in urmă
torii ani. \

Valoarea ridicată a schiului se 
datorește în mare măsură și ma
terialelor de cursă execu.'ate ’a 
cel mai înalt grad de tehnicitate. 
Elita schiului nu mai concurează 
decît pe schiuri speciale, adevă
rate „Ferrari" ale zăpezii.

In sezonul trecut echipa Fran
ței a beneficiat de 600 perechi 
schiuri, preferințele concurențelor 
indreptîndu-se spre diferite case 
și mărci. Așa se face că mulți 
dintre ei au devenit reprezentanți 
ai acestora pentru schiuri, bo
canci, legături etc. Schwartz, 
Demetz, Lesch etc, etc. Serviciul 
este reciproc ; unii dau materia
le, ceilalți au obligația să se fo
tograf eze cu ele, să vorbească 
despre calitatea lor. intr.un cu- 
v!nt, — reclama, profitul. Con
flictul dintre C.I.O. și Fedpratia 
internațională de Schi, declanșat 
Ja Grenoble și aplanat 
printr-un . . ... 
din nou, f indcă 
ascunde nimic. 
Bonnet făcea o 
in acest sens : 
decît un amator 
Aga Khan. și 
de prințul Aga

Participarea
mâni la primele competiții 
anului s-a făcut în condiții difi
cile. Lipsiți de un suport material, 
în absenta unui punctaj F.î.S. 
corespunzător vca urmare a unui 
număr mic 
ționale la 
care să le 
condiții cît 
lalți deși calitățile fizice și teh
nice le dau această perspectivă, 
prizonieri ai unui complex de ti
miditate care le afectează pute
rea de luptă și combativitate, ei 
depășesc cu greu o criză de în
ceput de sezon. Nădăjduim ca 
experiența căpătată prin acest 
contact internațional, pe care 
încercăm să o transmitem și ce
lorlalți sportivi și antrenori, pre
cum și învățămintele trase, ne 
vor călăuzi în activitatea viitoare 
pentru a munci cu mai multă 
ambiție și dăruire.

• CIUDAD DE MEXICO, 2 
(Agerpres). — Aproape 90 000 
de spectatori au urmărit întil- 
nirea internațională dintre echi- 

, pele Mexicului și Italiei. La

dera campionatului italian. Din 
formația gazdă au lipsit inter
naționalii Riva și Boninsegna, 
care se află in Mexic cu echipa 
Italiei.

• In cadrul turneului pe care 
îl întreprinde in Franța, echi
pa cehoslovacă Kosice a jucat la 
Nantes cu formația F. C. 
Nantes, de care a dispus cu 
scorul de 2—0 (1—0).

capătul unui joc spectaculos, 
fotbaliștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (0—1). 
Scorul a fost deschis în minu
tul 44 de mexicani prin Borja, 
care a înscris plasat. Riva a 
egalat în minutul 56, iar cîteva 
minute mai tîrziu echipa italia
nă a preluat conducerea p/in- 
tr-un punct marcat de Anastasi. 
După o scurtă dominare, me
xicanii au obținut egal area prin 
Gonzales. Cu un minut înain
tea fi-iierului final, Riva a în-' 
scris punctul victoriei. Cele 
dani echipe vor susține, la 5 ia-, 
xa:z, o nouă intilnire.

Un dribling în fața porții,

Competiția internațională de 
schi „CUPA EUROPEI-, re
zervată juniorilor, va avea 
Ioc în zilele de 9, 10 și 11 
ianuarie în stațiunea de spor
turi de iarnă Madonna di 
Campiglio. Concursul cuprin
de o probă de coborire și un 
slalom special (masculin și 
feminin). Printre țările par
ticipante figurează Austria, 
Italia, Norvegia, ROMANIA, 
Franța, Elveția. U.R.S.S., Iu
goslavia etc.

ROMANIA LA STARTUL C.M.

DE BOB

La Oberstdorf, echipa ce
hoslovacă de hochei Slavia 
Praga a învins selecționata 
locală cu 11—1 (2—0, 2—1, 
7—0).

La Budapesta, o selecțio
nată a orașului a întîlnit for
mația poloneză Baildon Kat- 
towice. Victoria a revenit 
oaspeților cu 2—1 (0—1, 2—0, 
0—0).

• La Ca£iari. Spartak Mos-
■m a tarta* ca scorul de 3—1
G—O eCLtf» U- S. CagLarL li

efectuat de Franz Becken
bauer (in dreapta), cel mai 
bun jucător al reprezentati
vei vest-germane de fotbal

lt zUsjBes! <1 ar «ai bune echipe
bitĂM* âi Imp

Selecționata masculină de 
handbal a orașului Praga a 
cîștigat turneul internațional 
desfășurat la Friburg. Hand- 
baliștii cehoslovaci au învins 
cu scorul de 12—2 echipa o- 
rașului Paris, cu 9—1 echipa 
Aarhus și cu 6—4, în finală, 
echipa orașului Friburg. Pen
tru locul 3, echipa Aarhus a 
întrecut cu 11—2 echipa Pa
risului.

li K F

n
bslaiTb’^ 
taria etc. 
nlomânia 

1 13—14. 
Ida de

t.

Tradiționalul cros intemațio- 
i desfășurat pe străzile ora- 

Mta Madrid a revenit la a- 
'c* .ediție alergătorului 

Ja ■ «r Saggado. care 
■ fBMBU *auaMa de SWB tn 
» T! J* * P* lacurile urmă-

La campionatele mondiale 
de bob, care se vor desfășura 
în luna februarie la Lake 
Placid (S.U.A.), și-au anun
țat participarea sportivi din

TURNEUL DE EA HASTINGS
După 4 runde, în turneul 

internațional de șah de la 
Hastings în clasamentul ge
neral conduce Tukmacov 
(U.R.S.S.) cu 3'/2 puncte, ur
mat de Smîslov (U.R.S.S.) 
2>/2 (1) p, Gligorici (Iugosla
via) 2>/j p si Hubner (R.F.G.) 
2 p.

fi^telexradiotelefon^
toare s-au clasat belgienii 
Puttenians și Lismont.■
în prezent se află în turneu 
în R.D. Germană echipa ma
ghiară de baschet Honved Bu
dapesta. In primul joc, bas- 
chetbaliștii de la Honved au 
învins cu scorul de 82—78 
(48—48) echipa ASK Vor- 
wărts.■
In cursa ciclistă de 6 zile, 
care se desfășoară in prezent 
pe velodromul acoperit din

Miinchen, conduce cuplul 
vest-german Altig-Kenz cu 
120 puncte. îi urmează pere
chile Post (Olanda) — Sercu 
(Belgia) cu 86 p, Oldenburg- 
Kemper (R. I; a Germaniei) 
82 p etc.
■
Selecționata de tenis a S.U.A., 
care a ciștigat „Cupa Davis“, 
va întreprinde un turneu in 
India. Jucătorii americani vor 
susține primele meciuri în 
zilele de 24 și 25 ianuarie la 
Calcutta.

Gaston Roelants 
a ciștigat 

a patra ^Corrida'"
SAO PAULO 1 (Agerpres). 

— Pentru a patra oară, atle
tul belgian Gaston Roelants 
a cîștigat . tradiționalul cros 
internațional „Corrida de Sao 
Silvestro", desfășurat în noap
tea de 31 decembrie pe stră
zile orașului brazilian Sao 
Paulo. Peste 500 000 de spec
tatori înșiruiți de-a lungul tra
seului au urmărit palpitanta 
dispută la care au participat 
aproape 350 de atleți. La ju
mătatea cursei conducea ita
lianul Ardizzone, care a ce
dat insă. Pe ultima parte a 
traseului au. alergat cot la cot 
belgianul Roelants și japo
nezul Sawaki. Cu 150 m îna- 
iiite de sosire, Roelants a 
sprintat irezistibil și s-a de
tașat, obținînd o victorie ca
tegorică.

Clasament; 1. Roelants
(Belgia) 8.5 km în 24:32,9 ; 2. 
Sawaki (Japonia) 24:51,1 ; 3. 
Ardizzone (Italia) 25:17,1 ; 4. 
Kuha (Finlanda) 25:18,9; 5.
Hesselwall (Suedia) 25:21,7 ; 
6. Dulong (S.U.A.) 25:25,0 etc.

PRIMUL rfOPENu AL ANULUI
MELBOURNE, 2. — La Ho

bart (Australia) se desfășoară, 
în aceste zile, campionatele in
ternaționale „open“ de tenis ale 
Tasmaniei.

în turul trei al probei de 
simplu masculin, jucătorul pro
fesionist australian Fred Stolle 
l-a învins cu 9—7, 6—2 pe japo

nezul Watanabe. Alți doi dintre 
favoriții turneului, profesioniștii 
Tony Roche (Australia) și Ro
ger Taylor (Anglia), au obținut 
victorii la jucători amatori. 
Roche a dispus cu 6—1, 6—2 de 
francezul Rouyer, iar Taylor l-a 
întrecut cu , 4—6, 6—4, 9—7 pe 
australianul Masters.

——■


