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Contactele internaționale ale soccerului românesc, 
surate pe planuri tot mai largi, ne îndreaptă prir.r 
numai spre confruntările propriu-zise, de pe gazon 
în birourile diferitelor organisme sportive. unde. pmn r«z»r- 
mediul interviurilor ocazionale, încercăm să rea 
util schimb de experiență.

Incitatul nostru de azi e domnul GUNNAR LAN 
tigioasă personalitate a vieții publice a Suediei. 
sa este ministru al comerțului și președinte al re zer 
suedeze de fotbal.

Solicitat de noi, a binevoit să răspundă pentm 
ziarului „SPORTUL*. in calitate de conducător al cnM 
, SVENSKA FOTBOLLFORBUNDET*.
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— Evident, problemele m 
fotbalul suedez sint nume
roase. Acum, în dialogul cu 
dv, voi aborda numai 
dintre cele mai acute :

a) pentru faptul că 
avem ierni cu zăpadă
gheață, ierni care încep în no
iembrie și sfîrșesc abia în 
martie, activitatea fotbalului 
pe stadion sistează cinci luni 
pe an. Firește, au fost căutate 
soluții pentru depășirea aces
tor greutăți, continuitatea pre-

Pe adresa Federației Române 
de Fotbal a sosit ieri o telegra
mă al cărei text ne introduce, 
întrucîtva, de pe acum, în at
mosfera meciului Anglia — Ro
mânia, programat, dupâ cum se 
știe, în ziua de 15 ianuarie la 
Londra.

Despre ce este vorba ? Intru- 
cît meciul se va televiza (pentru 
Marea Britanie) și cunoscut 
fiind faptul că formația gazdă 
evoluează în tricouri albe, forul 
de specialitate englez dorește ca 
fotbaliștii români să apară pe 
Wembley în tricouri de culoare 
Închisă.

gătirii fo'baiiș::lor 
pe primul pian al preocuș 
lor noastre. în sport «a. 
prielnice tntrernperiîe. 
sub raportai conszderenrrlo 
fiziologice ți nzâ j 
obiectivelor tehnice

Așadar. N-AU F 
RESPINSE NIC SC 
ȚIILE CARE ANGA* 
jeaza investtțu 

MASIVE 44 ETORTVR1 
SUSȚINUTE. CCN- 
STRUINDU-SE MARI 
H ALE ÎN CARE I 
BALISTII SA Z ? 
TA ANTRENA 1 
DIȚII 
PRIU

LUA si KX*X* 
MASO*

U. S. CAGLIARI
DE UN MILIARD. ANTRENATĂ DE UN.. FILOZOF

Spectatorii clujeni se vor reintilni cu dinamismul și frumusețea handbalului. In această 
fotografie vă prezentăm o imagine dintr-un meci a. echipei Steaua, lidera clasamentului, 

in care M. Marinescu, mvotul formației, înscrie un gol spectaculos
Foto i A. NEAGU
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Cîțiva patinatori 
de viteză, participanți 
La concursuri interna
ționale, au reușit să a- 
melioreze unele recor
duri. Autorii acestor 
performanțe sînt: Cris
ta Tracber (Dinamo 
Brașov) care a alergat 
500 m in 50,4 (v.r. 50,5) 
și juniorii de catego
ria I M. Bărbulescu 
I Dinamo București) și 
. ... Varga (Agronomia 
Cluj), care au fost cro
nometrați pe 3 000 m cu 
5:20,1 (v.r. 5:26,3) și,
respectiv, 5 000 m cu

9:14,3 (v.r. 9:20,1). M.
Bărbulescu a 
și recordul la 
nul mie unde 
lizat 208,441 
209.926 pj.

• Concursul
can al speranțelor, do
tat cu „Cupa Cuteză
torii*, va avea loc, în- 
cepînd de la 5 ianuarie, 
pe pista lacului Ciu- 
caș din Tușnad, în pro
gram f 
pentru juniori și_
pii.

• Cîțiva viteziști de 
la Dinamo Brașov se 
vor deplasa in a doua 
jumătate 
rîe la 1 
a participa la o serie 
de concursuri.

• în seara de 29 de
cembrie 1968. pe pati
noarul artificial al aso
ciației sportive Petro
lul, a avut loc deschi
derea oficială a sezo
nului de patinaj în Bra
șov.

acâ noaptea (oricît de lungă 
ar fi ea la latitudinea noas
tră), este un sfetnic bun, ne 
întrebăm ce fel de sfătuitor 
poate fi iarna (oricît de scurtă 
ar putea fi) care totuși însu

mează atîtea nopți ? Gîndul spre ea 
ne a fost sugerat de recolta, mai mult 
sau mai puțin bogată, în ramurile de 
sport în care anotimpul alb a pus 
stavila competițiilor.

Incontestabil că activitatea, în orice 
domeniu, o putem înfofisa ca o tablă 
de șah. Pătratele albe și negre, bucu- 
riile și tristețile, au fost prezente. 
Problema pe care prezența și a unora 
si a altora ne-o pune este a ști dacă 
succesele au fost pe măsura eforturi
lor făcute, iar insuccesele nu ar fi putut 
fi evitate, cel puțin ca dimensiuni.

Acum, cînd albul imaculat domină 
pc'eta care dă culoare peisajului, apre
ciem că ora bilanțului își justifică 
prezența și chiar cei harnici au și tras 
linia în josul căreia apare excedentul 
sau deficitul. Ceilalți o vor face mîine 
sau poimîine, cu care prilej vor dis
cuta și planurile de viitor. Deci, și 
în iarna începută în '68 și care s-a 
instalat cu autoritate din chiar primele 
ore ale lui 1969, vom urmări bilan
țuri, vom face cunoștință cu măsuri 
tehnico-organizatorice, cu planuri de 
perspectivă.

In ambele documente vom găsi cîte 
un paragraf cu privire la munca edu
cativă a sportivilor, la proiecte de 
educare a publicului din tribune. 
Aceste rînduri din documentele la care 
ne referim vor folosi cuvinte noi, dar 
esența lor am întîlnit-o și cu un an 
și cu zece mai înainte.

Ne-am oprit asupra muncii educative 
pentru că, după umila noastră părere, 
ea ar constitui o problemă de a cărei 
rezolvare sînt condiționate — în bună 
măsură — reușitele sau insuccesele 
viitorului.

Oare nu cred toți acei care doresc 
ascensiunea sportului românesc cît mai 
sus pe scara ierarhiei că tocmai 
această perioadă hibernală este cea 
mai propice pentru munca educativă ? 
Că în acest sezon în care preocupările 
legate de fizic cunosc un ritm mai 
puțin susținut, nu ar trebui să amînăm 
de azi pe mîine pregătirea etică și 
psihologică a sportivului ?

Ne-am oprit, în special, asupra 
acestei probleme pentru că în ierar
hizarea celor ce stau cu caracter obli
gatoriu în fața mișcării noastre spor
tive credem că EA este aceea pe care 
va trebui s-o considerăm ca situîndu-se 
pe unul din primele planuri. în acest 
sens pledeciză acea avalanșă de tinere 
talente cu apariții meteorice care, 
înainte de a se realiza, au părăsit 
scena. S-au pierdut în cel mai sumbru 
anonimat, tocmai datorită faptului că 
la ei întîlnim, mai pregnant, tare etice 
și psihice.

Nu vom aduce exemple dintr-o dis
ciplină sau alta, pentru că în toate 
există o lungă listă de valori risipite. 
Și siguri sîntem că dacă ar fi anali
zate cu atenție cauzele care au dus 
la aceste dispariții dintr-un firmament 
nu prea bogat în stele de primă mă
rime, principala ar fi găsită în lipsa 
de temeinicie în munca educativă. Ple- 
dînd pentru acordarea locului cuvenit 
acestei laturi de pregătire a sportivu
lui (atenție, în plus, Ta tineret !), vrem 
să adăugăm dezideratul ca această 
muncă să nu fie încredințată oricui, 
căci experiența ne învață că nu tot
deauna tehnicianul, metodistul sau an
trenorul este dublat și de un bun 
pedagog. Din acest motiv vom milita 
pentru recrutarea unor oameni cu o 
pregătire adecvată, a unor oameni 
care să se angreneze într-o activitate 
grea și migăloasă, la al cărei capăt 
ne _ va 
înainte 
fional.

aștepta, neîndoielnic, un pas 
ierarhia sportului interna-
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Niki Mihail BURILEANU
I

Echipele de baschet româ- 
r.eș’.i își reiau din plin acti
vitatea internațională încă de 
la începutul anului. Băieții de 
la Dinamo și Steaua și fetele 
de ia Politehnica București 
vor încerca, săptămîna vii
toare, să treacă de adversarii 
lor din „C.C.E.* și „Cupa cu
pelor* și să se califice în eta
pei- superioare ale acestor în
semnate competiții europene.

La început de

U mascuLti este urmă:oral :

1. Steaua Buc. 9 7’0 183:116 16
2. Dinamo Buc. 9 6 2 1 156:112 14
3. Dmamo Bc. 9 5 2 2 125:114 12
4. ,.V- Cluj 9 4 2 3 187:162 10
5. ..Poli' Tim. 9 4 2 3 155:136 10
6. Rafinăria Tel. 9 4 14 160:169 9
7. Dinamo Bv. 9 4 0 5 159:162 8
8. „U” București 9 3 15 134:149 7
9. „Poli" Galați 9 2 0 7 141:193 4
10. Timișul Lugoj 9 C 0 9 107:200 0

Desigur, misiunea cea mai 
dificilă o au dinamoviștii, 
care vor înfrunta, in ziua de 
7 ianuarie, pe campioana Ce- 
hoslovaciei. Spartak Brno, 
CAMPIONII ROMÂNIEI PA- 
RĂSESC CAPITALA ASTA- 
SEARĂ. urmînd ca duminică 
după-amiază să ajungă la 
Brno. Ei vor avea de supor
tat asaltul redutabilei formații 
care a realizat acum un an 
excelenta performanță de a 
juca în finala „C.C.E.", motiv 
care ne determină să apre
ciem că cele 15 puncte cu 
care au cîștigat la București 
(100—85), pot fi suficiente pen
tru dinamoviști numai dacă 
ei vor repeta splendida lor 
comportare din meciul-tur.

Următoarea echipă care va 
primi „botezul* internațional 
pe 1969 va fi Steaua, care 
are, însă, o sarcină mai ușoară. 
Elevii antrenorului emerit 
Constantin Herold au cîști
gat la București cu 89—58 în 
fața formației Hapoel Tel 
Aviv și este greu de presu
pus că vor rata calificarea în 
întilnirea de la 9 ianuarie, 
de Ia Tel Aviv. In caz de

In drum spre coș, Diaconescu este interceptat (prin fault) 
de Vlk. Fază din primul meci Dinamo — Spartak Brno

STELIȘTII VOR 
URMĂTOAREA 

DIN CADRUL

victorie, 
SUSȚINE 
PARTIDA 
„CUPEI CUPELOR" ÎN COM
PANIA ECHIPEI FIDES 
PARTENOPE DIN NEAPOLE.

în sfîrșit, Politehnica Bucu
rești, după ce a eliminat în 
primul tur al „C.C.E.* un 
team de valoarea lui Radni-

cki Belgrad, a avut un ad
versar comod, C.R.E.F.F. Ma
drid, în fața căruia a cîști- 
gat clar: 70—45 la Madrid. 
Jocul de la București (11 ia
nuarie) va constitui, deci, o 
simplă formalitate, după care 
vor urma, însă, întrecerile din 
seriile preliminare finalelor.
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COMENTARII OLIMPICE

România:
cea mai strălucită 

participare 
a mușchetarilor 

la J. 0.
• 1928—1968: 40 DE ANI PE PLANȘELE 
OLIMPICE • DUPĂ TOKIO, TOTUL A FOST 
LUAT DE LA ÎNCEPUT... • ANUL MARILOR 
SPERANȚE I • IONEL DRlMBA— PRIMUL CAM
PION OLIMPIC ROMAN LA SCRIMA • AUR 
SI BRONZ, DAR Șl ARGINTUL A SURIS 

FLORETIȘTILOR NOȘTRI...

In primelț noastre co
mentarii olimpice de scrimă, 
ani abordat mai mulț as
pecte de ordin general, in- 
sistînd fie asupra marilor 
surprize înregistrate la 
„Magdalena Mixhuca", fie 
scoțînd în relief condițiile 
de concurs sau noutățile 
survenite în această disci
plină pe plan valoric, 
tehnic, tactic, de organi
zare.

Pînă aeum, însă, nu 
ne-am referit decît tan
gențial la reprezentanții 
țării noastre, la cei care 
ne-au adus marea satisfac
ție a obținerii primei me
dalii olimpice de aur la 
scrimă. O facem în rin- 
dnrile care urmează. Nu 
înainte, însă, de a urmări, 
progresiv, încununarea a- 
cestui efort, care înseam
nă, după cum veți vedea, 
zeci de ani de strădanii...

DE LA AMSTERDAM 
EA CIUDAD DE MEXICO
Anul 19GS ft coinejs cu o ani

versare : 40 de api de la prirna 
participare a României la între
cerile, de scrimă din cadrul J.O.

Deci, să ne întoarcem cu patru 
decenii în urmă. Ia Olimpiada 
din 1928 dc la Amsterdam. Acolo, 
patru trăgători români, Mihai 
Savu la floretă, Răzvan Peneecu 
la spadă, Dlmitrje Raieiu și pe
nis Dolecsko la sabie, au încercat 
să facă cunoscut faptul că scrima 
a ciștigat, cit de cit, teren și pe 
meleagurile țării noastre. Firește, 
încercări timide : Savu a fost 
eliminat in semifinale (cu singura 
satisfacție de a-1 fi întrecut, in 
serii, pe fostul campion olimpic 
din 1924, Roger Ducret), Penjescu 
avea să rătnînă încă din sferturi, 
intr-o scrie foarte tare, ciștigată 
de viitorul campion olimpic, Lu
cien Caudii), Kaiclu și Dolecsko 
n-au trecut, nici ei, peste turul 
din sferturi, intr-o dispută dra
matică din care n-a lipsit cam
pionul olimpie Țersztyanșzky. Nu 
știm ce valoare reală au putut 
avea acești scrjmeri români, dar 
după cum vedeți, nici sorții nu 
prea le-au fost favorabili ; in 
schimb, ia echipe, silit de sem
nalat clteva rezultate care spun 
mult pentru început : un 8—8 la 
floretă CU Germania, flar infrîji- 
gerea la tușe (60—55), și un 6—9 
cit Belgia la spadă, (ară care 
avea să se claseze pe locul 4. ■ .

Următoarea participare a scri- 
merijor țării noastre a fost la 

UVERTURA SEZONULUI ALB

J.O. din 1936. Nici aici perfor
manțele n-aveau să facă vilvă : 
la spadă, Nicolae Marinescu șl 
I. C. Mlclescu-Prăjești au ajuns 
pînă in sferturi. Și, ia fel s-au 
petrecut lucrurile la sabie, cu 
aeelași Marinescu și colegul său 
de armă, Dolecsko. Tot aici, este 
de consemnat și prezența in com
petiție a două floretiste : Kellner 
Și 6atz. Dar, ele nu au trecut 
pesta tururile preliminare. Șl, tot 
Ia Beylin, in proba de sabie, Ger
mania (medalie de bronz) — Ro
mânia 10—6.

După cei de-al doilea război 
mondial, scrimeril români au fost 
prpzenți la J.O. de la Helsinki, 
din 1952, menținindu-se in nota 
comportării modeste a predeceso
rilor lor : nici un trăgător in 
Sferturi la floretă și spadă șl doar 
doi sabreri în semifinale — A. 
Gurath pe locul 4 și Tudor Ilie 
pe loeul 7. Un 8—8 la sabie cu 
Polonia a atras, insă, atenția <ă 
Ia această armă avem unele forte 
demne de luat in seamă. (Egali
tate perfectă și la tușe : 63—63...)

A urmat Melbourne-ul, In 1956. 
Și, iață că, după 28 de ani. au 
apărut primele satisfacții si la 
această disciplină : Olga Orban 
a adus României prima medalie 
pll.mpicg, cea de argint. N-a lipsit, 
insă, decit foarte puțin pentru ca 
talentata floretistă din Cluj să 
realizeze performanța maximă. 
Ea a pierdut aurul, la baraj, eu 
englezoaica Gillian Sheen. pe 
care — in etapele intermediare — 
o intrecuse nu mai puțin de trei 
ori. . . .

Roma — J.O. din 1960 — avea să 
îmbogățească cu Încă o medalie 
vitrina Oliipnicilor români : a cu- 
cerit-o floreta feminină, de da*a ’ 
aceasta un bronz, prin Maria 
Vicol (Olga Orban a încheiat fi
nala pe locul 5), tn timp ce eehl» 
pele de floretă — băieți și fete — 
nu au a’uns decit pînă In sfertu
rile dp finală.

Tokio a constituit surpriza J.O, 
cel nuțln pentru noi : floretlșlil 
români, deși recomandați de cîte- 
va rezultate bune in anul olim
pic, n-au intrat în finală N*cl  
băieții și nici fetele. Echipa fe
minină de floretă a ocunat lo
cul 5 iar cea masculină locui s 
demonstrind — mai mult decit la 
rurneele individuale — că există, 
totuși, argumente pentru a privi 
cu încredere viitoarele evoluții ale 
scrimerilor noștri. Numai unele 
greșeli în procesul metodic de 
pregătire, analizate la timpul res
pectiv, au pus pe reprezentanții 
noșțyj |n ipostaza driae ptăetM*.  
de a nu-si valorifica. în mod co
respunzător, talentul și cunoștin
țele.

ÎNTOCMAI CA PASAREA 
PHONIX !

Iu geeste condiții a fost nece
sar ca imediat după J.O. de la 

Tokio •*  intervină o substanțial*  
modificare de concepție in' pro
cesul de pregitire al scrimerilor 
noștri. Mai exact, s-a lntlmplat cu 
scrima, ceea ce avea să se intim- 
ple șl cu alte discipline sportive : 
și anume, totul avea s*  fie luat, 
practic, de Ia Început...

Este lesne de imaginat că n-a 
fost o muncă prea ușoari. Spor
tivii cu care trebuia lucrat erau, 
in linii mari, aceiași folosiți Ia 
Roma sau la Tokio. Cotitura de 
180 de grade In metodica antre
namentului presupunea o artă din 
partea antrenorilor care aveau 
să răspundă de pregătirea lotului. 
Șl, In această privință, antrenorii 
emerițl Vasile Chelaru și Andrei 
Vîlcea au merite deosebite, șl pe 
firul priceperii dar și — mai ales 
— pe aceia al stăruinței, ai perse
verenței.

Rezultatele intermediare — cam
pionatele mondiale din anii 1965, 
1966 și 1967 — au demonstrat' că. 
In afirșit, ne aflăm pe drumul 
bun. In 1965, la C.M. de la Paris, 
de pildă, Întreaga echipă de flo
retă fete a României a reușit să 
intre In turneul final la indivi
duale, performanță FARA PRE
CEDENT în istoria competiției șl 
sâ ocupe locurile 2 (Olga Orbaii- 
Szabo), 4, 5 șl 6. La echipe, de 
asemenea, locul 2. Băieții, flore- 
tiștii, au realizat, și el,' cea mai 
bup*  performant*  de pin*  atunci 
la mondiale — locul 5, după ce 
rataseră de puțin clasarea pe un 
loc pe podium (au condus Unga
ria cu 7—3, dar au pierdut cu' 
7-9.. .).

1966 — C.M. de la Moscova — 
consemnează, din nou, prezenta 
unei floretiste românce Ecaterina 
fencie, in turneul final (locul 3) 
precum și poziții fruntașe Ia echi
pe : locul 4 la floretă fete șl loeul 
5 la floretă băieți.

In sfirșit, in 1967, 1*  C.M. de la 
Montreal, floretiștît au realizat 
performanta maximă — locul i iz 
echipe, In timp ce floretlstele s-au 
situat pe locul 3. In ambele ca
zuri, rezultate fără egal, la nive
lul competiției. Tot la Montreal, 
Olga Orban-Szabo a încheiat fi
nala la individuale pe locul 4. la 
egalitate cu Ildiko Bobls (medalie 
de bronz).

Era limpede pentru toată lumea 
c*  scrima românească, prin expo- 
nenții ei cei mai străluciți, flore- 
tistele și floretiștll, ciștigase ma
rea bătălie a consacrării. Nu ră- 
minea decit ca aceste succese din 
Canada s*  fie confirmate. Și toate 
privirile se Îndreptau către exa
menul suprem — J.O. din Mexic.

COLOCVII DE BUN
AUGUR...

Cunoscutul proverb românesc 
„ziua bun*  se cunoaște de dimi
neață" șl-a găsit șl In cazul scri
mei noastre o fericită atestare. 
Fiindcă 1968 a lăsat să se Între
vadă succesele de la Ciudad de 
Mexico. Unele performanțe în
registrate In lunile din ajunul 
murii competiții olimpice., au pre
figurat trecerea cu brio a exa
menului olimpic.

In martie, de plldi, Ia Torino, 
echipa Steaua, campioană de flo
retă fete a României, a cucerit 
„Cupa campionilor europeni". 
Steaua Insemnind, de fapt, lotul 
național. Și, tot la Torino, Ana 
Ene, avea să Încheie pe locul 3 
competiția Internațională dotat*  
cu „Cupa Martini". In aceeași 
lună, la Paris, echipa de floretă 
băieți a Stelei încheia Întrecerile 
din cadrul „C.C.E." pe locul 2, iar 
Ionel Drimbă ciștiga turneul indi
vidual dotat cu „Cupa Adrien 
Romei".

In mai, la Como (Italia), Olga 
Orban-Szabo termina competiția 
dotată cu „Floreta de argint" pe 
locul 2, consemnind cea mai tzu- 
moasă comportare românească la 
această tradițională întrecere. 
Apoi, la Bologna, in iunie, Ionel 
Drimbă s-a dovedit a fi un meri
tuos rișllgător al „Cupei Glo- 
vanini".

Luna august a marcat un nou 
succes al floretistelor noastre : 
locul I la ediția jubiliară —a 16-a 
a patrulaterului internațional 
do la Brașov — Franța, Italia, 
Ungaria, România și, același loc. 
prin Ecaterina Iencic. In turneul 
individual.

In fine, la Budapesta, in a 
doua decadă a lunii august, cu 
ocazia ultimei repetiții olimpice, 
fioreșțiștii țomâni, fără a face 
eforturi prea mari, contraindicate, 
au ocupat locul 4 (Ionel Drimbă) 
in turneul final și lorul 2 la 
echipe.

Tinuțd seama că la toate coloc
viile anului 1968, trecute eu suc
ces. cum s-a văzut, adversarii 
«crimerilor noștri au fost, cu mici 

excepții, același cu care aveau 
să «e reintilnească tn Mexic, țxis- 
tau, de bună seamă, temeiuri in
tr-o comportare remarcabil*  Ia 
J.O...,

IMNUL DE STAT 
AL ROMÂNIEI — 
LA „MAGDALENA 

MIXHUCA0

Optimismul a fost realmente în
dreptățit. lenei Drtmbă, eonfir- 
mtnd — primul dintre români — 
marea . sa clasă internațională, a 
obținut medalia de aur. Coaliția 
franceză (Magnan, Revenu, Noel) 
s-a dovedit a fi neputincioasă în 
fața inepuizabilului nostru flore- 
tht. Secondat perfect de inimo
sul Mihai Țiu, singurul dintre 
floretlștii noștri care s-a calificat 
direet fn finala probei, Ionel 
Drimbă a adus României satis
facții și un prestigiu net. Flore- 
tistul Ionel Drimbă este primul 
campion olimpic român la scri
mă. Succesul său marchează un 
moment istorie în viața acestei 
discipline țar© țșj ar© Începuturi
le pe meleagurile noastre, cu mai 
bine de 100 de ani în urmă.

Marea performanță din turneul 
individual de floretă a fost com
pletată la echipe cu o medalie de 
bronz QÎștigată de floretiste. 
Ecaterina Iencic, Deana Drimbă, 
Olga Orban-Szabo, Maria Vicol și 
Ana Ene au repetat, astfel, per
formanța de la Montreal, și au 
demonstrat virtuți d» mari spor
tive ia dificilul examen olimpic. 
Tot la echipe, floretlștii au ocu
pat un merituos loc 4, cel mai 
bun rezultat obținut de ei la J.O.

în total scrima (floreta) a adus 
delegației*  României In Mexic un 
număr de 15 puncte, pe lingă cele 
două medalii. Un bilanț excelent, 
dacă 11 comparăm cu cel al pre
zenței scrimerilor noștri la edițiile 
precedente ale J.O.

Totuși, un bilanț care ar fi pu
tut arăta și mai strălucit. Să nu 
se uite că echipa noastră de flo
retă băieți a trecut pe lingă vic
torie In meciul cu U.R.S.S. în 
care a condus, la un moment dat, 
cu 8—5. Dacă In acest meci, ulti
mii doi trăgători români, Mure- 
șanu și Țiu, ar fi realizat scoruri 
ciț mai slrinse — și chiar infrin
ger!, dar la numaj 2 tușe, vic
toria n-ar fi scăpat echipei Ro
mâniei, care ar fi avut asigurat 
locul in finală. Daci, cel puțin 
medalie de argint Reproșăm lui 
Mureșanu, cel mai experimentat 
dintre floretiștll noștri, faptul că 
a greșit tactic In acest ultim asalt 
atit de important pentru noi. Si
gur, el a concurat în condiții 
grele, după un turneu epuizant la 
individuale. Dar, eu o supremă 
dăruire (fiindcă este de presupus 
că nici adversarul său direct nu 
era mai proaspăt) s-ar fi putut 
realiza ceea ce, poate, pentru 
unii, a părut imposibil.,. Fetele, 
și ele, au trecut pe lingă o victo
rie, pe lingă o șansă excelentă 
de a ajunge In finală (și, deci, 
cei puțin o altă medalie de argint 
ratată), pierzlnd la tușe, ca și 
băieții. Aici există un factor de 
circumstanță care le atenuează 
eșecul — arbitrajul părtinitor al 
polonezului Pawlas. Numai că flo- 
retistele noastre, care mai avuse
seră în față un asemenea arbitru, 
trebuiau să arate că și In condi
țiile in care trebuie să lupte cu. . . 
un adversar în plus, pot obține 
cîștig de cauză. Enervarea, pani
ca mal apoi, care le-a cuprins, 
nu le-au fost buni sfătuitori șl 
aliați pe drumul victoriei.

Repetăm bilanțul scrimei româ
nești la J.O. din Mexie a fost re
marcabil, dar consemnăm, cu 
amărăciune, că n-a lipsit decit 
foarte puțin pentru ca ei să fie 
?l mai strălucit !

Concluzii definitive asupra com- • 
portarii sportivilor care au repre
zentat scrima românească la Ciu
dad de Mexieo, le-au tras antre
norii, federația de resort, cu mul
tă maturitate și chibzuință. Fiind
că, numai Invățind din experien
ța mexicană, unde — după părerea 
noastră — n-au fost de semnalat 
decit inexactități de ordu*  tactic, 
scrimeril români vor fi in măsu
ră sâ ofere satisfacții și mai spec
taculoase in 'viitor. Viitorul In
semnind, In principal, ediția ju
biliară a J.O. de la Munchen.

Tiberiu STAMA

LA JUMĂTATEA CAMPIONATULUI DIVIZMNAB
Prima ediție a campionatu

lui divizionar de popice a a- 
juns la jumătatea drumului. 
Constatările pe marginea în
trecerilor au fost de la o eta
pă la alta mai îmbucurătoare.

Turul campionatului a fost 
neașteptat de viu disputat, 
presărat cu multe surprize, 
neexistînd nici o formație 
care să nu fi gustat din amă
răciunea înfrîngerii. Din a- 
ceastă aprigă confruntare 
pentru acumularea de puncte, 
ș-a produs — gratie continui
tății în antrenament și me
ciuri — un salt valoric, atît 
în rezultatele pe echipe, cît și 
în cele individuale. Astfel, 
n-a fost etapă . în care una 
sau mai muite formații să nu 
treacă de 2400 pd (f) și 5200 
pd (m). multe dintre jucătoa
rele și jucătorii angrenați în 
competiție depășind frecvent 
granița celor 400 pd și, res
pectiv, 900 pd, rezultate de 
valoare mondială, Șpre satis
facția generală, printre per
formeri ș-au numărat și o 
serie de elemente tinere, că
rora campionatul le-a oferit 
un prilej bun de afirmare. Se 
cuvine subliniată. în mod 
deosebit, munca desfășurată 
de antrenorii echipelor U.T.A., 
Voirița Tg. Mureș. C.S.M. Re
șița (f), Voința Cluj, Olimpia 
Reșița (m) ș.a„ care au pro
movat cu mult curaj elemen
te tinere. In sfirșit, prima 
parte a campionatului a rea
firmat seriozitate în pregătire 
a unor sportivi ca Elena 
Trandafir, Margareta Sze- 
many, CorneJia Moldoveanu, 
Crista Szoes, Petre Purje, Ion 
Micoroiu și Cristu Vinătoru, 
a căror comportare frumoasă 
și constantă constituie un

După primul concurs pe pista lacului Ciucaș

CÎND ÎNGHEAJĂ Șl... SPIRITUL 
GOSPODĂRESC

pa
Pista amenajată pe lacul Ciu

caș din Tușnad a constituit, în 
ultimii ani, loeul de întîlnire al 
patinatorilor de viteză de toate 
categoriile, pe această bară spor
tivă organizîndu-se majoritatea 
concursurilor de toile republica
nă. Era de așteptat, mai ales că 
în actualul sezon numărul com
petițiilor programate în cunoscu
ta stațiune d« munte va crește, 
ca pregătirea patinoarului natu
ral să intre din vreme In pre
ocupările organelor competente, 
incepind cu Consiliul popular lo
cal, proprietarul bazei, și termi- 
Hînd cu federația de specialitate. 
Am spus era de așteptat, intru-, 
cît, o dată cu desfășurarea pri
mului concurs al sezonului, 
„Cupa 30 Decembrie", am con
statat, cu regret, că lucrările 
de amenajare a pistei au decurs 
anormal, că, deși au existat, 
spre deosebire de anii trecufi, 
fonduri pentru procurarea mate
rialelor necesare întreținerii 
gheții, patinoarul de pe lacul 
Ciucaș e departe de a satisface 
chiar cele mai minime cerințe. 
Să concretizăm :

exemplu demn de urmat. Nu 
putem încheia capitolul rea
lizărilor, fără a menționa 
sprijinul material acordat de 
sindicate și UCECOM pregă
tirii echipelor și asigurării 
condițiilor necesare participă
rii lor la întreceri.

Dar (păcat că există și a- 
cest dar), în ultimele două 
etape au existat și unele de
ficiente care au umbrit. în- 
tr-o oarecare măsură, finalul 
campionatului. Să exemplifi
căm,

In intîlnirea masculină din
tre Gloria și Rapid, desfășu
rată pe arena Frigul din Ca
pitală, popicarul feroviar Va
sile Măntoiu, membru al e- 
eliipei naționale, s-a acciden
tat după 10Q de bile și n-a 
mai putut relua jocul. El nu 
a primit pe loc asistenta me
dicală cuvenită, întrucît în 
sală n-a existat nici doetor, 
nici trusă medieplă, jar în
târzierea i-a agravat starea 
sănătății,

O supărătoare surpriză ne-a 
produs derbiul penultimei 
etape care a avut ca prota
goniști pe Flacăra Cîmpirja 
și Petrolul Ploiești și care a 
fost cîștigat de oaspeți la... 
zero. Ați bănuit, desigur, că 
jocul n-a avut loc. Motivul; 
arbitrul ântîlnirii Nicolae Iva- 
novici (București) a constatat 
că localnicii nu au înscrise pe 
carnete viza medicală regula
mentară. întrebați de ce n-au

1. Din cauză că nu s-a um
plut lacul eu apă suficientă, 
pista nu are dimensiunile re
gulamentare, axa ei longitudi
nală fiind mai mică cu 8 metri. 
In aeeastă situație ș-a recurs 
la lărgire» culoarelor,

2. Lipsește „terenul" de încăl
zire.

3. Am apreciat eforturile de
puse pentru dezăpezirea pistei 
acoperită cu ninsoare în tim
pul concursului dotat Cu „Cupa 
30 Decembrie’’, însă treburile 
ar fi mers mult mai ușor și mai 
rapid dacă exista un număr co
respunzător de unelte pentru 
efectuarea acestei operațiuni.

4. Cu toate ci >înt angajați 
patru salariați pentru întreține
rea patinoarului, rareori li se 
oferă sportivilor de la cluburi
le Agronomia Cluj, Dinamo Bra
șov, Mureșul Tg. Mureș, Dina
mo București ș.a. (care plătesc 
35 de lei ora de antrenament), 
gheață răzuită și întreținută co
respunzător.

Deficiențele menționate do
vedesc ci în apa lacului Ciucaș 
a înghețat și... spiritul gospo
dăresc al celor care au datoria 
să-l pregătească tn vederea con
cursurilor atit de necesare vite- 
ziștilor noștri, aflați încă la dis
creția vremii.

Tr. ANDRONACHE 

îndeplinit această formalitate, 
jucătorii cîmpineni au răs
puns cu seninătate: n-am 
știut că vizita medicală tre
buie făcută din șase în șase 
luni. Dacă ar fi citit cu aten
ție regulamentul competiției, 
de bună seamă că ei ar fi cu
noscut acest lucru elementar. 
Iar neglijența se răzbună.

în încheiere un fapt mai 
delicat, care ține de obiecti
vitatea conducătorilor de joc. 
Iată despre ce este vorba. La 
încheierea partidei feminine 
Voința Tg. Mureș — Laromet 
București s-a iscat o contro
versă între arbitrul principal 
Ion Moța (Cluj) și arbitrul 
scorer din localitate. Ladis- 
|au Zarvadi, în care, cel de 
al doilea susținea că la una 
din loviturile manșei de 
„plin", jucătoarea bucureștea- 
nă Elena Vasile a doborît nu
mai două iar nu opt popice, 
diferență care răsturna rezul
tatul final (2464—2459 pd 
pentru Laromet) în favoarea 
echipei gazdă. Arbitrul prin
cipal și-a menținut însă po
ziția, ceea ce a determinat ca 
formația Voința Tg. Mureș să 
conteste valabilitatea scoru
lui.

Foaia de concurs cu cifra 
modificată se află la federa
ție, iar adevărul va- putea , fi 
stabilit numai în urma 'unei 
expertize grafologice, menită 
să stabilească numărul care a 
fost înscris mai întîi. Oricum, 
penibilă situație. Oricare va 
fi rezultatul analizei grafolo
gice, faptele petrecute la Tg. 
Mureș ridică un dubiu asu
pra competenței și echității 
•unor oficiali. Și asta nu-i 
bine!

Tr. IOANITESCU

HANDBALIȘTII

DE EA POLITEHNICA BRAȘOV 

NU MAI AU VOIE SĂ JOACE ?
O scrisoare sosită zilele trecute 

ne-a adus la cunoștință un fapt, 
care' merită consemnat. O facem 
cu convingerea că va constitui 
un semnal de alarmă pentru re
zolvarea unei situații care se cere 
elucidată în cel mal scurt timp. 
Expeditorii sînt componenții forl- 
mației masculine de handbal Po-'T 
llțjShnica Brașov, care în anulș 
trecut au activat în campionatul 
divizionar B, urmînd ca după 
retrogradare să participe în con
tinuare la campionatul județean. 
Sistemul diferit de desfășurare a 
acestui din urmă campionat (tu
rul primăvara, returul toamna) 
i-a împiedicat și îi împiedică pe 
acești tineri hawlballștl să des
fășoare o activitate sportivă ofi
cială pînă în toamna anului 1969. 
Solicitat de jucători, clubul Poli
tehnica refuză cererile de trans
fer pentru alte echipe din oraș, 
cereri de altfel pe deplin înte
meiate. deoarece sportivii respec
tivi fiind in majoritate studțnți 
în ultimii ani, în momentul cînd 
vor putea juca, vor părăsi insti
tutul. Promisiunile de a desfășura 
in răstimpul acestui „relache" 
competițional partide amicale cu 
echipe studențești din alte cen
tre au rămas în stadiul de-jită- 
misiuni. în plus, Consiliul jude
țean de educație fizică și sport 
Brașov a nesocotit hetărîrea 
F.R.H. care aprobase echipei Po
litehnica participarea din toamna 
anului 1968 la campionatul jude
țean, prin susținerea a două me
ciuri pe săptămlnă (tur și retur). 
Ce părere au despre toate aces
tea clubul brașovean Politehnica 
și mai ales Consiliul județean ? 
Așteptăm un răspuns și mal ales 
o soluționară practică a proble
mei. 1 I

(Urinare din tOO li

deasupra unei scene vaste ce 
va fi animată din pragul di
mineții și pînă seara tirziu 
fu o reluare a spectacolului, 
in aceleași condiții, in cursul 
duminicii

fn1 revedem exodul de pu
blic spre pfrtla de ia Clăbu- 
cet care permite vizionarea 
perfectă a probelor de stglom 
și, de asemenea, procesiu
nea laică spre Poiana Bra
șov a altor mii de specta
tori care va avea ca punct 
fina] vecinătatea trambulinei 
mijlocii, „bătrîna doamnă" a 
săritorilor pe schiuri de la 
noi

Azi, concurentii vor fi pre
zentați publicului mai uiaiu- 
te de a-și începe disputele 
după care juniorii vor fi su
puși unui examen selectiv 
care vg trebui să-i desem
neze pe cei 20 de schiori 
care vor avea onoarea de a 
se alinia și la startul sla
lomului seniorilor, programat 
pentru duminică dimineața.

SCHIORII REȘIȚENI IN AȘTEPTAREA 
PRIMULUI START AL SEZONULUI

Spre deosebire de anii trecuți, 
schiorii reșițeni vor avea in 19W 
condiții nuilt îmbunătățite de pre 
gătire și de concurs. Punerea in 
funcție a celor trei sehilifturi și 
lărgirea pîrtiei de slalom uriaș si 
coborîre au deschis noi posibili; 
tă^ți pentru cei pșste 150 sportivi 
care așteaptă cu nerăbdare con 
cursul inaugural, ce va avea loc 
in 4ua de 12 ianuarie, pe pistele 
de pe Semenic. Pentru a afla 
amănunte în legătură cu , pregăti 
rea schiorilor reșițeni, ne am 
adresat tovarășului Rusalim Mo- 
dor, președintele comisiei județe
ne de schi, care ne-a relatat ur
mătoarele :

„încă din luna septembrie, sec
țiile de schi din Reșița și-au în
ceput pregătirile pentru a se pu
tea prezenta în condiții optime la 
competițiile sezonului de iarnă. 
La C.S M.R.. de pildă, cei doi in
structori, Emanoil Vrăjitor Și Ca
rol Mielo, și-au mobilizat efecti 
vele pe dealul Terovei, printre cei 
prezenți aflîndu-se schiori expe
rimentați ca Rozalia Letalik, Pe
tre Pîrvuloseu, Herbert Krubel, cît, 
și un număr de peste 30 copii 

selecționați din școlile reșitene. 
Fondiștii au efectuat alergări pe 
teren vărțat §i gimna.Șțjoă speci
fică, iar alpiniștii alergări pe 
pante, pe teren denivelat, sărituri 
pșsțe tufișijri și alte exerciții 
specifice probelor corespunză-

Cei peste 30 schiori de la A.S. 
Olimpia șînt pregătiți de instruc
torul Augustin Lamas. Pregătirea 
lor nu a diferit mult de cea a 
metalurgiștilor, atit doar că ei au 
preferat dealurile din Lunca Po- 
mostțtlu!, Din efectivul Olimpiei 
se desprind schiori cunoscuți ea 
Valter Denuel, Radu Cuban șl alți

PRIMA NOCTURNA

Seara, SE VA DESFĂȘU
RA PRIMA NOCTUBNA A 
ANULUI, LA ORELE 18,30, 
CIXD CEI MAI ISCUSIT! 
IN ALE SCHIULUI VOR 
EFECTUA. INDIVIDUAL Șl 
IN GRUP, DEMONSTRAȚI! 
SI EVOLUȚII TEHNICE DE 
VIRTUOZITATE

S-ar putea ca organizato
rii, febrili în pregătirile efec
tuate în ultimele zile, SĂ NE 
OFERE ȘI O COBOR1RE CU 
TORȚE, spectacol de neuitat 
pentru toți cei care au avut 
vreodată prilejul sâ-1 vadă. 
Notăm acest amănunt, gin- 
dindu-ne la publicul de tele
viziune care-și reamintește, 
fără îndoială, momentul noc
turn de la Olimpiada din 
Grenoble, din primăvara tre
cută.

Duminică dimineața vor 
intra in dispută toate cate
goriile de schiori, ne referim 
și la fete (junioare și senioa
re), dar și la fondiști.

Pe traseele de pe Poliștoa- 
eă vor avea loc curse de

schiori cu realizări frumoase în 
anii trecuți.

Cu tot entuziasmul de care dau 
dovadă, schiorii de la Olimpia au 
și ei păsurile lor, șolicitînd mai 
multă atenție din partea condu
cerii asociației sportive.

Tinerii schiori de la Școala spor
tivă și-au început ceva mai tir
ziu pregătirile. Profesoara Zorița 
Suciu, care pregătește lotul de 
performanță al școlii, speră să 
obțină și anul acesta succese în
semnate în probele rezervate ju
niorilor. Printre cei care pot con
firma așteptările antrenoarei se 
află campioana națională de ju
nioare Mariana Trestian. precum 
și Octavian Lungu, Brigitte Seidel 
și alte elemente talentate. Secția 
de schi a Școlii sportive a fost 
împrospătată cu încă două gru
pe de copii, de care se ocupă in 
prezent prof. Heidrun Yecsny și 
Doina Țundrea.

O altă secție de schi, „Viitorul1*,  
de pe lîngă Liceul nr. 2 Reșița, 
este pregătită de profesorul Da
niel Mayer și de mine. In perioa
da șeptern^rie—noiembrie, ș-a in
sistat asupra pregătirii fiziee ge
nerale, iar din decembrie s-a lu
crat pentru acomodarea schiori
lor la probele specifice. Secția rqai 
duce lipsă de material și echipa
ment sportiv**.

In încheiere, toy, Rușalin Modor 
a subliniat ajutorul de care s a 
bucurat comisia de schi din par
tea C.J.E.F.S. Caraș-Severin. evi
dențiind totodată entuziasmul cu 
care arbitrii de schi și, îndeosebi, 
schiprii de la A.S. Olimpia și cei 
de la C.S.M.R. au participat la 
acțiunea de amenajare a noilor 
pirtii.

A. KUDEANU coresp. 

5 și 10 kilometri, astfel incit 
chiar și cei care se vor plim
ba miine dimineață prin Pre
deal vor putea surprinde mo
mente ale întrecerilor inau
gurale ale sezonului actual.

Dar deschiderea, care face 
obiectul rindurilor noastre, 
marchează un moment deo
sebit și printr-un alt element | 
tn afara celor expuse. DUPĂ : 
MULTA VREME SCHIUL 
DIN ȚARA NOASTRĂ ÎȘI 
REGĂSEȘTE UN' VECHI 
PRIETEN ȘI SPRIJINITOR 
In unitAtii.e vînâtori- 
LOR DE MUNTE.

Intr-adevăr, așa cum ne 
obișnuiseră din totdeauna, 
schiorii militari vor fi, azi și 
miine, din nou alături de 
fruntașii schiului de perfor
manță. La ora 10, cînd va 
porni din start pe pirtia de 
sub teleferic primul slalomist 
junior, se vor avinta pe tra
seul pasionantei probe a pa
trulelor și purtătorii prime
lor schimburi ale ștafetelor 
militare. Aceasta nu va fi 
însă totul, sau mai bine ex
primat, aceasta nu a fost însă 
totul, pentru că dacă astăzi 
pirtiile predeiene se pot pre
zenta în stare optimă pentru 
întreceri, faptul se datorea
ză concursului acordat de 
sportivii militari ai unități
lor vînători de munte și 
de camarazii lor care au 
participat activ la pregătirile 
necesitate de programarea 
deschiderii sezonului la Pre
deal.

Azi ji mîine, pe Clobucet 
și duminică la Poiana Brașov 
momentul solemn al schiului 
autohton va reuni tot ceea 
ce are mai bun acest sport 
în tara noastră oferind ama
torilor săi prilejul de a trece 
în revistă elementul de ca
litate in sportul nr. 1 al 
iernii.

(Urmare din pag. I)

tul său pleoa un punct negru 
care aluneca vertiginos pe 
gîtul „monstrului". Deodată, 
nu știu cum și-a luat zborul, 
iar viteza fantastică l-a tran
sformat în cometă ; o linie 
neagră care se apropia verti
ginos de pămint. O clipă am 
închis înspăimîntat ochii, dar 
un raport de aplauze mi-a re
dat curajul descumpănit. Lin
gă mine ș-a oprjț un om care 
zîmbea radios și-și ștergea 
ochii înlăcrimați. Crainicul 
anunța rezultatul unei fru
moase sărituri cu schiurile a 
lui Cornel Crăciun. Apoi, zeci 
de puncte s-au rostogolit, au 
luat forma de cometă și s-au 
oprit lingă mine. Senzația de 
plăcere m-a cuprins, iar pu

Octavia Bitu, înconjurată de 4 adversare. In puținele minute 
cit a evoluat, jucătoarea noastră a jost bine „păzită” de 

baschetbalistele bulgare

Foto: Gioca STOICOVICI — Timișoara

SÂ REÎNVIEM COLOȘII!
țin mai tirziu m-a dominat, 
alăturîndu-mă celor ce min- 
gîiau cu emoții nemăsurate 
spatele coloșilor, al mărețelor 
trambuline de zăpadă,

Pe unele din aceste piste 
ale curajului de atunci, na
tura, cu înceată dar iscusi
ta-! armă a vremii, a învins 
ușor în fața nepăsării și ui
tării omului, brăzdînd cu a- 
pele, aruricînd cu bolovani și 
pre-sărînd. lăstărișuri. Așa, a- 
proape și-au pierdut viața 
trambulina mare din Poiană, 
cea din vîrful Postăvarului, 
cele două de pe Cioplea, gi
gantul de la Borșa și cea din 

Dorna. Colindînd însă prin 
trecutul mai îndepărtat, acest 
proces este și mai vechi, el 
determinînd dispariția tram
bulinelor de la Sinaia, Poiana 
Stînii, muntele Harghita, Bun- 
loc. Piatra Mare, București și, 
desigur, altele.

Opus acestui trist proces, 
care a atras și diminuarea 
sportului respectiv, mai țin 
piept astăzi bătrîna „mijlo
cie" din Poiană și alte cîteva, 
realizate din lăudabile dar in
suficiente inițiative la Ocjor- 
hei, Rîșnov, Miercurea Ciuc 
și Brașov.

Startul de pe trambuline cu

0 VICTORIE AȘTEPTATĂ 7 MU
C.J.E.F.Ș. Timișoara a inau

gurat la sflrșitul anului 1968 
o interesantă competiție de 
baschet feminin, „Cupa ora
șului Timișoara", care s-a bu
curat de participarea repre
zentativelor Bulgariei, Iugo
slaviei și României (două e- 
chipe). întrecerea a beneficiat 
de o organizare ireproșabilă, 
fapt pentru care organele 
sportive locale merită felici
tări. De altfel, la sflrșitul tur
neului, președintele C.J.E.F.Ș. 
Timișoara, Cornel Balița, a 
declarat că datorită succesului 
repurtat de prima ediție, orga
nizatorii vor face tot posibilul 
pentru cu turneul dotat cu „Cu
pa orașului Timișoara" să In
tre în tradiția sportului timi
șorean.

Despre evoluția echipelor 
participante apreciem că a fost 
în general, bună, mai puțin 
formația noastră de tineret. 
După cum se știe, în prima zi 
s-ău întîlnit reprezentativele 
României și Bulgariei. La ter
minarea partidei, bucuria ju
cătoarelor a fost deosebită, iar 
căpitanul naționalei noastre 
Anca Racovițd ne-a spus: „Am 
așteptat, 7 ani, această victo
rie. în acest interval de timp 
de fiecare dată cînd am jucat 
cu echipa Bulgariei am gustat 
din cupa amară a înfrîngerii. 
Acum a fost rlndul adversare
lor noastre să părăsească tere
nul învinse".

Debutul lui Grigore Coștescu 
ca antrenor principal al repre
zentativei a fost de bun augur, 
echipa aliniată de el la Timi
șoara arătîndu-se redutabilă 
Au corespuns în mod special.

material plastic a fost luat 
de toți înaintea noastră, iar 
rezultatele de la J.O,—1968 
au demonstrat valabilitatea 
soluției. Și la noi aceasta ar 
fi o primă măsură necesară, 
dar, pînă atunci, brașovenii, 
sucevenii, prahovenii, mara
mureșenii și toți vechii pa
sionați trebuie să redea viața 
„trambulinelor" de relansare 
a acestui sport. Forțele cen
trale se diluează adesea, din 
păcate, pînă la efect, însă cele 
locale nu pot da greș.

Reînvierea coloșilor va re
deschide scena unui spectacol 
sportiv greu de egalat, dru
mul spre dobîndirea presti
giului național pierdut în a- 
cest sport și, desigur, la ex
tinderea lui onorabilă și pes
te hotare.

Ecaterina Vogel, Anca Racovi- 
ță. Bogdana Diaconescu, Cor
nelia Taflan, Gabriela Ciocan, 
Irina Vasilescu și Ileana Ghi- 
ță. Floarea Trandafir, Suzana 
Szabados și Cornelia Petric au 
arătat, atît cît au jucat, că se
lecționarea lor a fost justifica
tă și că nu peste mult timp 
vor putea aspira la titulariza
re. Octavia Bițu a fost acci
dentată In primele minute ale 
medului cu Bulgaria.

Fetele noastre au acționat cu 
multă dezinvoltură, cu precizia 
și calm în momentele decisive 
ale partidelor. Meciul cu Iugo
slavia a fost elocvent în acest 
sens : după ce am condus deta
șat. jucătoarele noastre au fost 
egalate și întrecute, ele au re
venit prompt. Recuperările în 
apărare și atae au fost bune. 
Bogdana Diaconescu și Ga
briela Ciocan s-au achitat ex
celent de această sarcină. Tre
buie subliniat că precizia a- 
runeărilor libere și din acțiu
ne a fost satisfăcătoare, iar 
Încercările de la distanță att 
avut multă siguranță. De ase
menea, contraatacul a funcțio
nat ireproșabil, intercepții le:
au fost bine efectuate, apăra 
rea nerămînînd descoperită in 
caz de ratare.

Deci, putem afirma că națio
nala feminină de baschet a 
României, prin comportarea 
avută la sffrșitul anului 1968, 
poate tinde în 1969, din nou, 
să se impună în ierarhia euro
peană. Cu atît mai mult cu cit i 
atît Iugoslavia cît și Bulgaria 
au fost reprezentate de forma- , 
ții redutabile din care riu au 
lipsit elementele tinere, do 
perspectivă. Din echipa ' Iugo
slaviei o impresie deosebită a 
p:-odus jucătoarea Marija Ve- 
ger. Ea a demonstrat că este 
baschetbalista ideală, posedînd 
o tehnică perfectă, gîndire tac
tică excelentă, calități fizice 
deosebite. In general, echipa 
Iugoslaviei ni s-a părut mai 
bună decît selecționata Bulga
riei. Aceasta din urmă s-a pre
zentat cu un lot în care au fi
gurat, jucătoare cu experiență 
(Dineva, Boianova, Nikolova), 
alături de sportive tinere.

Echipa de tineret a României 
a fost depășită de importanța 
competiției și valoarea adver
sarelor și, în plus, considerăm 
că selecția a fost nesatisfacă- 
toare. Au fost preferate (pe ce 
criterii ?) jucătoare cu statură 
necorespunzătoare, iar unele 
și cu multe kilograme In plus.

/ Paul IOVAN
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FAC PARTE DIN

cu turneul lotului de juniori in Grecia

p.

Un drum fără adresă ?

ai doilea fundaș cen- 
pleca, curind, în cău- 
prin tară.

Interviu cu Gheorghe Ola in legătură

— Vă închipuiți, desigur, 
că semnul de întrebare 
naște... următoarea între
bare ?

— Mărturisesc că n-am, la ora 
asta, un 
trai. Voi 
tarea lui

„UN TURNEU CARE VA RODI

lecției ? Lovirea mingii cu ristul Elevi ? Copiii centrului Steaua. Examinator " 
ocupă de creșterea

Reîntors acum cîteva zile din 
Grecia, unde lotul român de ju
niori a susținut trei jocuri, an
trenorul federal GHEORGHE 
OLA ne-a prezentat o postfață 
a aeestul turneu, după părerea 
dumnealui extrem de util. 
Exprimîndu-ne, oarecum, nedu
merirea față de atuurile atri
buite acestei suite de trei jocuri 
— două înfrlngerl și o victorie 
(Heraklion : 0—3 ; Patras : 0—1 ; 
Larissa: 1—0) — i-am solicitat 
antrenorului Ola explicațiile 
care ar justifica optica expri-l 
mată, Iată-le :

„Juniorii români au susținut, 
cu această ocazie, cele mai grele 
partide din viața lor. Intilnind 
in toate cele trei jocuri ECHIPA 
DE TINERET A GRECIEI - 
care a numărat, printre alții, 
mari speranțe ale primei repre
zentative (spre exemplu, Aidi- 
nius, de trei ori internațional A, 
rezervi la partida Grecia — 
Portugalia) — jucătorii mei au 
fost supuși la examene cit se 
poate de severe. Edificatoare 
pentru rrșine, ca și pentru ei, 
aceste meciuri au scos — preg
nant — în evidență valorile si 
lipsurile jocului echipei noas
tre. Forța de joc, bărbăția și, 
pe alocuri, duritatea angajării 
echipei gazdă au pus juniorilor 
noștri probleme grele, la care 
— gupă părerea mea — au ris- 
^Lis satisfăcător, ca să nu spun 
destul de bine. Rezistind ono
rabil unei formații mai mature 
pe toate planurile, echipa ră
mână și-a dovedit reale și 
apreciabile resurse".

— Intrînd în amănuntele 
concluziilor pe care, desi
gur, le-ați extras în urma 
acestui turneu, ce ne-ați 
mai putea spune ? V-a 
profilat, bunăoară, acest 
turneu un schelet de echipă 

. pentru sezonul internațio
nal ’69?

— Avînd, printre altele, și
acest obiectiv, turneul a contri- 

f țUrmaie din pag- 1) 

— Deci, 
fotbalul pe 
după cum

ați promovat 
teren acoperit, 
înțelegem.

Da, da, un mijloc de 
luptă al omului din țara ză
pezilor, pentru a asigura fot
balului continuitatea.

Firește, e vorba, pentru în
ceput, de un număr restrîns 
de asemenea obiective, limi
tate la posibilităfde noastre 
financiare, și în consecință 
ne aflăm, deocamdată, sub 
nivglul necesităților cluburi
lor. Obiectivul nostru final 
este însă SA EXTINDEM 
1NTR-0 ASTFEL DE MĂ
SURĂ INIȚIATIVA, INCIT 
ASEMENEA HALE GIGAN
TICE SĂ POATĂ FI REALI
ZATE ÎN FIECARE ORAȘ. 
ASTA AR CONSTITUI UNA 
DINTRE MARILE PROBLE
ME ACTUALE ALE FOTBA
LULUI SUEDEZ.

b) noi pierdem unii jucă
tori de frunte ai echipei na
ționale, care părăsesc terito
riul țării pentru a activa în 
marile cluburi profesioniste 
din străinătate.

O țară mică, cum e Sue
dia (7 754 000 locuitori — n.n.), 
nu poate suporta ușor pier
derea celor mai buni jucă
tori. Noi depistăm valorile,

SOVATA ESTE CĂUTATA IARNA

In tabăra Școlii sportive
Ca și multe ale stațiuni 

din țara noastră, Sovata cu
noaște și iarna aceeași anima
ție ca în lunile de vară Fru
moasele alei s-au transformat 
în piste pentru săniuș, iar 
dealurile din împrejurimi sînt 
asaltate de amatorii de schi.

în acest cadru minunat 
și-au fixat cartierul cei aproa
pe 400 de elevi ai Școlii spor
tive de atletism din București, 
care își inaugurează, cu acea
stă ocazie, prima sa tabără.

însoțiți de un corp de pro
fesori și antrenori, beneficiind 
de excelente condiții de caza
re, tinerii atleți școlari din 
București au poposit în So
vata în două serii: prima în
tre 22—30 decembrie, iar a 
doua între 31 decembrie și 6 
ianuarie.

Programul taberei, întocmit 
cu multă grijă, acordă aceeași 
atenție activităților recreative 
plimbări, lecturi, vizionări de 
filme) ca și antrenamentului 
atletic unde accentul se pune 
pe o bună pregătire fizică: 
alergare, lucrul cu greutățile, 
exercițiile de mobilitate.

Activitatea în tabără înce
pe din primele ore ale dimi
neții, cind din vilele cocoțate 
M deaiuri răsună cîntecele 

buit l<? cristalizarea osaturii 
viitoarei reprezentative de ju
niori. Iat-o, în principiu I ARl- 
CIU UORDACHE) — CRISTA- 
CHE, ?, BROȘOVSCHI, HAJ- 
NAL — ȘTEFĂNESCU (BEL- 
DEANU), NAOM, SIMfONAȘ 
- IONESCU, PETREANU, 
VLAD (ATOD1RESEI).

— Am 
băieți despre care am auzit lu
cruri bune — Necula (Minerul 
Baia Mare), Cosma (C.F.R. Pașr 
câni) și Crîngașu 
Vreau să-i păd la 
oricum, n-am să-mi 
vestigațiile numai la

și trei „adrese". Trei

(Petrolul). 
lucru dar, 
limitez in- 
ei.

— Revejtind, pentru în
cheiere, la turneul din Gre
cia. ..

— A fost un examen de ma
turitate, care le-a dat băiefilor 
conștiinfa propriilor lor valori. 
Acum știu (și eu, și ei) eă POT 
face față fotbalului adevărat, 
jucind, ei Înșiși, fotbal.,.

— Și credeți că 
și rezultatele ?

vor veni

Apropo, 
fotbaliști 

Dumitrache,

— Trebuie ti oină, 
știți ci primii patru 
oi anului '63 
Dinu, Sătmdreanu și Gonea — 
desemnați de ancheta revistei 
„Fotbal" — au trecut prin lotul 
de juniori ? Oare ascensiunea 
lor nu poate fi privită Șl ca 
un rezultat al pregătirii la re
prezentativa de juniori ?

— Fără îndoială, da.

M. P.

noi le afirmăm, le confirmăm 
clasa și in momentul consa
crării apare concurența stră
ină cu mirajul unor perspec
tive de aur, folosind argu
mente cărora cluburile sue
deze din considerente econo
mice, nu le poate face concu
rență.

Succesele echipei naționale 
sînt de cel mai mare preț 
pentru noi, — e doar în joc 
sentimentul nostru patriotic 
— și vrem să aliniem cea mai 
bună garnitură, Utilizarea a- 
cestor jucători, de valoare in
ternațională, aflați în străină
tate, ne creează, înșă, proble
me dintre cele mai dificile 
Obținerea lor, mai ales atunci 
cind cluburile la care joacă 
susțin meciuri importante, dă 
naștere 
pur și 
nesc...

unor dificultăți care 
simplu ne îmbătrî-

fotbalul, 
al țării 
a atins 

tehnic
propagan-

— Apreciați că 
în general, și cel 
dv, în particular, 
un ridicat nivel 
spectacular și 
distic ?

— Fotbalul este sportul cel 
mai popular în Suedia.

După părerea mea, consi
der că jucătorul perfect teh
nic n-a existat și nici nu va 
putea exista, probabil, nicio
dată. Și aceasta nu dintr-o 
carență a elementului uman, 

vesele prefațînd exercițiile de 
înviorare.

După micul dejun, grupele 
trec și-și desfășoară progra
mul de lucru. Această activi
tate variată este urmărită de 
oamenii muncii veniți la o- 
dibnă.

După o scurtă pauză (folosi
tă de cele mai multe ori pen
tru o bătaie cu zăpadă) gru
pele reiau activitatea, ultima 
parte a antrenamentului fiind 
consacrată în special lucrului 
pe specialități.

După masa de prînz, o o- 
dihnă binemeritată, apoi schi, 
săniuș, patinaj, plimbări...

Seara, în fiecare vilă mieii 
atleți citesc, participă la jocuri 
de cabană, se întrec la șah, 
ascultă muzică, iar din două 
în două zile, la Casa de cul
tură a stațiunii, vizionează 
filme sau dansează.

Cu un asemenea program, 
timpul în tabără se scurge 
foarte repede spre regretul e- 
levilor care au îrOSă satisfac
ția de a fj beneficiat de o 
vacanță plăcută șji folositoare 
si egre, sîntem sigiuri, va avea 
o influentă pozitUyă asupra 
activității lor în viitorul se 
zor atletic.

prof. Camil MORȚUN

Titlul _____  _ . . r
Voineșcu. festa glorie a clubului militar, unul din antrenorii care se i 

tinerelor elemente pentru formația de seniori

ÎN DISCUȚIE

„PRODUCȚIA” CENTRELOR
DE COPII ȘI JUNIORI

După expunerea unui ma
terial din partea Federației 
române de fotbal, care a tre- 
cut in revistă activitatea or- 
ganizatorică *i da instruire 
desfășurată in aceste unități 
de-a lungul anului 1968. an
trenorii Dan Alexandru (A- 
rad). Colea Vîlcov. Ntcolae 
Belisna (București). Ch. Du
mitrescu (Ploiești), precum și 
antrenorii federali 
Dumitru Teodorescu 
deleanu au supus 
referate cu privire 
ția, mijloacele, metodei

Gh Ola. 
și C. Ar- 
discuțtei 
la selec

te și 
formele de organizare a in
struirii in rindurile copiilor 
și juniorilor.

Referatele, cît și discuțiile 
purtate pe marginea acestora 
s-au axat mai mult asupra 
muncii .utsfăs^ată îq

' le de copii și juniori, subli
niind realizările și sprijinul 
organelor mișcării sportive in 
direcția atragerii unui număr 
sporit de tineri, îndeosebi e- 
levi, în practicarea fotbalului.

Dintre acțiunile întreprinse

DESTAIliUIE...
a jucătorului proprimziș, ci 
pentru că însăși tehnica fot
balului evoluează continuu, 
angajlnd o neîntreruptă cursă 
între fotbal și om, Intre sis
tem și practician.

Desigur, există un mijloc 
eficient și determinant pen
tru ca spațiul dintre acești 
doi factori — să le spun pare 
puncte cardinale sau mai bine 
linii paralele care nu se vor 
unifica niciodată, dar care to
tuși se pot apropia conti
nuu ? — să devină tot mai 
apropiat: E ANTRENAMEN
TUL, PREGĂTIREA INTEN
SIVA, EFORTUL CONTINUU.

— Cunoașteți fotbalul 
românesc ?

mișcări sportive ca a- 
din România, CARE 

DOVEDIT TRĂINICIA. 
MAI DEPARTE DECÎT 
JOCURILE OLIMPICE 
MEXIC.

— Atît din contactele di
recte, cit și din activitatea 
lui înscrisă în manifestările 
internaționale, am întrevăzut 
posibilitățile fotbalului roma
nesc.

Instabilitatea rezultatelor ex
primate prin scoruri nu tre
buie să afecteze aprecierile 
de bază asupra posibilităților 
unei 
ceea 
ȘI-A 
NU 
LA 
DIN

Cu un tineret viguros, bine 
pregătit atletic și educat mul
tilateral, cu o organizație că
reia statul ii creează condiții 
optime de dezvoltare. FOT
BALUL ROMANESC ȘEA A- 
SIGURAT UN LOC REMAR
CABIL IN ARENA MONDI
ALA. Firește, evoluțiile sînt 
in funcție de conjunctură, de 
forma „naționalei" și de acei 
factori — să-i numim impon
derabili ? — care determină 
un scor, un rezultat tehnic 
FOTBALUL DV DE CLUB E 
BINE DEZVOLTAT SI ÎN 
RELAȚIILE INTERNAȚIO
NALE CRED CA E MAI NO
ROCOS DECÎT CEL AL NA
ȚIONALEI PROPRIU-ZISE.

Personal, cunosc jocul echi
pelor Rapid și Dinamo din 
București, PE CARE IL CON
SIDER DE NIVEL EURO
PEAN — a încheiat interlocu
torul nostru de azi.

AZI, ULTIMA ZI LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO
La cererea participanților, 

vînzarea 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 miine 
la ora 18,36 în Capitală în 
str. Doamnei Nr. 2.

Depunerea biletelor ciștigă
toare se va face pînă joi 9 ia
nuarie 1969 ora 13 în orașele 
reședință de județ si pînă 
miercuri 8 ianuarie 1969 ora 
13 în celelalte localităfi.

Recent a avut loc consfătuirea antrenorilor care activează 
la centrele de copii și juniori ale secțiilor de fotbal div izio- 
nare A B. precum și in localitățile Tg. Ocna (Bacău), 
Mihai A iteazu (Cluj), Bec ic a (Arad) și Calafat (Dolj). Acea
sta este prima consfătuire de 
secțiilor respective.

îr. acest scoc s-a aprecia: po
zitiv, in primul rind. relua
rea. deoi multi ani de ab
sență, a campionatului repu
blican școlar, care jn ediția 
1967—1968. in etapa pe ciase. 
a cuprins liâCDO elevi ai șco
lilor generale și 40 000 de li
ceeni. iar in cea pe localități 
— 1 262 echipe de școli gene
rale și 354 de licee. De aceea
și apreciere favorabilă s-au 
bucurat ți alie forme tie st
ingere și stimulare a tinere
tului sore peactiearea fotba
lului. ca de exemplu campio
natele locale sesfățurate în
tre echipeie de străzi, organi
zate la București. Iași. Bra
șov, Arad. Timișoara. Ploiești. 
Oradea. Craiova. Tg. Mureș. 
Deva etc.; jocurile intre re
prezentativele școlare ale di
feritelor orașe (Bucureții- 
Cluj, lașj-Bacău, Oradea-Cl-j 
și altele), la care se pot adău
ga și inițiativele luate 
ziarul „Sportul* 
răspund prezent!" 
vista „Fotbal* cu 
fotbaliști talentați cunoaște*

de 
cu „Copiii 
și de re- 

„Ce tineri

Consfătuirea a analizat și 
măsurile luate in vederea îm
bunătățirii instruirii celor mai 
talentati tineri, in care scop 
în anul 1968 au funcționat 22 
centre de copii Si juniori. 16 
secții de fotbal in cadrul șco
lilor sportiv e. față de 17 și, 
respectiv, 9, cite existau in 
1967.

O realizare meritorie a fost 
și organizarea in iulie 1968 
a taberei de copii de la Buc- 
soaia, sub egida Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor, cu sprijinul tehnic 
al federației române de fot
bal. la care au participat e- 
chjpele reprezentative 
școlilor generale 
ale campionatelor

ale 
ciștigătoare 
județene.

îmbunătă-în domeniul
firii instruirii copiilor ți 
juniorilor se așteaptă re
zultate mai bune și ca ur
mare a instituirii noului 
sistem competițional, care, 
în ediția 1968—1969 a cam
pionatului republican al 
juniorilor, cuprinde peste 
500 de eciiipe ,iar țn cam
pionatul republican al șco
lilor generale și în eupele 
județene pentru copii, 
circa 800 de echipe.

Din cele înfățișate mai sus 
rezultă că în anii 1967 șj 1908 
s-a produs un real reviriment 
al activității fotbalistice în 
rindurile copiilor și juniori
lor, consecință a intensifică
rii preocupărilor organelor 
Ministerului învățămîntului, 
alo Consiliului National al 
Organizației Pionierilor și ale 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport în 
direcția realizării prevederi
lor rezoluției Conferinței pe 
tară a mișcării spcitive și a 
Conferinței Federației române 
de fotbal din iulie 1967.

ÎN CELE 22 DE CENTRE 
SÎNT CUPRINȘI PESTE 1600 
DE COPII ȘI JUNIORI, MA
JORITATEA CU CERTE 
PERSPECTIVE DE AFIRMA
RE. Aceștia sint repartizați

La această tragere tradițio
nală se atribuie in număr ne
limitat autoturisme: Fiat
1 800, Dacia 1100, Șkoda 1 000 
M.B. și 10 autoturisme prin 
tragere la sorti (1 Warszawa, 
4 Dacia 1 100,' 3 Moskvlci 408 
cu 4 faruri și radio, 2 Skoda
1 000 M.B,).

Se mai acordă 40 excursii 
in U.R.S.S. — Asia Centrală — 
si premii fixe în bani de cîle 
25 000 lei, 10 000 lei, 6 250 lei,
2 500 lei, 1 000 lei ele.

Se extrag 30 numeie Va- 
riimteloi cu 2 numeie

acest gen de la inființarea

in 54 de grupe de copii și 37 
de juniori, iar de pregătirea 
lor răspund 59 de antrenori.

În ultimii doi ani. din echi
pele act Jalelor centre (din ca
drul secțiilor divizionare A) 
au promovat în locul echipe
lor .de juniori un număr de 
47 de j'jcători. in cele de ti
neret — rezerve 124 și nu
meroși alții in formațiile de 
divîz>e B șt C.

In ceea ce privește promo
varea dementelor tinere in 
ectăpeie divizionare A și cele 
de tineret-rezerv e situația se 
prezintă după cum urmează :

Censul
Juc&iorl promo, 
vați inecfc.pe*'?

div. A tm.-rez.

Răpi Buc. i 1
Cr^șui Oradea e 6
P.-agresui Buc. s
.u* e.uj s i
Sieaiu Buc. 4 13
UT. Ar*d 4 4
„U* Cr»:c .a 4 6

Augusr* Buc. 3 1
Peru.ul Ploiești >
F.C. Argeș 3

Bacâu 2 5
Po.:wflmca lăți 1 12
ASA. Tg. Mureș 1 4
Jiul Petroșeni 1 4
Farul Constanta 1 8

Din numărul total al jucă
torilor ce alcătuiesc actualele 
loturi ale echipelor divizio
nare a, 30 la SUTA sînt 
TINERI PROMOVAȚI IN 
ULTIMII DOI ANI DIN PRO
PRIILE PEPINIERE.

în ceea ce privește instrui
rea echipelor, se constată că 
majoritatea antrenorilor gru
pelor de copii și juniori des
fășoară p activitate șușțjnută. 
Pe baza experienței acumu
late în cei 3 ani de la înfiin
țarea majorității centrelor, 
antrenorii au prezentat în 
consfătuire unele generalizări 
metodice prețioase, dar încă 
insuficiente pentru a se putea 
stabili, pe baza unor date ri
guros verificate în practică, 
sistemul celor mai eficiente 
obiective de instruire, mij
loace, metode și forme de or
ganizare a pregătirii diferen
țiate a copiilor și juniorilor, 
în funcție de particularitățile 
lor psihice și fizice.

(Străduințele depuse în acest 
sens de către unii antrenori 
(Vîlcov, Timar, Dan, Dumi
trescu, Covaci, Avram, Kluge, 
Stânculescu, Moldoyeanu și 
alții) sînt meritorii, dar pentru 
a putea fi generalizate ele 
trebuie încă aprofundate, iar 
unele ipoteze de la care acești 
antrenori au pornit în munca 
lor, chiar corectate.

A reieșit, de exemplu, nece
sitatea precizării mai clare a 
concepției despre selecție și a 
probelor de control folosite în 
acest scop, deoarece mai ales 
la virsta de 10—14 ani, cind 
organismul suferă transfor
mări radicale, depistarea ele
mentelor de perspectivă nu 
trebuie efectuată prin elimi
nare, ci pe baza observării 
îndelungate a evoluției copii
lor într-o activitate continuă, 
desfășurată cu deosebire in e- 
chipcle școlare — așa cum au 
subliniat antrenorii Dan, Co
vaci, Birsan și alții. V. Stăn- 
culescu a propus, cu totul 
justificat, elaborarea unei noi 

gătoare din 6 extrase, li se a- 
tribuie cite 100 lei.

Cu 10 lei se poate participa 
la toate cele 3 faze, la care 
se exlrag 30 numere.

Fiecare variantă de 10 lei 
are trei șanse de cfștig și 
poate obține trei 
ferite: obișnuite, 
tare și speciale.

Jucgii neapărat 
specială LOTO care vă oferă 
marj șanse de cîștig Rețineți! 
Azi este oltinnj zi cind mai 
puteți să vă procurați bile 
lele.

premii di- 
stiplimen-

la tragerea

VEȘTI DE LA F. C. ARGEȘ
I0ACHIM POPESCU Șl PAVLOVICI NU MAI

După o lună de vacanță, 
echipa piteșteană va efectua în 
zilele de 8 și 9 ianuarie vi
zita medicală, urmînd ea pre
gătirile pentru sezonul de pri
măvară să le înceapă în ziua 
de 10 ianuarie. După un sta
giu de regătire de 10 zile — 
în localitate ■—, echipa se va 
deplasa într-o stațiune de 
munte, unde va continua pro-

data de 20 februarie, antre
namentele echipelor de seni
ori și de tineret se vor des
fășura in comun, urmărindu-sc

gramul antrenamentelor de
iarnă.

Pentru luna februarie, se
preconizează un turneu în
Izrael și Turcia. începind cu

POLITEHNICA TIMISOARA A ÎNCEPUT

Suferințele echipei Politeh
nica Timișoara continuă. După 
ce în ultimii ani a schimbat 
peste o duzină de antrenori, 
coborînd din divizia A în di
vizia B, echipa de pe malul 
Begăi pășește în noul an fără 
conducător tehnic. Prin pleca
rea lui Ștefan Cîrjan la Uni- 
versitatea Cluj, postul de an- 

programe de instruire, întru- 
cit obiectivele urmărite la di
verse virste se deosebesc în 
mare măsură. La copii, ins
truirea are un pregnant ca
racter generai, orientat spre 
însușirea coreetă a elemente
lor fundamentale ale fotbalu
lui. pe cind la ceilalți apare 
cerința specializării pe anu
mite posturi sau spații de ac
țiune.

Participanlii la consfătuire 
au subliniat, de asemenea, 
necesitatea concentrării efor
turilor antrenorilor in direc
ția creării de nei exerciții și 
jocut i, mult mai eficiente de
cât cele folosite actualmente, 
pentru stăpinirea tehnieii, 
pentru dezvoltarea indicilor 
armonioși de dezvoltare fizi
că. precum și pentru folosirea 
judicioasă a procedeelor ..in 
circuit", „eu intervale” și 
,.non-stop", in vederea per
fecționării calităților fizice de 
bază și specifice, reazintul 
sigur al executării superioare 
a tuturor acțiunilor tehnico- 
tactice ale fotbalului contem
poran.

în concluziile consfătuirii, 
a mai fost subliniată NECE
SITATEA INSTITUIRII U- 
NOR COLECTIVE, CARE, 
TINÎND O SISTEMATICĂ 
LEGĂTURA CU ANTRENO
RII ECHIPELOR DE COPII 
SI JUNIORI, SĂ ELABO
REZE O SUITĂ DE MATE
RIALE METODICE IZVORÎ- 
TE DIN ACTIVITATEA 
PRACTICĂ A CELOR MAI 
BUNI SPECIALIȘTI ȘI ME
NITE, TOTODATĂ, SA PUNA 
BAZELE UNUI SISTEM DE 
ANTRENAMENT AL TUTU
ROR ECHIPELOR DE COPII 
ȘI JUNIORI.

INDISCREȚII
(...la temperatura sufletului)

.. .Un restaurant nou in gura 
ultimele seri ale anului ’68. Adunați 
prelungite mereu, ca în poveste, 20, 30 și în cele din urmă 
50 de CREDINCIOȘI al fotbalului s-au strins la flacăra 
unui dor. Mulți s-au revăzut după 10, după 20 de ani. 
Le tremurau de emoție bărbiile, vocile vibrau cald, ochii 
clipeați mai des Erau strinse cinei generații de fotbaliști 
ai echipei Unirea Tricolor, echipa Oborului. Se aflau in 
jurul acelor mese NUME cu greutate in fotbalul nostru. 
Citind, după paleta.,, tîrnplelor. Nae Lucescu, fostul ei pre
ședinte, Petre Steinbach, Ștefan Cîrjan, Petrică Rădulescu, 
Dineă Schileru, Mircea Cruțescu, Gh. Oprișescu, Traian 
Demetrescu, Lulu Mihăileșcu, Sonny Nieulescu, Gică Pe
trescu, Costică Marinescu, Alexandru Petculescu, Titus 
Ozon, Mircea Popescu. Aurelian Cernea, Marin Apostol, 
Dinulescu, Constantin etc. (16 
riți...).

în piînsetul nostalgic al 
ghitarei lui Nae Nieulescu, 
copilul-mascotă a1 Unirii 
de-acum trei veacuri, azi om 
în jurul lui 40 de ani, se 
țes amintiri de neuitat.

— Mai ții minte, Mirceo 
(n. a. — Mircea Popescu) cind 
în ajunul meciului cu Sparta 
Arad aveai 40 de grade, te 
întorceam cu cearceafurile 
ude, iar a doua zi ai dat trei 
goluri și am bătut cu 4—2 ?

— Dar meciul acela de 
pomină cu Dermagant, jucat 
la Tg .Mureș ? Bătuse pe Fe- 
rencvaros, pe Rapid, clști- 
gase cu o săptămină înainte 
in fața selecționatei Bucureș- 
tiului... Am plecat de la 
București cu un camion des
coperit. La Brașov a început 
să plouă. Am pus paie în 
camion, să ne mai încălzim. 
Am ajuns la Tg. Mureș la 
4 dimineața, iar după-anriază, 
tot la 4. am bătut Derma- 
gantul cu 4—1...

Alexandru Petculescu: „Ac
celerat, rapid, avioane ? Nici 
nomeneglâ! Personal clasa a 
3-a București — Baia Mare... 
Si eram fericiți

Nae 
Întins 
triece 
Viena 
n minte o înfrîngere: 1—2 cu

că jucăm !“ 
: „Deși am 
team-uri aus-

3—1, F C.

Lucescu 
renumite 
(Wacker
3—1) acum inii vine

Pag. a 3-a

CLUBUL PITEȘTEAN
omogenizarea procesului de 
instruire.

Referindu-ne la compo
nența primei echipe, NO- 
ȚAM DOUA PREZENȚE 
NOI — Ion Clțitu și Ion 
Ariciu, și DOUA ABSEN
TE — Ioachim Popeșcți și 
Pavlovici, CARE NU MAI 
FAC PARTE DIN ACEST 
CLUB.

Mai harnici, juniorii de la 
F.C. Argeș ȘÎ-au început 
pregătirile pentru sezonul 
de primăvară încă din... 
anul trecut, de la data de 
24 decembrie.

trenor la „Poli" a rămas va
cant.

Cum și cine va începe pre
gătirile cu această echipă cu 
tradiție în fotbalul românesc ?

ARCAN — coresp. principal

AZI- 
MÎINE

SOSIREA, 
. PLECAREA

In cursul zilei de astăzi este 
așteptată să sosească in Capitală, 
pe calea aerului, selecționata de 
fotbal divizionară care după 
cum se știe, a susținut două 
jocuri in Izrael.

Conform programului anunțat, 
fotbaliștii români urmează să 
plece miine in Belgia și Olan
da, unde vor întreprinde un 
turneu de citeva jocuri cu carac
ter de verificare înaintea me
ciului de la Londra.

CRIȘUL
LUAT STARTULA

PE ’69
Conform programului inițial 

stabilit, întreg lotul Crișului 
s-a prezentat ieri la primul an
trenament în vederea returului. 
După controlul medical efectuat 
de dr. Gh. Bonyhai, jucătorii o- 
rădeni au făcut o scurtă mișcar-e 
pe terenul acoperit de zăpadă. 
De remarcat faptul că lotul Cri
șului a fost completat cu trei 
jucători din echipa de tineret : 
Sădi, Kassaj, Erdeli,
ILIE GHIȘA, coresp. principal

PRONOSPORT

PflUNOSTICUl NOSTRU
ETAPA (1)

Bari — Lazio (pauză) 
Barj — LaziQ (țjngh 
Breșcia — Spat (pauză) 
Brescia r- Spat (final) 
Genoa—Mantova 
Genoa—MUDtqya ...
eșjapzaro — Perpglp 
Como — Regglana 
Livorno — Cesena 
Modena — Reggin a 
Monza — Lecco 
padova — Catania 

Foggia

2
X

1
1
1
1
1
1
1

X 
X

1 
X

I.
II.

III.
IV. 
V.

VI, 
Vtț. 

VIII.
IX.
'x.
XI.

Xn. . 
XIII. Twnana

(pauză) 
(final)

Oborului. Una din 
in jurul unor mese

antrenari, doi maeștri eme-

F. C. Austria. Golul nostru 
l-a dat Sonny. Pînă la urmă, 
insă, echipa aceea de mari 
vedete, printre care Sindelar, 
Sesta, Nausch a întrecut ti- 
năra noastră formație de 
mînji. N-am fost supărat. A 
t--- -....... —I „ca în filme",

vestitul 
In cabi- 
pe tine-

.fost un meci 
La sfirșitul partidei, 
Sesta a venit la noi 
nă și i-a îmbrățișat 
rii săi adversari".

— încă de la 14 
Costică Marinescu i 
nea „Nea Costică", i 
copilandru încă, juca

ani, lui 
se spu- 

Deși era 
---- „la in- 

tiic", ji juca intr-adevăr ca 
un nene...

— Ați văzut cum reacțio
nează jucătorii azi după o în
frîngere ? Ai noștri, după o 
bătaie nu mai coborau la 
masă...

— Ce reprezenta fotbalul, 
ce. însemna echipa pentru 
untriști ? Ce să mai vorbim, 
domnule? Lui Alexandru Fră- 
țilă (unchiul lui Titi, dina- 
movistul) i-au adus vestea in 
timpul unui meci că i-a mu
rit mama. Ni se tăiaseră nonă 
picioarele, dar el a jucat, cu 
lacrimi în ochi, tot meciul 
pînă la capăt, și-abia la sfir
șitul lui a fugit acasă...

Dragoste (adevărată) de 
fotbal I A existat și asa 
ceva...

Marius POPESCU



Atleții la start, în
primul mare concurs

otae
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TENISMENII
îi înnebunitoarea popularitate a raliuluiAUSTRALIENI

fi trăit în vre-

SE
el-

REVANȘEAZĂ

ERIC VLAEMINCK
CONFIRMA

SPORTIV EXTERN

.e

Reni Cotton, șeful ser- 
competiții de la Ci- 
plătit cu bani grei (de- 
cu altfel de necazuri) 

de a fi printre primii

Cu acest 
numeroși 

de la Ciu- 
frunte cu

soseex)

nu numai cu cer
și cu zăpadă și cu

Conform 
meții și

Lna dintre reprezentantele 
Franței in marile bătălii 

ale schiului alpin — 
I Florence Steurer

pc.o Lon- 
care-1 va 

sriră de ia

chiul alpin, a cărui popu- 
; este în conti

nuă ascendență, domină 
programul de întreceri al

aru 
sare

marcase din poziție de ofsaid. 
Spectatorii mexicani au protes
tat vehement, unii dintre ei 
invadînd terenul de joc. A 
fost necesară intervenția poli
ției.

Cel de-al doilea joc dintre 
echipele Italiei ți Mexicului va 
avea loc mîine.

Dante ar
noastre și-ar fi rescris 
Infernul inspirindu-se

■esta. i*s4. pentru tn- 
meturccld-: exis- 
trul I-aliei este 
echipă sp'ccpe

panoramio
nă

și 
un 

tocmai 
„L.S.”,MIAMI BEACH, 3. — Tur

neul internațional de tenis re
zervat echipelor de juniori de 
la Miami Beach a fost cîștigat 
de echipa Australiei. în finală, 
tinerii |ucători australieni au 
învins cu scorul de 2—-1 echi
pa S.U.A.

ambeîe 
oe ur- 

1 d’-eva 
matelor

LUCRU POLITIEI

antrenată de un

Melbourne.
n~.i; ,/xy,'
racție, își 

e-aiea racb€âe co*3'-e pr 
e cele mai bune di 
tazdele as*je 
9 ele și pali 
■rea ..salace;
«ei

găsit pe 1969! Iată- 
din nou la început 
drum... 
tradiției, deși 

pulsul competiționa) 
se cam opun, îi dăm fotba
lului ce-i al lui, amintinda- 
vă, mai întîi, de revanșa 
Mexic — Italia, pe care re
zultatul de la 1 ianuarie o 
face și mai interesantă. I-am 
dat, deci, prioritate sporti- 
lui-rege, dar partea leului re
vine — firește — sporturilor 
de

vor disputa cele 4 zile inter
naționale ale orașului Miin- 
chen, apoi la Madonna di 
Campiglio — „Cupa Europei' 
pentru juniori — și la Tren- 
tino (Italia) vor avea loc dis
pute aprinse pentru onorar‘a 
și greu accesibila moștenire 
a unor Killy șt Xancy Greene.

In Cupa orașelor tirguri

REAL SARAGOSSA
NEWCASTLE UTD. 3-2

MADRID, 3. — La Saragossa 
s-a disputat meciul tur dintre 
echipele Real Saragossa și 
Newcastle United, contînd pen
tru optimile de 
„Cupei orașelor 
fotbal. Victoria a 
baliștilor spanioli 
(2-2).

finală 
tîrguri* 
revenit

Turneul internațional ful
ger desfășurat la Berlin a re
venit echipei orașului Leipzig, 
care în finală a întrecut se
lecționata Berlinului cu sco
rul de 11—8 (4—5). Echipa de 
tineret a orașului București 
s-a clasat pe locul 3. După 
ce au învins cu scorul de 

(5—5) echipa orașului 
handbaliști

întilnit formația 
de care au fost 

13—10 (8—6).

9—7
Moscova, tinerii 
români au 
Leipzigului 
întinși cu

în grupa 
ternațional 
bal de la Rostock, echipa H.G.

A a turneului in- 
masculin de hand-

Schiul alp 
laritate n ' i 1 aer

net 
săptămînii de care ne ocu
păm. Enumerarea concursuri
lor din calendarul F.I.S., dec; 
numai a marilor competiții, va 
fi deajuns pentru a vă face 
o idee despre intensitatea ac
tivității : Astfel la Berchtes
gaden și la Oberstaufen vor 
avea loc probe contînd pen
tru Cupa Mondială, Concurs :'i 
de mare anvergură mai sint 
programate în S.L.A., la Alta 
(Utah), Great Gorge (New- 
York), la Bromely-Mount Ver
mont și Winter Park (Colo
rado), la Mount Mammoth 
(California). Și în Canada 
(Mount Withehorn, Lake Loui
se, combinate cu Alta) va 
avea loc un concurs open, dar 
nu trebuie să credeți că aici 
sensul cuvântului este același 
ca în tenis... Centrul de greu
tate al probelor alpine rămîne 
însă, firesc pe continentul eu
ropean. La Wengen (Cupa 
Lauberhorn, a 39-a ediție 
Adelboden și Grindelwald 
(în Elveția) la Les Gets ș: 
Morzine (Franța), ambele : : 
Mari Premii ale stațiunilor 
respective, aflate acum la a 
XV-a ediție (ce-ar fi dacă 
am încerca și la noi in țară 
așa ceva ?), la Oberammergau 
(R.F. a Germaniei), unde se

Probele nordice, mai lente 
in demaraj încep să po
larizeze și ele interesu. 

Reușita transmisiilor televi
ziunii din prima zi a anului 
ne obligă să amintim de dis
puta zburătorilor pe patru 
trambuline: după Oberstdorf 
și Garmisch Partenkirchen 
(R F G.ț, urmează mar.'e’.e 3- 
ustriece — Innsbruck și Bi- 
schofshofen. Wirkola. norve
gianul zburător (oare cir.d 
vom avea și noi de poreclit 
pe cineva ..românul zbura- 
tor" .2 domî?Tât auto? «îâr 
pînâ acum. Vom aș’.epta cu 
interes rezul latele. ~ In Ceho
slovacia va avea de asemenea 
loc o suită de concursuri — 
Spindieruv Mlyn. Liberec si 
Tanvald — denumită ..Sâpta- 
mina săritorilor”. Se caută noi 
Kaska...

Fondiștîi revin și ei m 
prim plan. La Neukircb- 
Schonarch (KF. a Ger

maniei) se dispută Circuitul 
Neukirch-ului. 
seniorilor cit 
care cuprinde 
(respectiv 10) 
nată nordică, 
al săptămînii i

rezervat aut 
și junîortlcr. 

probe.e de 15 
km si comb:- 
Capui de af 5 
constituie insă

un concurs feminin, anume 
cea de a Xl-a ediție a Cupei 
Klingenthal IR D. GermanăI. 
in program figurind probele 
de 5, 10 și 3x5 kn 
bărbați, cursele cele
portante se vor disputa in 
Norvegia și în Suedia, res
pectiv la Oslo (Mo nolitt rennet > 
și la Bergsjo.

Eu- 
CJ 
re- 
se 

ce
lor trei piste: Inzell (ILF. a 
Germaniei). Innsbruck (Aus
tria) și Madonna di Campi- 
glio (Italia).

în hochei — obișnuitele 
luări de contact între formații 
de club și reprezentative din 
..marile puteri' ale pucului, 
in majoritate amicale în ca
drul turneelor. O singură ex
cepție — Cupa Ahearne.

în atletism, sezonul crosu
rilor e în toi. De mare inte
res se anunță Cursa plajelor 
din Montevideo, la care vor 
lua, probabil, startul corifeii 
Corridei Sao Sylvestro din

MECIUL DE FOTBAL MEXIC — ITALIA
A DAI DE

In cursul meciului Mexic — 
Italia, disputat miercuri la 
Ciudad de Mexico, și cîștigat 
de oaspeți cu 3—2, au avut 
loc cîteva incidente provocate 
de spectatori. Astfel, în mi
nutul 36, cînd scorul era 1—0 
pentru echipa Mexicului, arbi
trul mexican a anulat un gol 
înscris de Domenghini. Apoi, 
la scorul de 2—2 în minutul 
70, arbitrul nu a acordat gaz
delor un punct, deoarece Bona

Copenhaga a învîns cu 21—15 
(11—6) echipa Pogon Zabrze. 
în grupa B. echipa D.H.F.K. 
Leipzig a întrecut cu 16—9 
(6—4) pe Dinamo Bacău. Alte 
rezultate: Empor Rostock- 
Spartak Sofia 21—11 (7—6); 
Se). Moscova-Honved Buda
pesta 18—16 (9—7).

SELECȚIONATA 
IZRAELULUI 

ÎNVINSA LA VIENA
La Viena in meci amical 

echipa masculină a Austriei 
a dispus de selecționata Izra- 
elului cu scorul de 19—8 
(9—6).

PE GHEATA ȘI PE ZAPADA
• U.R.S.S. campioană europeană la hochei-juniori A Suedezii 
învinși in Canada • Ninsoare abundentă in Austria • Concursul

de patinaj viteză de la Oslo

Viteziștiî gnețu din 
ropa — salutăm 
bucurie participarea 

prezentanților noștri ! — 
vor întrece în Concursul 

ti

SAN FRANCISCO 3 (Ager- 
pres). — Astă seară la San 
Francisco are loc primul mare 
concurs internațional pe te
ren acoperit al noului sezon 
atletic din S.U.A. 
prilej vor evolua 
campioni olimpici 
dad de Mexico în
Bob Beamon (lungime), Dick 
Fossbury (înălțime), Lee Evans 
(400 m), Dave Hemery (400 m 
garduri). Bob Seagren și alții.

• Cunoscutul atlet kenian 
Wilson Kiprugut. medaliat o- 
limpic cu argint în proba de 
800 m plat, a declarat ziariș
tilor că in sezonul viitor nu 
va mai participa la concursu
rile internaționale. El va fi 
prezent doar la principalele 
competiții interne.

• Au luat sfîrșit întrecerile cam
pionatului european de hochei pe 
gheață pentru echipele de juniori 
desfășurate timp de mai multe 
zile la Garmisch Partenkirchen. 
Titlul de campioană a revenit 
echipei U.R.S.S., care în ultimul 
joc a terminat la egalitate: 2—2 
(0—0, 2—2, o—0) cu echipa Ceho
slovaciei. Alte rezultate : Suedia— 
Finlanda 8—3 (3—1, 0—1, 5—1) ; Po
lonia—R. F. a Germaniei 4—3 (0—2, 
2—1, 2—0). Clasament : 1. U.R.S.S. 
9 puncte ; 2. Suedia 8 puncte ; 3. 
Cehoslovacia 7 puncte etc.

vins cu scorul de 6—3 o selecțio
nată a Finlandei,

p La Stockholm au continuat în
trecerile competiției internaționale 
de hochei pe gheață dotată cu 
„Cupa Ahearne". Echipa finlan
deză I.F.K. Helsinki a învins cu 
scorul de 6—3 (2—0, 1—0, 3—3),
formația canadiană Victoria-Ti- 
gers.

pe• Selecționata de hochei 
gheață a Suediei a susținut o 
nouă tntllnire în cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în Crnada, 
jucind cu reprezentativa orașului 
Winnipeg. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 11—4 (6—0, 
4—2, 1—2).

• Din cauza ninsorii abundente 
și a unei vizibilități necorespun
zătoare, antrenamentele în vede
rea celei de-a treia „manșe" a 
competiției de sărituri cu schiuri- 
le „Turneul celor 4 trambuline" au 
fost aminate. La Innsbruck ninge 
continuu și stratul de zăpadă de
pășește 38 cm.

• In cadrul „Cupei Star" selec
ționata Canadei de est la hochei 
pe gheață a jucat la Goteborg in 
compania echipei Vaestra Froc- 
lunda. Hocheiștii canadieni au ob
ținut victoria cu scorul de 4—1 
(1—•, 2—1, 1—0). In al doilea joc, 
echipa orașului Gottwâldow a în-

• Concursul internațional de pa
tinaj viteză de la Oslo a început 
cu desfășurarea probelor de 500 șl 
5 000 m. In proba de 500 m vic
toria a revenit norvegianului 
Margne Thomassen, care a realizat 
timpul de 41,0. Campionul mon
dial, olandezul Verkeerk, s-a cla
sat pe locul 8 eu 42,2. Cel mal 
bun timp în proba de 5 000 m a 
fost obținut de campionul olimpic 
Fred Maier (Norvegia) cu 7:29,4. 
Fornaes (Norvegia) a ocupat lo
cul doi cu 7:36,3. In clasamentul 
general, după două probe, con
duce Claesson (Suedia) cu 86,920 
puncte, urmat de Thomassen 
(Norvegia) 87,060 puncte și For
naes (Norvegia) 87,130 puncte. 
Fred Maier se află pe locui 4 cu 
88,140 puncte.

• în competiția internațională 
de hochei pentru „Cupa Alpilor" 
la Bolzano (Italia) s-au întîlnlt 
echipele Forts (Italia) șl Jesenice 
(Iugoslavia). Hocheiștii Italieni au 
obținut victoria cu scorul de 5—4 
(1-1, 2-1, 2—2).

Cel mai surprinzător lider din istoria lui IL CALC IO

U. S. CAGLIARI - echipa cu o extremă de un miliard

Sao Paulo ș: Crosul de 
Valencia (Spania), in cs 
tunisianul Gammoudi va av 
de apărat prestigiul olimț 

Nici bazinele nu cunosc 
dibna. Se remarcă. in cădi 
încercărilor europene de 
micșora decalajul față de t 
ta; ia nordartericanâ. mec 
de natație si 
dra — Paris, 
găzdui splesdu 
Crystal Palace.

Dintotdeauna. fotbalul italian 
c fost teatrul unor lovituri 
spectaculoase — transferuri ame
țitoare, rezultate inedite, „tifo- 
si“ violenți — rămase, insă, 
Intr-un cadru aproape neschim
bat : bătălia finali pentru ti
fla! de campion o susțineau, din 
redute aproape la fel de rezis
tente, echipele celor două mari 
centre industriale din nord. Mi
lano

Ax 
■de.

) a trecut pe lingă apărătorii echipei A. S. Roma: 
Losi 16) și Benitez (4), șutind puternic la „păianjen"

dul, Internazio- 
ș-. A.C. Milan 

una alteia, sceptrul 
". rarele intervenții 

cm cforc — Romu. Florentina 
mai recent. Bologna — r.e- 

erind decît dârei să coloreze 
ș-. coi puternic u» tablou pito-

Ak. 
Iac c 
țevi,
domsmsi ce o 
neeaxoseuîi.

Este cort» de US. CAGLIA
RI. tezmul care repretis^i cs- 
pstcla, cu n sfert ce rzilson 
ce locKîori, c rznlei 5c*«fc«tic

Clabs! Cegfieri. iaftraMt I* 
I52&. c fixut. csî de tile, o figu
ri pelsdă pe scena ftcbcielei. 
renșspd. abia i* 9Ș4. si promo
veze fa peissa dsertie. uzăe c 
ocupat loetsri vsodeste : VI (OG>. 
XI VI (1SS7). IX (9C8).

ascecsâne s ecfH- 
, isrâ, cc șapte cti 

urma, ciad acxisiirrepc 
catcxoKă feți de r-- 
alsn) c ccordct prina 
* de 200 C«

lire pewtru a lansa echipe 
lupte, pînă stuaci inegală 
punct ce vedere aL „ bur
ca potenîcții cin Milano.

VI (tSSJf, 
rata 

pei a început 
in 
insulei 
vernal in 
subvenție 
de 
ta 
dus 
tei.
Torino sau Roma. Bine chibruiți, 
acești bani (de Ioc mulfi. finind 
seama de „exodul" de lire din 
safeurile lui Internationale sau 
Juventus), au adus lui Cagliari

ciîera transferuri mai mult de
ci! avantiijoase. totul pînă la 
r„—a de 400 CCC C*X de lire, din 
care LONGO și BRUGNERA 
cu acoperit jumătate, la rețete 

s, rexpecrir, W de •’■.uiog- 
iire.

Cele două atari figuri ele 
echipei scrdsneze tia: catreaoral 
MANLIO SCOPIGNO, mingiiat 
n» porecla
—.a «iapă. LUIGI RIVA. soco
tii astăzi jucătorul nr. 1 al fot
balului irebaa (24 de ani, cu 9 
selecț.onări in Squadra Azxura).

Scopigno este un tip cu totul 
opus lui Herrera: calm, duios, 
el are același zîmbet. timid, și 
Ia victoria ele cărei dimensiuni 
au le cugumenteczi niciodată, 
ea și la tnfringerec pe care i|> 
dă impresia că a prevăzut-o. 
Tăcut si retras, detestă declara
țiile sforăitoare și este conside
rat unul dintre marii specialiști 
ai jocului pe contraatac, deșt ca

fotbalist a făcut o figură mo- 
destâ, pe post de fundaș dreap
ta la Napoli ți Salerno.

Forța echipei, se pare ci stă. 
ia primul rind, in__vechimea
ei: de patru ani, jucătorii ca- 
gi:aritani joacă — cu citeva ex
cepții — pe același schelet : AL- 
BERTOSI — DON GO — MĂR- 
T1RADONNA, NICCOLAI, LON- 
GONI, CERA, NENE, GREATTI. 
BRUGNERA, BONINSEGNA. 
RIVA, ultimele noutăți ale for
mației fiind portarul Albertosi 
ți interul Brugnera, primiți de 
la Fiorentina în schimbul Iui 
Rizzo.

„Stilul" de joc al lui Cagliari 
fl amintește pe acela al lui 
Inter in anii de glorie : apărare 
strictă, cu un „libero" foarte 
mobil (Longo) ți marcaj indivi
dual strict, o linie de mijloc, 
Cera — Greatti, la care se a- 
daugă extremul dreapta retras, 
Nene, un negru cu o clarviziu-

în joc amintitoare de cea ' 
Suarez, și, în fine, un ti.„ 
atacanți frontali, Brugnera, 

Boninsegna, Riva, 
ultimii — „evadați" pînă lă li' 
mita posibilă, sînt ju.ciif.nrt 
mare forță de șoc, posesor^ ai 
unor lovituri la poartă extrem 
de puternice.

Scriind că Boninsegna, un tî- 
năr pe care Herrera l-a lăsat 
să plece de lîngă Mazzolla fără 
nici o remușcare, a devenit un 
puncheur redutabil, ajungem 
la jucătorul de „aur” al lui Ca
gliari, cel pe care presa italia
nă îl numește adesea, pentru 
modul cum îi „execută" pe por
tari, CĂLĂUL RIVA...

Riva, omul-gol al sardinezi- 
lor, înalt de 1,80 m și cu o greu
tate de 78 kg, a fost transferat 
la Cagliari în 1964, pentru 37 de 
milioane de lire. Patru ani mai 
tîrziu el avea să fie evaluat la 
incredibila sumă de un miliard 

de lire I
Jucător de mare viteză, cu un 

dribling debordant și o lovitură 
de cap necruțătoare, Riva a 
marcat, în scurta sa carieră. 60 
de goluri pentru echipa de club 
și opt pentru cea națională.

Se vehiculează ideea că ex
trema de un miliard va juca, la 
anul, sub culorile clubului Ju
ventus, în baza unui contract 
secret. Pînă atunci, însă, aso
ciația dintre „filozoful" Scopigno 
și „călăul” Riva, dintre tacitur
nul liniștit și meridionalul ex
ploziv, în angrenajul unui me
canism de echipă perfect, poate 
aduce în Sardinia primul titlu 
de campion. Pe cît de neașteptat, 
pe atît de meritat...

Cu atît mai mult cu cît 20 
dintre cei 28 000 de tifosi care 
iau loc, regulat, în tribunele 
stadionului „Amsicora" din Ca
gliari, au promis solemn că după 
meciul care le va aduce titlul 
de campioni, se vor întoarce 
pînă acasă, din peninsulă... 
înot!

Ovidiu IOANITOAIA

între care

0 ODISEE PE PATRU ROȚI (III)
• Ploaia de pietre • Valoarea liderilor • Minunata

MELBOURNE, 3. — Au conti
nuat meciurile competiției in
ternaționale de tenis „open" 
din orașul Hobart (Tasmania]. 
Fred Stolle (Australia) l-a eli
minat cu 2—6, 2—6, 6—0, 6—3,
6— 4 pe Thomas Lejus (U.R.S.S.). 
Tony Roche (Australia) a cîș
tigat cu 6—4, 8—2, 6—2 în 
fața lui Frank Sodgman (Aus
tralia). Alte rezultate : Roger 
Taylor (Anglia) — Bill Bowrey 
(Australia) 3—6, 6—3, 6—4, 
3—6, 6—2, Mal Andersen (Aus
tralia) — Ray Ruffels 6—3,
7— 5, 6—3.

MUNCHEN 3. — Campionul 
mondial de ciclocros (profe
sionist), belgianul Eric Vlae- 
minck, a cîștigat concursul de 
la Freiburg (R F.G.). El a par
curs 23,700 km în 55 :35,0, 
fiind urmat de vest-germanul 
Woîfshohl — la 25,0 și de el
vețianul Gretner — la 1 : 24,0. 
La concurs au participat 13 
rutieri profesioniști și 30 a- 
matori.

TUKMAKOV Șl SMÎSLOV CONDUC
LA HASTINGS

In runda a 5-a a turneului 
internațional de șah de la 
Hastings, Smîslov (U.R.S.S.) a 
cîștigat la Fuller (Australia). 
Tukmakov (U.R.S.S.) a remi
zat cu Keene (Anglia). în cla-

sament pe primul loc se află 
la egalitate Tukmakov și 
Smîslov cu cîte 4 puncte, ur
mați de Gligorici (Iugoslavia) 
cu 3 1'2 puncte.

Tiparul 1. P. „lnforma|ia", str. Brezoianu nr. 23—25, București

Dacă 
murile 
poate 
din cronicile raliului Londra —
Sydney, iar etapa Teheran — 
Kabul ar fi ocupat un loc de 
cinste. De altfel, expresia „eta
pă dantescă" a figurat în nu
meroase comentarii ale presei 
din toată lumea.

Plecarea s-a dat din capitala 
Iranului seara. Piloții aveau 
de parcurs, ceva denumit, în 
glumă (proastă...) parcă, un 
drum care, trecînd peste lanțul 
muntos Elbruz în prima por
țiune, îi purta pe meleaguri de 
coșmar. Numai în primii 420 
km, pînă la Shanpasand. auto
mobilele aveau de atins de trei 
ori altitudinea de 3 000 m. Se 
pare că în sport anul 1968 a fost 
și pentru automobilism un an 
al altitudinii... Ce e drept, or
ganizatorii lăsaseră la alegere 
și o a doua variantă, de sud, 
care străbatea deșertul. „Avem 
de ales intre ștreang și înec", 
a declarat mohorît unul dintre 
conducătorii echipei Simca. iar 
previziunile lui cele mai sumbre 
aveau să se îndeplinească. Fapt 
semnificativ, foarte puțini con- 
curenți au preferat deșertul, 
supunîndu-se, mai degrabă, ri
gorilor unei rute, uneori pie
troase, alteori transversal cră
pate, mereu pe muchie de pră
pastie, în care ploua cu pietre 
și de sus, și de jos. Roțile ve
hiculelor „împușcau" cu pietri
cele, în timp ce de pe versanții 
prin care se strecura drumul 
cădeau bolovani și stînci. 
Aproape de MezandJran, nefe- 
riciții piloți au dat piept cu 
redutabilul lor inamic de iarnă,

poleiul. Și 
glas-ul, ci 
ceața deasă ca o pîclă ce dom
nește în apocalipticile văi 
bruziene.

Măiestria constructorilor 
a șoferilor a ajuns însă la 
nivel extraordinar și, 
această parte din raliul
avea să o dovedească. Cele trei 
echipaje din fruntea clasamen
tului — Clark - Andersson (Ford 
Cortina Lotus), Staepelaere - 
Lampinen (Ford 20 MRS) și 
Bianchi - Ogier (Citroen DS 21) 
— au reușit să ajungă la ca
pătul etapei cu penalizări abso
lut minore, cîte 6, 14 și, res
pectiv, 16 minute. Valoarea și-a 
spus încă de atunci cuvîntul...

Din cînd în cînd și-a mai 
spus, însă, și ghinionul cuvîntul. 
Echipa Simca a fost cea mai 
hărțuită. Masson-Py, de exem
plu, care nu se odihniseră ome
nește nici o clipă de la Istanbul 
încolo, au plătit tribut greu 
oboselii și lipsei de rezistență a 
mașinii. Printre altele, cei doi 
s-au chinuit, în plin deșert, să 
schimbe axul din spate și, în 
repetate rinduri, amortizoarele. 
Numai axul le-a cerut 11 ore 
de eforturi__ Iar mașina de
depanare a firmei se rătăcise 
și a și dispărut... de tot în Tur
cia ! Simca, pilotată de Heu, 
și-a rupt axul cardanic ; supor
tul de motor al celei pilotate 
de Houel s-a rupt și el. Amu
zant a fost faptul că Houel a 
fost ajutat la depanare (pînâ și 
o sudură... improvizată a fost 
necesară) de un cuplu de auto- 
turiști britanici care făceau oco
lul lumii în sens invers, iar în- 
tîlnirea a avut loc în plin de-

șert ! E mică lumea astăzi...
Dacă doar incidentele s-ar fi 

limitat la d-ale automobilului, 
încă n-ar fi fost așa de mare 
nenorocire. Baghetti (Lancia) a 
fost, însă, nevoit să abandoneze 
deși ajunsese cu bine la Kabul 
pentru că la Kandahar i s-au fu
rat, printre altele, toți banii și 
toate actele, inclusiv carnetul 
de rută, 
viciului 
troen, a 
sigur și 
dorința 
ieșiți în întîmpinarea piloților 
firmei: în fantastica busculadă 
de la sosirea în Kabul, i s-a 
furat, și lui, portofelul cu toate 
actele și cecuri la purtător de 
circa 2 000 de dolari. •

Din capitala Afganistanului, 
concurenții au pornit spre ulti
ma porțiune a tronsonului asia
tic, prin Pakistan și India, spre 
Bombay. Se sconta pe o dimi
nuare a dificultăților, doar o 
parte din ruta prin Afganistan 
punînd, teoretic, probleme de. .. 
autonavigație. N-am folosit de
geaba termenul, pentru că 
această bună bucată din „L.S." 
avea să furnizeze prilej de co
mentarii, de blesteme, dar și de 
realizare a unor adevărate mi
nuni de către cei din caravana 
cursei.

Frumoasă și îngrozitoare în 
același timp, popularitatea, de
pășind orice limite, cu care a 
fost întîmpinat raliul în India 
și în Pakistan a constituit ob
stacolul (și mulțumirea) cea mai 
mare pentru maratonul automo
bilistic 1968. Un gazetar bel
gian scria că „Turul Franței a 
fost' ridiculizat în ochii noștri

Bentley-ul model 1930, prezent pînă la jumătatea tronsonului 
asiatic, a marcat, neprecis, granița dintre temeritate și 

imprudență

în ce privește popularitatea”. 
Intr-adevăr, de-a lungul a mii 
de kilometri automobilele au 
trecut printr-un coridor de oa
meni. Iată c« a spus, trezit par
că dintr-un vis, renumitul pilot 
britanic Clark, lider al cursei 
în acea perioadă: „Minunat și 
înnebunitor! Era imposibil de 
văzut drumul, în timp ce în ju
rul nostru mii de picioare se 
înghesuiau, se călcau, mișuhau 
pur și simplu. In acest culoar 
uman,
trebuia să încetinim, de frică, 
pînă la pas. In ultima clipă, zi
dul se intredeschidea și specta-

care se astupa mereu,

torii care invadaseră șoseaua se ' 
retrăgeau brusc. Dar, în tre
cere, cu toții, oameni în toată 
firea și copii, ne atingeau mași
nile, încercau să se agațe de ' 
portiere. Cum lăsam o clipă 
geamurile în jos (n.n. și cîtă 
nevoie aveau de geamuri lăsate 
uneori...), ne aruncau înăuntru 
daruri... vegetale, mergînd de > 
la flori la fructe, trecînd prin 
legumele cele mai diferite, une
le de care nici nu auzisem mă
car. N-am mai trăit asemenea 
clipe..." Comentariile devin de 
prisos 1
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