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calificat pentru

Notații la primul start oficia! UN MECI ROMANIA

oarele a onorat și cea de-a doua 
zi inaugurală a sezonului oficial 
de schi, risipind ceața cu cîteva 
minute înainte de ora 10,00, 
fixată pentru primul start în 
proba feminină de . slalom spe

cial. Publicul local ca și turiștii, aflați in 
stațiune s-au împărțit, după preferințe, 
pe traseul de fond și pe pîrtia de la Clă
bucet. Ieri consemnasem reluarea unei 
frumoase tradiții: participarea vânători
lor de munte, iar azi avem plăcerea de a 
nota încă o reeditare nu mai puțin obiș
nuită pentru predelenii de baștină : între
cerile copiilor începind de la 5 ani! Ne 
reamintim cum, cu ani în urmă, de la Bra
șov ne sosea o fotografie reprezentind o 
schioară de-o șchioapă aflată la primul 
ei concurs și care avea să devină multiplă 
campioană a țării noastre, Madi Maroti- 
neanu. Mai demult încă, o altă fotografie 
ni-l infățișa pe tenacele Dumitru Frățilă

de mai tirziu. Ieri a ...recidivat în schiul 
alpin Mihai Bîră, în virstă de 5 ani, fiul 
fostului campion mondial universitar, ală
turi de alte nume care deocamdată nu 
Și-au cîștigat rezonanța sportivă, dar.care ,, 
promit' de pe acum. Fie ca aceste talente 
să nu se spulbere. Din păcate nici una 
din cele două admirabile zile care au 
marcat oficial deschiderea sezonului de 
schi din acest an, nu s-a bucurat de aten
ția (meritată credem) a conducerii mișcării 
noastre sportive, care n-a fost reprezen
tată nici sîmbătă și nici duminică pe pîr- 
tiile de la Predeal.

întrecerile care au inaugurat oficial se
zonul de schi 1969 s-au bucurat de o par
ticipare largă, atît la slalomul special cit 
și la probele de fond, întrunind totodată 
și entuziasmul iubitorilor de sport prede- 
leni, care au atins cifra de 5 000 (cu pon
dere, firește, la „alpine"). O frumoasă 
promisiune pentru viitor.

Cu cîteva 
clipe 
înaintea-..; 
primului 
start

Pe Clăbucet

în plină 

viteză

PREDEAL, 5 (prin telefon).
După cum se știe, sJalomul 

trebuie parcurs în orice com
petiție in două manșe. Acum, 
însă, la acest concurs de des-

chidere, din cauza numărului 
mare de concurenți ca și a 
intenției propagandistice .spe
cialul* de pe Clăbucet s-a 
desfășurat într-o singură man-

șă. Sîmbătă, în cadrul unei 
selecții, din cei 87 de juniori 
și junioare care au dorit 
să-și măsoare forțele în pri
mele zile aie noului an s-au

calificat pentru întrecerile 
propriu-zise de duminică cei 
mai buni 30 (cîte 15 băieți și 
15 fete). Lor li s-au adăugat 
28 de seniori și 11 senioare, 
care n-au mai trebuit să trea
că prin sita calificării. Re R. F. G. LA SCRIMA ?

Mihai BIRA

(Continuare In pag. a 2-a)

FOTBALIȘTII ROMANI
AU SOSIT SI MB AT A
Șl P LE AC A ASTAZI

IN BELGIA Șl OLANDA
(Citiți amănunte in pagina a 3-a)

OPTIMISM DE LOC EXAGERAT
DUPĂ BALCANIADA DE BASCHET

Reprezentativa masculină de 
baschet a participat la ultima 
competiție a anului 1968, Bal
caniada de la Izmir. La înapo
ierea delegației noastre, am so
licitat profesorului Alexandru 
Popescu, antrenorul naționalei, 
să ne răspundă la cîteva între
bări.

fost aplanate, spre cinstea tu
turor jucătorilor 1

— Presa străină a relatai 
că la Izmir au fost echipe cu 
o medie de Înălțime ridicată. 
Cum au contracarat baschet- 
baliștii noștri acect handi
cap 7

E ditoriolul apărut în numărul 
nostru de sîmbătă dezbatea 
pe larg importanța și actua
litatea preocupărilor pentru 
munca educativă. Era, astfel, 
subliniat faptul binecunoscut, 

dar din păcate deseori ignorat, că în 
:■* L:l—* ’’ ’ — Șl
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— După îndelungate cău
tări, se pare că ați reușit, in 
sfirșit, să găsiți o formulă 
de echipă care să corespun
dă ocrințelor. Dv., ca antre
nor, sinteți mulțumit de evo
luția băieților 7

— Prin acurateța tehnică și 
o bună pregătire tactică. Pen
tru a realiza, însă, și mai mult 
este necesar ca în viitor pregă
tirea să se efectueze centralizat, 
deoarece numai In felul acesta 
se poate realiza coeziunea ne
cesară.

— Da ! Afirm aceasta cu toa
tă răspunderea. Locul doi mă 
mulțumește, deși cu puțină șan
să am fi putut obține mai mult. 
Indisponibilitățile din ultima 
perioadă au influențat poten
țialul echipei. Astfel, Alin Sa- 
vu nu a putut fi selecționat, 
Mihai Albu a fost întrebuințat 
într-un singur joc (din cauza 
unei infecții dentare), Radu 
Diaeonescu (gripă) a jucat doar 
în două partide, iar Jekely 
(lombago) și Tarău (întindere 
musculară) au făcut față cu 
greutate solicitărilor. în afara 
acestor cauze obiective, au fost 
și cîteva, subiective dar care au

— Deși disputat la Izmir, 
meciul cu Turcia a fost ciș- 
tigat de România. Cum *- 
preoiațl această realizare 7

respectat în- 
tactice. Re

— Elevii mei au 
trutotul indicațiile 
cuperările In atac și apărare 
(altădată punctul slab) au fost 
excelente. Un exemplu: Gică 
Novac 
mingi, 
tul că 
voluat

a „sechestrat” 21 de 
Nu trebuie neglijat fap- 
în formația adversă a e- 
un jucător de 2,20 m 1

— Ce s-a intimplat în me
ciul ou Bulgaria ? După cum

coș CerneaAruncă la
se știe, am pierdut la un 
singur coș, după prelungiri.

— A fost o partidă foarte dis
putată. Am condus în majori
tatea timpului, dar unele ine
xactități din final ne-au privat 
de victorie.

Paul IOVAN

(Gontinuare în pag. a i o.)

Federația de scri
mă a Republicii Fe
derale a Germaniei 
a propus forului nos
tru de specialitate 
revanșa meciului 
echipele României 
aibă loc la Bonn 
zilele de 29, 30 și 
ianuarie.

ca 
cu 
să 
m
31

Biroul Federației 
române de scrimă 
urmează să răspundă 
acestei 
pînă la 
ianuarie.

Acesta
mul meci internațio
nal, pe anul 1969, al 
scrimerilor noștri.

propuneri
data de 15

ar fi prt-
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orice bilanț, în orice analiză 
acestea sînt atît de numeroase ... . 
zonul de iarnă — trebuie avut în ve
dere nu numai progresul de ordin 
tehnic, ci și, poate mai ales, compor
tamentul general al celor care, 
diferite trepte ale 
reprezintă clubul, 
țării in competiții 
sau internaționale.

Una din laturile 
cii educative — disciplina — necesită, 
însă, o tratare aparte. Cu atît mai 
mult cu cit retrospectiva sportivă 1968 
a descoperit, printre altele, fatete mai 
puțin cunoscute ale concepției despre 
disciplină.

Este, desigur, îmbucurător să consta
tăm că, oricum, nu mai este ce-a fost 
pînă anii trecuți, că spiritul de sporti
vitate a cîștigat mult teren, că s-au 
înmulțit exemplele de conduită remar
cabilă. Este un bun cîștigat, de o va
loare etică deosebită și toți cei care 
au contribuit la această victorie a 
concepției despre sport — jucători, 
conducători de cluburi și federații etc. 
— merită un sincer elogiu.

Dar, trebuie, de asemenea, să se 
recunoască faptul că n-au dispărut 
total actele reprobabile, cu tristețe 
consemnate de fiecare dată în coloa
nele ziarului nostru. Comisiile de dis
ciplina aie federațiilor au — din pă
cate — încă foarte mult de lucru, 
listele „suspendaților", fără excepție, 
în toate sporturile, sînt încă supărător 
de lungi.

Analizele-bilanț făcute mai ales la 
nivelul echipelor divizionare și al lotu
rilor naționale aduc însă în discuție 
și o altă latură — tot atît de impor
tantă — a disciplinei. Foarte multi 
sportivi — unii din reală convingere, 
alții doar ca să evite „banca rezer
velor" — au renunțat să frecventeze 
restaurantele, să provoace cele mai 
mici incidente, reușind totodată să-si 
stăpînească nervii, să nu întîrzie sau 
să lipsească de la antrenamente. Dese
ori, însă, aparența unei asemenea dis
cipline ascunde, de fapt, doar o CU; 
mintenie școlărească sau, e drept mai 
rar, o tactică de circumstanță.

Așadar sportivul disciplinat despre 
care vorbim nu dă „bătaie de cap'' 
nimănui... E, oare, destul ? Fără în
doială, nu I Pentru că sportivul în 
cauză a limitat actul disciplinei. Și 
atunci consideră, de pildă, că dacă n-a 
întîrziat niciodată la antrenamente 
merită numai vorbe de aur. Chiar dacă 
în timpul antrenamentului a făcut ju
mătate din cît trebuia, chiar dacă în 
competiție a „uitat" indicațiile antreno
rilor, chiar dacă — în general — la 
adăpostul „disciplinei" nu încearcă nici
odată să treacă linia mediană a valorii 
echipei, deși are toate posibilitățile 
să atingă chiar piscurile. Și râmîne 
indiferent, uneori nici nu înțelege, că 
tocmai acest gen de comportare a lui 
a fost cauza insuccesului. Se miră și 
protestează dacă e admonestat, primul 
său argument fiind coloana albă, nepă
tată, a întîrzierilor sau absențelor de 
Io antrenamente. Ce vreți, el se con
sideră un exemplu de disciplină. Ce-o 
fi avînd antrenorul cu el ?

Da — disciplină pe stadion, în în
treaga comportare din familie și socie
tate. Dar e necesară aceeași disci
plină atît în pregătire cît și în com
petiții. Aceasta pentru cine vrea să 
nu rămîno între barierele mediocri
tății, ci dorește să cucerească adevă
rata glorie sportivă.

Dan GARLEȘTEANU

pe 
măiestriei sportive, 

orașul sau culorile 
sportive naționale

principale afe mun-

SPflMUJl Șl PERSPECTIVE IA ZA1AU
Sălajul n-a dat pînă acum 

mișcării sportive nici un per
former de renume. Un hand
balist în lotul național de ti
neret (Birtolon) și un bas
chetbalist în echipa școlii spor
tive din Cluj (Barta). Iată 
cu ce ne putem lăuda deo
camdată. în rest, prezențe mo
deste. O echipă de volei bă
ieți în divizia B (Metal-lemn 
din Șimleul Silvanei), iar în 
divizia școlară și de juniori 
o echipă de volei băieți și alta 
de baschet fete la Liceul nr. 1 
Zalău, o echipă de handbal 
băieți la Liceul nr. 1 din Jibou. 
Toate aceste formații sînt încă 
departe de a putea face față 
competițiilor la care participă. 
Ne străduim, în fine, să fini 
Drezenți cu o echipă de fotbal 
în „C*, competiție pentru care 
optează Minerul Sărmășag, 
Progresul Cehul Silvanei și 
Măgura Șimleul Silvanei, toa
te aflate la egalitate de punc
te, după prima parte a cam
pionatului. Mai amintesc — 
doar în treacăt — de campio
natele județene de volei (4 
echipe) și handbal (5), a că
ror valoare este foarte slabă, 
sau de iubitorii popicelor, greu 
de consolat pentru transfor-

luarea în magazii a celor două 
arene din Zalău.

★
Situația în care se găsește 

sportul sălăjan a fost deter
minată de lipsa de preocupare 
din trecut, de’ inexistența unor

Din viața 
organizației 

noastre

HANDBALIȘTII DE LA DINAMO
ÎNVINGĂTORI LA KIEL

KIEL, 5. — Echipa mascu
lină de handbal Dinamo 
București și-a continuat tur
neul în R.F. a Germaniei, ju- 
cînd la Kiel cu echipa 
„T.W.H." Kiel, Handbaliștii

români au 
scorul de 
mungi și Nica au marcat cite 
4 puncte, fiind cei mai buni 
jucători ai echipei române.

obținut victoria cu
16—12 (10—6). Sa-

amenajări sportive (fie ele 
chiar foarte simple). Doar șco
lile stau ceva mai bine, în 
special Liceul nr. 1, care po- • 
sedă — printre altele — și o 
sală de sport.

Absența bazelor sportive re
prezintă o tristă moștenire, o 
realitate de care ne vom izbi 
probabil încă multă vreme. 
Fiindcă, trebuie să subliniez, 
facem toate eforturile pen
tru amenajarea unui stadion 
în Zalău (construcția lui a și 
început). Totuși, soluția pentru 
viitor ar fi ca toate asociați
ile sportive să-și poată crea, 
cu mijloace proprii, un mini
mum de terenuri simple. Aici 
intenționăm să ajungem. Pînă 
atunci, însă, activitatea spor
tivă de performanță — și chiar 
cea de masă — o spunem cu 
toată sinceritatea — va mai 
întîmpina multe greutăți.

Oarecum mai bine se pre
zintă situația în mediul să
tesc, unde, cu sprijinul con
siliilor populare comunale, au 
fost amenajate și date în fo
losință terenuj-j pentru volei,
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fotbal, handbal, sectoare de 
atletism. Exemple i comunele 
Gîlgăul de Almaș, Hida, Sîn- 
mihaiul Almașului, Zimbor, 
Someș-Odorhei etc. Dar și la 
sate necesitatea de a spori 
numărul terenurilor de sport 
va trebui să stea în atenția 
noastră aproape 
măsură.

în aceeași

★
caNu vrem însă 

pul pe care trebuie 
portăm în prezent 
că ne aflăm printre
rămase în urmă județe, în ceea 
ce privește activitatea sporti-

handica- 
să-1 su- 
(socotesc 
cele mai

prof. Ion DOMUȚA 
președintele Consiliului jude
țean Sălaj pentru educație fi

zică și sport

(Sontinuare In pag. a 2-a)

ASTĂZI, LA ORELE 17,30,
ÎN SALA DALLES:

„ADULTUL, FRUMUSEȚEA 
Șl SĂNĂTATEA 
CORPULUI SĂU ‘

Cursul „Educație fizică și 
sport” de pe lingă Universita
tea Populară din București or
ganizează expunerea „Adultul, 
frumusețea și sănătatea corpu
lui său". Prezintă dr. Alexan
dra Popovici. Urmează un film 
artistic.
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marcăm de asemenea repre
zentarea geografică destul de 
largă, dar cu rezerva că ma
joritatea participanților a 
provenit din centrele văii 
Prahovei.

Revenind la datele tehnice 
ale concursului, trebuie să 
spunem că prima întrecere 
oficială nu a constituit o în
cercare de mare dificultate 
pentru schiori. Era și firesc 
ca începutul să fie făcut în 
condiții mai puțin dure, avînd 
în vedere rodajul insuficient 
al majorității competitorilor 
Astfel, slalomul special (sin
gura probă din specialitatea 
alpinelor din acest concurs) a 
fost aranjat — din punct de 
vedere al porților — în mod 
curgător, dînd posibilitatea 
de a se parcurge traseul în 
viteză, cu mult dinamism. 
Pentru seniori au fost fixate 
38 de porți pe o lungime de 
450 m, cu o diferență de ni
vel de 150 m ; iar pentru se
nioare, Juniori și junioare — 
numitoare comune : 400 m 
lungime, 130 m diferență de 
nivel și 35 de porți.

Mai trebuie arătat că deși 
stratul de zăpadă de pe pan-

ta Olăbucet-sosire a fost des
tul de mare, pista propriu- 
zisă nu s-a prezentat în con
diții strălucite, zăpada ne- 
avînd o aderență suficientă la 
sol. In astfel de condiții s-a 
ajuns în multe locuri la un 
strat subțire, alteori chiar Ia 
pămînt și, în consecință, s-au 
înregistrat numeroase căză
turi și abandonuri, chiar și 
pentru un debut competițio- 
nal. De pildă, sinăianul Dan 
Cristea, deținătorul titlului 
național la slalom special și 
campion balcanic de slalom 
(care cîștigase cu o seară îna
inte demonstrația în paralel) 
a pierdut o poartă, fiind des-» 
calificat. Sau studenta Iudit 
Tomdry (IEFS) care în con
diții mai prielnice ale pistei 
ar fi avut dreptul să Ocupe 
un loc in primele trei. Așa 
însă ea s-a mulțumit cu un 
loc codaș. Dar lista ghinio
niștilor nu se oprește aici... 
Oricum, subliniem succesul 
de popularizare al acestui 
concurs de deschidere, orga
nizat de Federația noastră de 
schi, cu ajutorul comisiilor de 
specialitate din județele Pra
hova și Brașov și al unităților 
de vînători de munte din 
orașul de la poalele Tîmpei.

Subliniem, totodată, reluarea 
tradiției concursurilor de pa
trule militare, care au prefa
țat întrecerile de duminică.

Cît privește disputa în 
competiția de fond (pe Poli- 
ștoaca), constituind și ea un 
start oficial al sezonului, con
semnăm și aci participarea 
bogată, concretizată prin cei 
110 concurenți. Deosebit de 
disputată a fost cursa seniori
lor, de-a lungul a 10 km., în 
cadrul căreia primii 3 clasați 
Dinu, Sfetea și Cimpoia au 
fost departajați de numai 15 
secunde, 
mențiune 
Leampă și 
cunoscutul 
Fundata), 
distanțe apreciabile în 
a numeroase și talentate con
curente.

REZULTATELE PRINCIPALE 
ALE CONCURSULUI 

DE DESCHIDERE

În fine o ultimă 
pentru Marcela 
Elena Bașa (din 
fief al fondului, 
învingătoare la 

fața

SLALOM SPECIAL

Seniori : 1. Dorin Muntea- 
nu (A.S.A. Brasov) 26:03. 
2. Gheorghe Vulpe (Clubul 
sportiv Sinaia) 26:04, 3. Cor
nel Tăbăraș (Clubul sportiv 
Sinaia) 27:02.

Senioare: 1. Mihaela San
du (Dinamo Brașov) 40:04. 
2. Ioana Belu (I.E.F.S. Buc.) 
40:08, 3—4. Elena Neagoe și 
Liliana Blebea
1. E.F.S. Buc.) 42:00.

Juniori; 1. Șerban 
ru (Școala sportivă 
37:09, 2. Radu Cernat 
sportivă Brașov) 39:05, 3. Ion 
■prea (Steagul roșu Brașov) 
39:08.

Junioare: 1. Minodora Zer- 
man (Școala spor’ivă Predeal),
2. Eva Naftan (Dinamo Bra
șov), 3. Doina Lascu (Școala 
sportivă Piatra Neamț)..

(ambele

Cojoca- 
Brașov) 
(Școala

FOND

Seniori (10 km): 1. Petre 
Dinu (Dinamo Brașov) 36:01, 
2. Nicolae Sfetea (Â.SA. Bra
șov) 36:06, 3. Gheorghe Cim
poia (A.S.A. Brașov) 36:16.

Senioare (5 
cela Leampă 
șov) 20:44. 2. 
baș (Tractorul 
3 Ana Clinciu (Tractorul Bra
șov) 22:47.

Juniori (5 km): 1. Gheor
ghe Gîrniță (Dinamo Bra
șov) 18:42, 2—3 Vasile Nan 
șt Nicolae Cojocarii (ambii 
Dinamo Brașov) 19.06.

Junioare 3 km) • 1. Elena 
Bașa (Fundata) 12:36, 2. Ma
ria Barabaș (Dinamo Brașov) 
13:15, 3. Maria Peteu (Azuga) 
14:16.

tn avanpremieră la între
cerile de slalom din cadrul 
concursului oficial a avut loc 
un concurs de coborire pen
tru copii (150 m, coborire di
rijată). La categoria băieți 
5—6 ani primul loc a revenit 
lui Dorin Helarius : la băieți 
7—8 ani primele trei locuri 
au fost ocupate de 
Enache. Florin Vintiiă 
Patilineț (ultimii doi 
litate), la fete 7—8 
Anca Almăjan,
Axinte și Roxana Petrescu.

km): 1. 
(Dinamo 
Adriana
Brașov)

Mar- 
Bra- 

Bara- 
22:41.

V. Brenci aspiră la Virful piramidei schiorilor alpini

Cristian 
. și Doru 
la ega- 
ani — 

Mariana

De

bl ii

recon-

i.-i— 
mai ara

Ion .Zangor, impetuos ca întotdeauna, atacînd porțile slalomului special de pe Clăbucet

și teoretic 
tom, ne s

ION PANȚURU ÎN AJUNUL 
PLECĂRII ÎN ITALIA

leri, pe pîrtia de la Clăbu
cet, anturat de prieteni și de 
admiratori, multiplul nostru 
campion de bob Ion Panțuru 
își petrecea ultimele ore ale 
șederii sale în țară.

într-adevăr, medaliatul o- 
limpic de la Grenoble și-a 
pregătit bagajele pentru dru
mul spre startul campionate
lor europene din Italia, 
altfel, cele două boburi (cel 
vechi cu care a coborît la J.O. 
1968 și cel nou cu care încă 
nu s-a întîlnit) îl așteaptă la 
Cervinia.

Profităm de prilejul care ni 
se oferă pentru o scurtă con
vorbire.

— Cine va fi frînarul bo
bului pe care-1 vei conduce ?

— Este prea devreme pen
tru a putea da răspunsul e- 
xact. Deocamdată plecăm în 
loc de doi, trei oameni.

_  ? ț
— Fac deplasarea cu DIDI 

FOCSENEANU și cu 
NEAGOE. ‘ '
pregătirilor 
continua și, după consultările 
de rigoare cu antrenorul Pa-

GH. 
Acolo, în urma 
pe care le voi

DINAMOVISTII EROS SI GERA 
ÎN CONCURSUL INAUGURAL

ÎNVINGĂTORI
DE SĂRITURI

șovschi, va trebui să mă f otă- 
răsc — în sfîrșit. Amîndoi 
sînt în formă și cînd ai de 
unde alege e totdeauna mai 
greu...

— Față de aceeași dată a 
anului trecut cum te simți ?

— Ceva mai bine. Am slă
bit cred, două kilograme, lă
sate pe bucățelele de pîrtie 
pe care le-am improvizat în 
Bucegi și aici la Predeal.

— Cîte starturi ați execu
tat ?

— Nu le-am mal numărat, 
dar 13 poți socoti în bătăturile 
astea! Și Nușu Panțuru în
toarce spre cer palmele sale, 
intr-adevăr bătătorite de con
tactul repetat cu barele 
fiselele bobului său.

—- Ce-ți propui să obții 
europene, ori măcar cu 
gînduri pleci acolo ?

— Nu sînt omul unor an
gajamente. Cel puțin în sport. 
Nu obișnuiesc să-mi fac, în 
orice caz, publice intențiile. 
PUTEȚI FI ÎNSĂ SIGUR CĂ 
MERG ACOLO SA1 MA BAT, 
NU SA MA LAS BĂTUT.

Sîntem deci nevoiți să re
nunțăm la continuarea inves
tigațiilor începute și să-i urăm 
din toată inima lui Ion Pan
țuru și coechipierilor săi înde
plinirea angajamentelor 
mute.

Ș>

la 
ce

POIANA BRAȘOV, 5 (prin 
telefon). „Poiana Soarelui" nu 
s-a dezmințit nici la acest con
curs inaugural, fiind darnică a- 
tit prin strălucirea unei dumi
nici însorite, cit și printr-o ză
padă excelentă. De altfel, a- 

a fost avantajul principal 
lor care au realizat salturi 
nil a 50 ce metri.

totuși, puținii spectatori. 
In raport cu frumoasa zi ce 
iarnă, au plecat cu sentimentul 

dorinței de a fi 
martorii unor evoluții care să 
se detașeze in bine față de cele 
din anul trecut. Cei 21 de con- 
curenți (dintre care “ juniori), 
numai din Brașov, care au bă
tut ieri la poarta anului com
petitions! 1969 au reliefat, din 
păcate, multe lacune în pregă
tire : ..Sînt total surprins. ne-a 
declarat după concurs antreno
rul de sărituri Florea Voinea. 
de comportarea sub posibilități 
a concurenților. Poate că c« 
fost stăpiniți de 
lui, poate...”

Intr-adevăr, 
cursul, am avut

trambulină se întrec sportivi 
cu o pregătire medie și nicide
cum specialiștii probei. Desprin
deri defectuoase de pe masă, 
ieșiri pe spate, poziții incorec
te in aer, dar mai ales ateri
zări nesigure — iată carențele 
principale, pe care le-am dori 
intr-un viitor foarte apropiat 
lichidate. Greșelile săritorilor 
sint datorate nu numai unei 
insuficiente pregătiri fizice, ci 

drept că sări- 
ntrenorul Ic 
tie deficien 
ticâ, dar a 
i cec prik 
I bine 1 
j ră ăes'ă

3. V. Birsan (Tractorul) 212,3 p 
(49,5 + 49,5) ; 4. D. Lupii (Di
namo) 210,7 p (49 + 49,5) ; 5. 
A. Biriș (A.S. Armata) 207,6 p 
(48,5 4- 49) ; 6. Gh. Girleț (A. 
S. Armata) 206,9 p (49 Ț 50) ; 
juniori — 1. Gh. Gera
Armata) 216,2 p (40,5 -ț- 
V. Moruzan (Tractorul)
(39 + 39); P .Koponi
mo) 159,5 p (35 4- 36).

(A. 
41); 
199,6

s.
2.
P

(Dina-

Un club pentru
(ampionul național Dan Cristea

Cîțiva dintre așii schiu
lui autohton și-au început 
pregătirile pe zăpadă pe 
pirtiile din Italia și Franța. 
Printre ei și „buștenarul" 
Dan Cristea, cotat drept 
omul nr. 1 al schiului al
pin din țara noastră. A 
venit zăpada și la noi, iar 
săptămina trecută, în Bu
cegi, s-a programat repe
tiția generală a uverturii 
ce avea să fie executată 
sîmbătă 4 ianuarie, la Pre
deal.

Cu surprindere, pasiona
lii acestui sport au remar
cat că multiplul campion 
Dan Cristea figura, la con
cursul de Ia Virful cu Dor, 
ca deschizător de pîrtie! 
Cauza : neînțelegerea sur
venită în privința aparte
nenței sale de un Club sau 
altul. Legitimat la C.S. Si
naia, o dată cu toți ceilalți 
eomponenți ai fostei aso
ciații „Avîntul Bușteni". 
Dan Cristea și-a manifes
tat anul acesta intenția de 
a reveni la fostul său club. 
Federația nu i-a rezolvat 
în termen cererea de trans
fer. Intre timp, subiectul 
nostru s-a angajat ca șofer 
la Brașov, solieitînd un alt 
transfer, la clubul Dinamo 
Nici acesta nu i-a fost însă 
aprobat, considerîndu-se că 
cele două cereri ale ace
luiași sportiv se anulează 
una pe alta. Dar dinamo- 
viștii și-au exprimat la rîu- 
dul lor acordul cu trans
ferul campionului la „Ca- 
raimanul Bușteni" retră- 
gîndu-și opțiunea.

Federația a rămas în 
continuare inertă, iar 
astăzi s-a repetat situa
ția de acum șapte zile 
Dan Cristea n-a fost lă-

sat să concureze, mem
brii biroului F.R.S.B.
prezenți la concurs în- 
cercînd să-i impună
participarea pentru C.S 
Sinaia. Discuțiile, surde 
in intenția lor, au fost 
rapid amplificate, fără 
voia organizatorilor, da
torită deselor schimbări 
de poziție care erau, la 
propriu de data aceasta, 
difuzate prin interme
diul megafoanelor la 
care crainicul îl convo
ca pe Cristea cînd la 
juriul de la sosire, cînd 
la startul din vîrful 
pantei. După cîteva sui
șuri și coborîri (pe pi
cioare, nu cu teleschiul). 
Dan Cristea a execu
tat traseul dar, evident 
obosit și în mod cert 
enervat de tracasările la 
care fusese 
putut merge Ia valoarea 
lui, pierzînd o poartă și 
fiind

Ni se 
portună 
care se 
campion, 
superficialitatea care i se 
poate imputa în legătură 
cu cele 
transfer 
buie să 
că altfel 
mul pregătirilor și al com
petițiilor ceea ce se va re
percuta negativ nu numai 
asupra sa dar și a echipei 
naționale.

DAN CRISTEA SE AFLA 
ACUM, LA ÎNCEPUTUL 
SEZONULUI DE SCHI, IN 
AFARA FORMELOR OR
GANIZATE ALE SPORTU
LUI NOSTRU. OARE NU 
SE POATE REGLEMENTA 
ACEASTA SITUAȚIE CU 
TOTUL INADMISIBILA ?

supus, n-a

descalificatastfel
pare cu totul ino- 
starea de fapt în 
află tînărul nostru 

Indiferent de

două cereri de 
succesive, el tre- 
concureze pentru 
va fi scos din rit-

NU REU- 
GASEASCA 
ARGUMEN-

IAR F.R.S.B. 
ȘEȘTE SA
ALTFEL DE
TE IN AFARA CELOR DE 
MINA FORTE PRIN CARE 
ÎNCEARCĂ SA-L MEN
ȚINĂ LA UN CLUB FA-

ȚA DE CARE DAN CRIS
TEA CONSIDERA CA NI 
ARE NICI AFECȚIUNE 
ȘI NICI OBLIGAȚII?

Em. DEC

Ce declară
din 
care 
bloc

rațiuni 
nu nul 
cu cet- 
la clu-

„Am trecut, 
organizatorice 
privesc — în 
lalți coechipieri de 
bul orașului meu natal —
Bușteni —, la cel din Si
naia. Mi-am exprimat do
rința de a reveni în echipa 
fostului meu antrenor, Mir
cea Enache. Acum sint a- 
menințat că „DACĂ NU 
VOI CONCURA PENTRU

Are cuvântul
Antrenorul dinamoviști- 

lor brașoveni, Gh. Roșculeț, 
unul dintre fruntașii schiu
lui alpin de acum cîțiva 
ani, ne-a confirmat exac
titatea declarațiilor Iui Dan 
Cristea. în plus, el ne-a 
spus următoarele : „L-am 
urmărit din primii ani de 
sport pe Dan Cristea, care 
este, ca și mine „buște- 
nar“. Am încercat să-1 ajut 
atit în cariera sa de schior 
dar și profesional, pentru 
a-și căpăta calificarea în 
meseria de șofer. Tatăl 
său, care mă cunoaște, do
rește să mi-1 încredințeze 
și pentru pregătirea sa teh
nică viitoare. în curînd el 
va trebui să-și satisfacă 

- serviciul militar și proba* 
bil că va reveni clubului 
din care fac parte ca an
trenor. Totuși, sîntem de 
acord ca, pînă atunci, el 
să concureze pentru „Ca- 
raimanul" Bușteni, deși 
este angajatul nostru. Sto

Dan Cristea
C. S. SINAIA NU VOI FI 
INCLUS IN LOTURILE 
CARE VOR LUA PARTF. 
LA CONCURSURILE IN
TERNAȚIONALE". Nu pot 
fi de acord cu o astfel de 
procedură și sint decis sd 
nu concurez decit pentru 
Bușteni sau Dinamo Bra
șov, unde sint, de altfel, 
încadrat in muncă’

Gh. Roșculeț
tem poâte subiectivi, deoa
rece G.
Cristea 
foarte 
bloca, 
mai multe întreceri. Tn 
același timp însă, cred că 
sîntem și obiectivi atunci 
cînd ne exprimăm convin
gerea că MANIERA CON
CENTRĂRII TUTUROR 
VALORILOR DIN SCHIUL 
ALPIN EXCLUSIV LA 
CLUBUL. DIN SINAIA VA 
DAUNA ACESTUI SPORT. 
In plus, nu văd de ce nu 
s-ar respecta principiul de 
care a uzat F.R.S.B. atunci 
cînd a rezolvat pe dos 
decît în acest caz, situația 
fondistului Sfetea ? Și încă 

OARE DORINȚA 
A UNUI 

NU TREBUIE 
LUATA DELOC ÎN CON
SIDERAȚIE ?
CURGE ȘI ÎN SCHI LA 
METODELE NU PREA 
VECHI DIN FOTBAL ?“

S. Sinaia, cu Dan 
în formație, este 

puternic și ne va 
probabil, în cele

ceva :
PERSONALA 
SPORTIV

UE RE-

privind 
senzația că pe

Al. DiNCA

(Di P («44 . anțuru urind «accesprietenilor săi, schiorii Cornel 
Tăbăraș și Ion Zangor

Rezultate
l.lonf Eri,

m) ; J. jr. Dorot 
*15

EXOD SPRE PIRTIILE
CONSACRĂRII INTERNAȚIONALE

Ab.a rnangu-at «e-jntil de schi al anului in curs, con- 
** .Fri'‘ intreee'i/e recent anunțate și pa care le

***,***, **• *»•••» depășite ca număr, ci și împlinite calitativ, 
**. toi dintre reprezentanții diverselor probe
uit. ditcip inelar iernii.. iau drumul pirtiilor de peste hotare, 
unue vor incerta confirmarea sau obținerea consacrării in 
concernul internațional al schtului.

tn primele - e ale acestei săptămini, nu mai puțin de 
pairu delegații sportive românești se vor deplasa spre star- 
turde internaționale *

Biatloniștii au luat ieri sea
ră drumul pirtiilor de lingă 
Altenberg (R.D.G.). unde — 
de la 9—12 ianuarie au loc 
fntîlninle dintre echipele re- 
prezentative ale celor doua 
țări. S-au deplasat atft biat- 
loniștii seniori cit și juniori, 
însoțiți de antrenorii M. 
păru și L. Cristescu, sub 
ducerea vechiului schior 
Chiruiescu.

(urmare din pag. 1)

ț

Stu-
con-
Gigi

în afara celor trei boberi, 
în frunte cu campionul euro
pean. Ion Panțuru, care merg 
în Italia, un grup de fondiști 
(băieți și fete) se pregătesc 
per.tru plecarea în localitatea 
Bohini (Iugoslavia) unde, la 
11 și 12 ianuarie a.c., vor avea 
ioc întreceri individuale și de 
-tafetă. Printre cei incluși în 
lotul românesc se află Mar
cela Leampă, Barabaș, Ana 
Clinciu. Petre Dinu, Cincu și 
juniorul Papuc.

Un lot de 10 schiori juniori 
se deplasează în Bulgaria, în 
noua stațiune de sporturi de 
iarnă Pamporogo, sub condu
cerea antrenorilor Ion 
și Frățescu. Ei vor fi 
tionați în funcție de 
țațele obținute sîmbătă 
minică 
Predeal.

în întrecerile

★

Oprea 
selec- 
rezul- 
și du
de la

Mîine
pini (desemnați în urma con
cursului de la Predeal) se vor 
deplasa în Franța în stațiu
nea Marsine, după care se 
vor alinia la startul altor 
două întreceri în Italia la 
Tarvisio și Madonna di Cam- 
piglio.

seară trei schiori al-

vâ) să crească. Iată de ce, pa
ralel cu eforturile ce le facem 
pentru continua lărgire a re
țelei bazelor sportive simple, 
ne-am propus să înființăm 
cîteva centre de inițiere, nu
clee ale ’
manță 
început, 
două din 
siderăm
tisfacții mai apropiate. Și ast
fel, în patru orașe ale jude
țului, la Zalău, Jibou, Cehul 
Silvanei și Șimleul Silvanei, 
centrele de inițiere și-au și 
inaugurat activitatea. Ele func
ționează pe lingă o serie de 
asociații sportive, dar sînt sub
venționate de consiliul nostru. 
Ne bucură înțelegerea pe care

activității de perfor- 
de mîine. Pentru 
atletism și handbal, 
disciplinele care, con- 
noi. ne pot oferi sa-

SPfMJf Șl PERSPECTIVE
am găsit-o din partea pro
fesorilor de educație fizică 
Alexandru Ciobanu (Jibou), 
Rașca Avram (Simleul Silva
nei), Ioan Gall (Cehul Silva
nei) și Gh. Dezideriu (Zalău), 
care își pun toată pasiunea și 
toate cunoștințele lor în sluj
ba înfloririi acestor centre, fac 
totul pentru sucesul lor.

Evident, este prematur să 
se vorbească de rezultate. Sîn
tem încă în etapa selecției 
Nutrim însă convingerea că 
din primăvară, cînd loturile a- 
cestor centre de inițiere se 
vor cristaliza cît de cît, iar 
elevii vor fi parcurs un anu
mit stagiu de pregătire, vor 
apare și primele satisfacții.

Ați desprins, desigur, din 
lectura acestor rînduri, că în 
județul Sălaj sportul parcurge 
încă o etapă de pionierat. Nu 
ne facem iluzii că succesele 
vor veni peste noapte. Sîntem 
toarte realiști. Dar sîntem ho- 
tăriți să depășim greutățile. 
Beneficiem de sprijinul și în
drumarea organelor de partid, 
după cum colaborăm strîns cu 
cele sindicale și de tineret. A- 
dăugînd pasiunea, dragostea 
de muncă a celor care acti
vează pe tărîm sportiv, am 
convingerea că vom putea fac# 
un pas însemnat înainte.
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SCRIMĂ NU ÎNSEAMNĂ
NUMAI FLORETĂ!

Locul 5 în lume cu o singură armă • Neîncrederea îți pune amprenta • Gurath ți 
Pongraț — campioni mondiali de tineret la spadă, sînt performanțe care nu spun nimic ? 
* A0 indiferenței nu mai rezistă ! • 1020 de scrimeri, dar numai 400 de trăgători

activi I ? •' Să ne decidem : sport de performanță sau scrimă de laborator ?

Un clasament întocmit, cum se 
obișnuiește, pe discipline sportive, 
situează scrima românească la 
J.o. pe locui 5 cu 15 puncte.

Clasamentul, într-un fel, nu este 
deloc edificator : fiindcă, în timp 
ce matea majoritate a țărilor par
ticipante contează cu reprezen
tanți la toate armele, România nu 
figurează decît cu floreta. Nu, 
nu este cum s-ar putea crede un 
viciu de calcul al organizatorilor. 
Federația noastră de specialitate 
a acceptat în mod deliberat o ase
menea situație trimițînd în Mexic 
trăgători la o singură armă : flo
reta.

Dar, scrima nu înseamnă NU
MAI FLORETA, fie ea de cea 
mai bună calitate. O probă nu 
poate compensa, sub nici un mo
tiv, absența celorlalte. Țările cu 
tradiție în această disciplină nu 
și-ar îngădui, de pildă, să parti
cipe la o mare competiție cu un 
lot redus la jumătate. Dacă n-o 
fac în cazul unei competiții de o 
mai mică anvergură, și mai puțin 
ar accepta o asemenea soluție 
cu prilejul unei confruntări olim
pice. Peste factorul rezultate, o 
prezență cu toate armele nu vine 
decît în sprijinul școlii respective 
de scrimă, căneia îl asigură, o 
dezvoltare șl o afirmare multila
terală. Chiar dacă satisfacțiile nu 
vor apare imediat.

Noi, în schimb, cu ani în urmă, 
ne-am constituit în excepția de 
la o regulă atît de elementară, 
singura în măsură să se vorbeas
că elogios nu numai despre flo
reta romanească, ci șl despre spa
da sau sabia din România.

★
Lucrurile n-au stat așa de la 

început. Spada șl sabla au avut 
o anumită greutate specifică apre
ciată la timpul respectiv. Aproxi
mativ din anul 1959. după C.M. 
de la Budapesta (cînd sabla a 
obținut locul 8 la echipe) cele 
două arme au Ieșit treptat din 
orbita Interesului oficial.

A urmat o perioadă grea, de-a 
dreptul dramatică. Trăgătorii de 
,1a aceste arme n-au prea fost 
angajați In concursuri internațio
nale. mal ales peste hotare. O 
criză Vădită de Încredere i-a ținut 
acasă. Numai la concursurile in
ternaționale organizate în țară — 
2—3 pe an — a putut fi consem
nată șl prezența spadasinilor sau 
a sabrerilor. în asemenea condi
ții era de așteptat ca rezultate
le trăgătorilor de la aceste arme 
să fie cu mult șub cerințe. în 
scrimă (ca și In oricare alt sport), 
numai o prezență activă In acti
vitatea competițlonală, numai un 
schimb de experiență permanent 
cu adversari dintre cel mal difi
cili îți poate asigura creșterea va
lorică.

Consecința : și spada șl sabia au 
scăzut mult din valoare. în ace
lași timp. In secțiile asociațiilor 
și cluburilor sportive preocuparea 
pentru formarea de noi elemen
te de perspectivă la aceste arme 
a trecut pe planul al doilea. 
Doar izolat. In citeva centre din 
țară, prin pasiunea șl stăruința 
unor antrenori (A. Gurath. C. 
Ciocirlie. A. Cacucl. P. Ghinju la 
spadă. N. Pufnei, L. Rohonl, Tu
dor Iile la sabie), cele două arme 
au reușit totuși să supraviețuiască, 
în pofida unei încurajări cu to
tul nesubstanțială, rezultatele, clnd 
Și cind, au amintit că România 
posedă, o rezervă prețioasă la 
cele două arme. Așa. de pildă, 
în anul 1960, la Leningrad, Ad. 
Gurath avea să cucerească titlul 
de campion mondial de tineret 
la spadă. Doi ani mai tîrziu — 
tot la spadă — Ștefan Haukler 
încheia turneul final al C.M. de 
tineret de la Cairo, pe locul 4. 
In 1966 la Viena, spadasinul Anton 
Pongraț se afla și el printre fi- 
naliști la C.M. de tineret, clasîn- 
du-se pe locul 5, pentru ca in 
anul următor, la Teheran, să de
vină campion mondial de tineret.

Chiar și la seniori, unele rezul
tate au dat să se înțeleagă că 
spada nu trebuie neglijată. Echi
pa Steaua, participantă la C.C.E. 
din 1967 de la Heidenheim avea 
să ocupe locul 5, performanță 
apreciabilă pe plan internațional. 
In anul 1968 naționala a reușit 
să întreacă la Budapesta repre
zentativă Poloniei (medaliată cu 
bronz la Ciudad de Mexico !), 
după ce, mai înainte, la San Pel
legrino, reușise să țină în șah 
puternicele echipe ale Franței șl 
Italiei.

La sabie, de asemenea, unele 
rezultate promițătoare. în mal, 
deși participa pentru prima oară 
la întrecerile din cadrul C.C.E., 
la Budapesta, echipa Steaua.

Serialul de articole publi
cate nu de mult, sub semnătura 
antrenorului P. Steinbach, a 
fost după părerea mea foarte 
util și cred că a avut ecoul 
scontat în rîndul celor mai 
mici fotbaliști.

Experiența și competența an
trenorului au făcut ca rîndurile 
publicate să fie citite cu inte
res și curiozitate nu numai de 
către copii, dar și de mulți din
tre cei care se ocupă cu pre
gătirea acestora.

Desigur, tehnica și tactica jo
cului de fotbal reprezintă fun
damentul pregătirii în cazul ti
nerilor jucători! Cu toate aces
tea, în munca dusă cu aceștia 
consider că trebuie să se acor
de o importanță deosebită și u- 
nor laturi de ordin psihologic.

în materialul de față mi-am 
propus să prezint succint cî- 
teva dintre aceste aspecte, în 
speranța că vor trezi interesul 
celor care se ocupă mai îndea
proape de creșterea viitorilor 
fotbaliști.

Este un adevăr arhicunoscut 
că pentru practicarea cu ma
ximum de eficientă a fotbalului, 
așa-zisele calități motrice, ce 
țin de capitolul înzestrării na
tive a persoanei, sint condiții 
absolut necesare. Dar, în afara 
încadrării posesorului lor in
tr-un complex de antrenament, 
acestea sînt insuficiente.

Multe din calitățile care-j re
comandă pe copii pentru jocul 
de fotbal (și pe care, inițial, 
sîntem tentați să le considerăm 
drept înnăscute) constituie re
zultatul unei exersări timpurii. 
Caracterul de înnăscut ne apare 
datorită faptului că procesul de 
exersare s-a realizat spontan 
și neorganizat.

In procesul de antrenament 
al tinerilor fotbaliști, trebuie să 
se țină seama că succesul de
pinde de realizarea unității a 
trei factori :

— particularitățile specifice 
jocului de fotbal, care trebuie 
însușite ;

— particularitățile psihice și 
biologice ale tînărului care ur
mează Să practice acest sport ;

— particularitățile personali
tății antrenorului, care își a- 
tumă sarcina formării viitorilor 
fotbaliști. 

campioana țării, a reușit sâ în
treacă formația campioană a Po
loniei, Legia Varșovia șl sâ ter
mine la egalitate cu Akademik 
Sofia, campioana Bulgariei. Tot 
la Budapesta, în august, repre
zentativa României a reușit sâ 
furnizeze marea surpriză a tur
neului : 8—8 cu U.R.S.S. campioa
nă olimpică. Presa de specialitate 
budapestană și publicațiile fede
rației de specialitate din Ungaria 
au scos în relief valoarea acestor 
performanțe, considerînd că tră
gătorii de spadă și sabie din Ro
mânia au făcut progrese simți
toare, In măsură să-l recomande 
pentru principalele competiții și 
concursuri internaționale.

♦
Reconsiderarea parțială, în 1968, 

a calendarului internațional re
zervat trăgătorilor de la spadă, 
dovedește că începe să dispară 
criza de încredere de care am 
amintit. Federația de resort, con- 
siderînd edificatoare rezultatele 
din 1968, șl-a dat girul pentru ca 
în anul viitor spadasinii să poată 
avea asigurat un calendar inter
național ceva mai consistent. Ei 
vor fi prezenți din nou la Hei 
denheim, la întrecerile pentru 
C.C.E.,- apoi la Kiev, la turneul 
țărilor socialiste, la patrulaterul 
Franța-Italla-Ungaria-Românla, la 
cea de a Il-a ediție a Campiona
tului balcanic și. cum ar fi de 
dorit, la C.M. de la Havana.

în cazul sabrerilor trebuie spus 
că șl lor li s-a asigurat un ca
lendar Internațional mal aproape 
de cerințe, destinat să-i apropie, 
treptat, de principalii trăgători de 
pe continent. Sabreril de frunte 
al țârii vor fi prezenți la C.C.E. 
de la Budapesta, la turneul țâri
lor socialiste (Kiev), la Campio
natul balcanic de la Zagreb și — 
de ce nu ? — la C.M. de seniori.

Este, de bună seamă, de salutat 
faptul că spada și sabla sint ali
niate (deși cu o mare Intîrziere. 
suportind un uriaș handicap) flo
retei. Cu 5—6 ani In urmă, mal 
precis după C.M. de la Gdansk 
floreta își pierduse și ea vertigi
nos creditul, trecind printr-un 
moment de răscruce, s-au găs.t. 
însă, atunci oameni curajoși si 
lucizi care au demonstrat câ sin
gura cale pentru a ieși din impas, 
pentru a ne reafirma puternic, nu 
este decît aceea a unor contacte 
cit mai strinse cu trăgătorii de 
elită de pe continent ș; de aiurea. 
Și. în consecință. Coretiștii sj 
floretlstele noastre au evoluat ani 
la tind pe aproape toate planșele 
lumii. Rezultatul acestei politici 
sănătoase și clarvăzătoare m« 
tăcut simțite, cum am subliniat. 
In special după Tokio. In anii 
premergători J.O. din Mexic

Pentru spadă și sabie, pentru 
succesul lor cit mai apropia; e«te 
necesară o politică similară. Deo
camdată nu poate fi apreciată de- 
cit ca timidă poziția federației de 
specialitate față de dezvoltarea 
unor arme. In mod egal, cu flo
reta. Dar. nădăjduim că anii care 
vor urma, apropiindu-ne de J.O. 
de la Manchen. vor găsi pe TOfl 
scrimerli români. INDIFERENT 
de arma la eare sînt specializați. 
In lotul pentru ediția jubiliară a 
Olimpiadei. Trebuie gâslte moda 
litățlle pentru Ca sâ se ajungă 
aici. Chlaf. si dacă pe parcursul 
unul asemenea drum lung, vor 
mai fi înregistrate decepții.

★
Concomitent, mal sint de îm

plinit o serie de deziderate. NU 
vom putea acum (șl nici aici) 
să le abordăm șl să le dezvol
tăm. Le vom enunța doar.

De pildă : este necesar să ne 
ocupăm in continuare de ele
mentele de perspectivă. Este foar 
te adevărat că aproape 80 la sută 
din scrimerli legitimați au sub 
20 de ani. Dar ciți dintre acești 
tineri ar putea să completeze 
mîine. spre exemplu, lotul națio
nal de seniori ?

Dacă vrem sâ fim sinceri (și 
a ocoli adevărul n-ar ajuta la ni
mic l) trebuie să spunem că, la 
ora actuală, ia fiecare armă nu 
avem decît 2 sau 3 trăgători de 
certă perspectivă : Ursoviei, Pe- 
truș. Dumitrescu (poate șl Ștefan) 
la floretă băieți ; Eva Lengyel, 
Rodlca Văduva șl Adriana Moro- 
șân la floretă felie ; Anton Pon
graț și Constantin Duțu la spadă, 
Dan Irimlciuc și Dan Popescu la 
sabie. Este foarte puțin pentru o 
școală de scrimă ca aceea a ță
rii noastre, cu pretenții la un 
loc printre fruntașele de pe glob.

Pentru ca in flecare din cele 21 
de secții de scrimă cite există în 
prezent, tineretul să aibă posibl-

PREMISELE NATURALE ALE 
SPECIALIZĂRII TIMPURII

Campania în favoarea spe
cializării timpurii, la care asis
tăm astăzi în sport, are pe 
plan mondial un fundament 
științific.

Cele mai bune condiții de 
însușire a cunoștințelor, și în 
special de formare a deprin
derilor de mișcare, le întruneș
te tocmai această perioadă a 
dezvoltării ontogenetice.

La vîrsta de care ne ocu

ASPECTE PSIHOLOGICE ALE PREGĂTIRII FOTBALIȘTILOR 
LA VÎRSTA TIMPURIE

păm, plasticitatea, însușirea de 
bază a scoarței cerebrale, care 
favorizează formarea legături
lor temporare și sistematiza
rea lor în steoreotipii dinamici 
(formarea deprinderilor tehnlco- 
tactice) poate fi valorificată cu 
maximum de eficiență. Nu tre
buie să uităm, însă, că tinerii 
fotbaliști au o capacitate func
țională mai redusă, care negli
jată, duce la surmenaj, cu e- 
fecte grave pentru individ.

Satisfacția nemijlocită pe 
care o oferă jocul de fotbal co
piilor ?i juniorilor, ca și do
rința fierbinte a acestora de a 
se afirma, constituie factori sti
mulatori importanți pentru pro
cesul de învățare.

DIFERENȚIEREA, ELEMENT 
DE BAZA ÎN TEHNICA 

ÎNVĂȚĂRII

Pentru ca jocul de fotbal să 
satisfacă pretențiile de specta
culozitate și eficacitate este ne
cesar ca acțiunile care îl com
pun (diferite înlănțuiri de pro
cedee tehnico-tactice în condi
ții specifice jocului) să fie în
deplinite sub formă de deprin
deri, adică să s«i caracterizeze 
prin ușurință, rapiditate, să nu 
solicite o concentrare nervoasă 
și un control vizual suplimen
tar. 

litatea de a crește, de ași spori 
măiestria, se impune împlinirea 
unul alt deziderat i existența Cit 
mal multor antrenori. Or, în mo
mentul de față secțiile nu sînt 
acoperite decît într-o proporție de 
numai 33 la sută : 42 de antrenori 
față de 108 cîțl ar trebui să sa
tisfacă nevoile.

Penuria de antrenori calificați 
ar putea sâ dispară treptat, fie 
prin organizarea unor cursuri 
speciale, intr-o primă etapă, fie 
prin înființarea unei catedre de 
specialitate in cadrul Institutului 
de Educație Fizică și Sport, ca o 
formă cu largi perspective care 
să rezolve definitiv o asemenea 
carență.

De altfel, în scrimă nu figurea
ză norme precise de promovare 
a antrenorilor. Cei în activitate 
sînt foști trăgători care după ce 
s-au retras de pe planșe au cău
tat o modalitate de a-și prelungi 
activitatea in sportul pe care l-au 
Îndrăgit. în perioada anilor 
1958—1961 a existat la fostul I.C.F. 
un fel de specializare. Nemotivat, 
s-a renunțat la ea. Acum sînt or
ganizate doar cursuri facultative. 
Le predă un fost scrimer, un asis
tent ihlmos șl priceput, Miroea 
Baia. La grupa să lucrează... 6 
cursanți. Nici unul din el n-a prac
ticat vreodată scrima. Absolvenții
I.C.F.  au obținut la timpul res
pectiv specializarea datorită, in 
principal, activității lor competl- 
ționale (Mureșanu, Glișcâ, Poena- 
ru, Vintilă, Zilahl, Halmaghi, Ana 
Ene, Maria Vicol etc.) său... stă
ruințelor personale. Așadar, un fel 
de cvasiclasificăre. Iar unii absol
venți ai facultăților de educație 
fizică de pe lingă Institutele peda
gogice de 3 ani (Ghimpușan, Po
pescu, Alecu) au apelat la ace
leași criterii. Este nevoie, în sflr- 
șlt, o clarificare.

Nevoia de antrenori este cu atît 
mai acută cu cit în unele orașe 
există dorința de a lua ființă sec
ții de scrimă (Pitești. Tg. Jiu. Ba
cău) sau de a se reînființa secții 
acolo unde ele au existat (Arad. 
Tlrgoviște. Sibiu). Asemenea ini
țiative se cuvin a fi încurajate (și 
nu ignorate I) pentru a determina 
o creștere a numărului de scri
meri. Aceasta cu atit mai mult. 
cu cit din ce: 1 Wă citi sint legi
timați. doar 408 figurează în ca
tegoria celor activi !? (Cu o ase
menea mină de sportivi rezultatele 
din ultimii 4 am Unt aproape in
credibile L_). Scrima trebuie sâ-*1 
cistige teren mai ales in școlile 
sportive, unități care asigură baza 
de masă a sportului nostru de 
performantă. Altfel riscăm să fa
cem c dm scrimă o disciplină 
de laborator. Cine '.si la obliga
ția să suporte consecințele ’

Un alt deziderat stringent : crea
rea unul minim de condiții mate
riale. La Cluj, de pildă, nici acum 
nu s-a limpezit situația sâltl de 
lucru. La Craiova scrimeri lu
crează in comun, pe o fostâ tera
să. cu luptătorii și boxerii. Aproa
pe la fel se petrec lucrurile la 
Constanta. Galațlul. centru tînăr 
în scrimă, n-are nici el o situa
ție mai bună.

Nu este de neglijat nici un alt 
detaliu : In țară, nici o secție nu 
beneficiază de aparatură electri
ca. Reprezentanții acestor secții 
folosesc o asemenea aparatură nu
mai In concursurile oficiale. Șl 
aici trebuie căutată explicația pen
tru care sint foarte puțini flore- 
tiștii și spadasinii din provincie 
care ajung la porțile lotului. Să 
mai vorbim de faptul că lipsesc 
lame, fire de corp șl, în general, 
echipament adecvat 7

★
Scrima românească și-a cucerit 

in ultimii ani (culmlhind cu ac
tuala ediție a J.O.) un binemeri
tat prestigiu. Performanțele la 
floretă îi recomandă de lâ sine 
pe scrimerli noștri, în marile con
cursuri. Ei sînt printre primi! care 
primesc invitații la întrecerile In
ternaționale de anvergură. Și prin 
intermediul mușchetarilor ei — 
străluciți ambasadori ai mișcării 
sportive — România a ajuns cu
noscută pretutindeni pe glob.

Este o poziție care nu trebuie 
pierdută. Dimpotrivă, ea trebuie 
consolidată. Este momentul cel 
mai prielnic să se dea forțe noi 
scrimei românești pentru care ti
nerii noștri trăgători au vădit ca
lități deosebite. Oricîle eforturi 
s-ar cere, acum, mai mull ca orl- 
cînd, ele trebuie depuse pentru 
progresul ferm al unei discipline 
olimpice.

Tiberiu STAMA

Deprinderile vizează în mod 
direct execuțiile tehnice, dar 
același caracter îl pot avea și 
unele combinații și scheme tac
tice. Si uncie și altele presupun 
un proces prealabil, de exer
sare.

Inițial, deprinderile au un ca
racter global, nediferențiat, de 
care luăm act prin necoordo- 
narea în execuție. Reacțiilor 
globale le urmează etapa de di
ferențiere fină a elementelor 
componente ale Întregului și 
numai pe baza acestor diferen

țieri este posibilă trecerea la o 
execuție sintetică, unitară, a 
întregii mișcări. Execuția Inte
grală a mișcării presupune re
venirea la global, dar pe un 
plan superior, cînd executantul 
are nu numai conștiința ele
mentelor care structurează în
tregul. ci și pe aceea a relați
ilor dintre aceste elemente, a 
ponderii fiecăreia.

Pentru învățarea unei acțiuni 
de joc (de exemplu: preluare- 
conducere-lovire) nu se poate 
trece de etapa învățării diferen
țiate a fiecărui element: PRE
LUARE, CONDUCERE, LO
VIRE.

VALOAREA ELEMENTULUI — 
NOUTATE — VARIETATE

în orice etapă s-ar afla, dar 
in special la vîrstele mici, în
vățarea trebuie să aibă un ca
racter viu, dinamic, să ofere 
elemente de noutate. Private de 
aceste elemente, repetările 
(care în cazul formării deprin
derilor motrice sînt foarte nu
meroase) în loc să contribuie 
la clarificarea și nuanțarea e- 
xercițiilor, creează o apăsătoare 
saturație psihică, cu efecte dez
organizatoare. In acest sens 
trebuie să se aibă în vedere că 
fixarea unor deprinderi motrice, 
inclusiv cele legate de jocul de

CU GÎNDUL LA MUNCHEN...
In activitatea înotătorilor ro

mâni din anul trecut, momente
le de reală satisfacție pot fi nu
mărate pe degete, ele limitin' 
du-se CU predilecție la grupele 
de copii. Ultimul sezon a scos 
la iveală cîteva elemente cu cer
te calități și incontestabile po
sibilități de progres, care, judi
cios îndrumate, pot scoate nota
ția românească din anonimat.

Neașteptat pentru mulți, ma
rile surprize ale Iui 1968 nu au 
mai venit din partea școlii reși- 
țene de înot, unde prof. Ioan 
Schuster, mult apreciat pentru 
munca sa neobosită și metodele 
de lucru intensiv folosite fără 
nici un fel de rezervă, a ajuns 
la un moment de răscruce, a- 
vînd sarcini infinit mai grele 
pentru activitatea viitoare. De 
data aceasta, in centrul aten
ției s-au situat grupele de copii 
ale clubului Dinamo București, 
aflate după aproape 4 ani de 
muncă rodnică pe o primă 
treaptă de afirmare.

Numele micuțelor Eugenia

Ultimele recorduri ale 
noului experiment

MECIURI INTERNAȚIONALE LA ORADEA

Sîmbătă și duminică, in 
sala Armatei din Oradea au 
avut loc primele meciuri in
ternaționale de baschet ale 
anului 1969. Partidele au pus 
față în față echipele feminine 
și masculine ale cluburilor 
sportive Crișul și V.SS. Ko
sice. întîlnirile s-au disputat 
tur-retur și de fiecare dată 
Victoria a fost obținută de 
sportivii orădeni. Rezultatele 
de sîmbătă : CRIȘUL — 
V.S.S, KOSICE (f) 51—41
(30—27). Baschetbalistele oaspe 
au condus ostilitățile timp de 
28 de minute. Uneori chiar eu 
un avantaj substanțial. (în 
min. 16, 22—16). Cu toate aces
tea orădencele și-au revenit în 
ultima parte, au refăcut han
dicapul și au obținut o aplau
dată victorie. Cele mai bune: 
Ghiță (11), Bodor (14) și Hor
vath (11) de la gazde, respec
tiv Tkaciova (19) și Smolo- 
nova (10).

CRIȘUL — V.S.S. KOSICE 
(m) 69—47 (31—24). Orădenii 
au furnizat un adevărat reci
tal baschetbalistic în care 
jocul rapid și execuțiile tehni
ce pline de fantezie le-au adus 
o victorie concludentă. Hof- 

fotbal, nu este un proces meca
nic de bătătorire oarbă, ci un 
proces de necontenită schim
bare și modificare calitativă, de 
perfecționare.

INTERESUL ȘI MOTIVAȚIA - 
SUPORTURI ENERGETICE
Energia psihică necesară sus

ținerii unul travaliu nervos și 
muscular intens nu poate ti ad
ministrată prin drageuri. Șt to
tuși. antrenorul trebuie să se 
sprijine pe anumitele resorturi 
tonigene ale scoarței cerebrale.

Acestea se identifică cu Inte
resele fotbalistului pentru ac
tivitatea ce trebuie să și-o în
sușească. Lipsa de interes are 
efecte imediate asupra capaci
tății de însușire, manifestin- 
du-se printr-o stare de apatie 
ceea ce îl împiedică să dis
tingă caracteristicile activității 
date.

Munca de instruire a tineri
lor fotbaliști ne oferă nume
roase soluții pentru tonificarea 
energetică și dinamizarea scoar
ței cerebrale a elevilor noștri. 
Putem nota în treacăt valori
ficarea la maximum a aspecte
lor plăcute ale activității și 
mascarea pe cit se poate a ce
lor neplăcute (prin caracterul 
dificil). A feri pe începători in 
tainele fotbalului de impresia 
Imposibilității învingerii unor 
obstacole, nu înseamnă a-i feri 
de greutățile obiective, ci a-i 
pregăti pentru învingerea lor.

Cunoașterea rezultatelor și a 
randamentului dat (mai ales 
cînd acestea se situează la li
mita superioară a posibilități
lor) devine o sursă importantă 
de dinamizare a activității tî
nărului.

Transmiterea de către antre
nor a rezultatelor obținute, în
soțite de aprecierea valorii lor 
(lauda să se facă totuși eu dis- 
cernămînt, ca și reproșurile de 

• •

Crlstescu, Anca Groza, ale lui 
Lîviu Copcealău, Gabriel Po- 
povici, Anca Mihăescu sau Teo
dor Nicolae (ne-am oprit doar 
asupra recordmanilor) au făcut 
deja înconjurul piscinelor din 
țară, unii dintre ei aflîndu-se 
gata pregătiți pentru marele 
start al competițiilor de am
ploare. Bilanțul succeselor tine
rilor dinamoviști este binecunos
cut tuturor celor care îndrăgesc 
acest sport. Mai interesant, însă, 
ar fi să parcurgem cîteva din 
etapele primelor acumulări can
titative care i-au dus la cel din
ții salt calitativ.

La începui au fost cîteva sute 
de coj>ii, care au deprins pri
mele mișcări în cadrul cursu
rilor de inițiere de la Ștrandul 
Tineretului. Munca de selecție 
a prof. Cr. Vlăduță și prof. 
Magda Negrea nu a fost de loc 
ușoară pini in momentul crista
lizării cîtorva grupe. Apoi, o 
dtti pornită* pe făgaș. .cursa* 
a intrat in normalul antrena
mentului cotidian. Ceva mai dur

Gabriel Pcootnci atestă eficiența 
Foto: T. P.OIBU

care s-au soldat cu următoa
rele rezultate : Crișul — V.S-S 
Kosice (f) 42—26 (22—16) si 
Crișul — V5S. Kosice (m) 
81—76 (42—38).

1L1E GHIȘA 
coresp. principal

SÂ NU SE SUPERE HOCHEIUL!...
Ieri — 5 ianuarie 1969 — 

s-a petrecut un fapt cu totul 
neobișnuit, aproape incredibil. 
Hocheiul, stăpîn absolut și ti
ranic al patinoarului „23 Au
gust”, a conced at — Cu subită 
amabilitate — nu mai puțin 
de 2 ore (!) din vastul său 
program de folosire a acestei 
baze sportive, • acordîndu-le 
(cele 2 ore) rudei sale mai 
necăjite, patinajul.

Era în momentul cînd în
trecerile pentru „Cupa Ro
mâniei", a doua competiție 
internă ca importanță a pati
najului artistic, se împotmo
lea literalmente în amînări 
de pe o zi pe alta, la celă
lalt patinoar, de la Floreasca. 
Acolo, după cum știut este, 
lipsesc condițiile strict nece
sare pentru desfășurarea nor-

altfel) reprezintă o pîrghie so- 
cial-psihologică de susținere a 
activității, de fixare și întărire 
a reacțiilor pozitive : încrede
rea în sine, dorința de a juca, 
bună dispoziție etc.

COPIII SIMT APROBAREA 
SAU DEZAPROBAREA AN
TRENORULUI IN FUNCȚIE DE 
PRESTIGIUL ȘI AUTORITA
TEA ACESTUIA. CREATE 
PRIN TACTUL ȘI PASIUNEA 
CU CARE LUCREAZĂ. Incon
secvența în formularea de ce
rințe față de toți compooenții

lotului, diferitele concesii fă
cute unora (în special celor a- 
preciați ca talentați) au d’arul 
de a altera climatul psihologic, 
atît de necesar lucrului cu ti
nerii fotbaliști.

SUCCESUL — FACTOR 
MOBILIZATOR

Intre perioada de pregătire 
și joc trebuie să se interpună 
o așa-zisă etapă „albă”, fără 
meciuri oficiale. Planificarea 
jocurilor în grabă, înainte de a 
se fi realizat pregătirea nece
sară, constituie o mare greșea
lă.

Orice arbitrariu introdus în 
programul unor jocuri (și asta 
nu numai la copii) duce la in
succese. Există, bineînțeles, și 
excepții, dar la modul general 
se poate vorbi de efectul nega
tiv, demobilizator al Insucce
sului.

Dimpotrivă, succesul învio
rează, dinamizează, dă încrede
re în forțele proprii șl, prin 
toate aceste mecanisme cu rol 
psihic, are darul de a susține 
activitatea viitoare, creează con
dițiile sporirii cerințelor față de 
om, existînd deja un argument 
în plus pentru garanția reușitei.

Nu trebuie neglijat faptul că, 
uneori, primele succese obți
nute de tinerii fotbaliști (jocuri 
la echipa de seniori, selecționa
rea în diferite loturi) creează 

însă (și ca atare mai eficient) 
și fără nici un fel de rabat, în 
comparație cu cel desfășurat în 
alte secții. După doi ani roadele 
începuseră să dea în pîrg. Tit
lurile de campioni s-au adunat 
unele după altele iar cifrele de 
pe tabelele de recorduri ale ce
lor trei categorii de vîrstă au 
fost de-a dreptul spulberate. 
Și din acest an, dinamoviștii au 
rămas pur și simplu fără o con
curență serioasă, realizind un 
adevărat monopol de medalii la 
ultimele „naționale".

Succesele, deși destul de fa
cile, i-au mobilizat parcă mai 
mult pe cei doi antrenori bucu- 
reșteni, convinși că munca cea 
mai grea de abia acum începe. 
Și iafă-l (primul) pe Cr. Vlă
duță încercînâ să asigure ele
vilor săi condiții de pregătire 
cit de cit asemănătoare celor 
care le sînt oferite tinerilor îno
tători din alte țări mult mai a- 
vansate in domeniul notației. La 
baza programului — două an
trenamente pe zi și, ca atare, un 
kilometraj dublu față de cel e- 
fectuat în sezonul precedent. E- 
fortul respectiv ridica însă și 
alte probleme de loc neglijabile, 
avind în vedere că toți campio
nii dinamoviști sînt de vîrstă 
școlară. Dar entuziastul antre
nor dinamovist a găsit și pentru 
acestea soluții salutare. Copiii 
au fost trecuți in corpore la a- 
ceeași școală, iar masa și con
dițiile de odihnă le-au fost asi
gurate la sediul clubului din șo
seaua Ștefan cel Mare. Și, ast
fel, cei 10 înotători bucureșteni 
au trecut într-un nou regim de 
muncă; un antrenament dimi
neața și unul seara după înche
ierea cursurilor, restul timpului 
liber fiind exclusiv rezervat o- 
bligațiilor școlare. Mai mult, 
unul dintre părinți s-a oferit în 
mod voluntar să călăuzească 
zilnic pe sîrguincioșii elevi în 
labirintul ecuațiilor și al celor
lalte operații aritmetice, prin 
tainele nesfirșite ale istoriei, 
geografiei sau ale limbii româ
ne. Și eforturile sale au fost 
substantial concretizate în car
netele de note ale noii sale fa
milii.

In tot acest timp, grupa expe
rimentală (deocamdată) a prof. 
Vlăduță a folosit piscina din 
parcul Dinamo. Chiar și in luna 
decembrie, cînd mercurul ter- 
mometrului se incăpățîna să nu 
mai uree peste 0 grade, micuții 
înotători puteau fi v&zuți exe- 
cu'ind cu multă ambiție zecile 
de lungimi la comenzile antre
norului de pe margine. Desigur, 
nu le-a fost prea ușor. Și nici 
nu le va fi în continuare. Dar ei 
au un singur țel: să ajungă pe 
blocstarturile bazinului olimpic 
din Munchen. Iar pentru a- 
ceasta au pornit la drum încă 
din aceste zile...

Ad. VASILIU

mală a unui concurs de pa
tinaj, mai ales cînd trebuie 
luptat și cu un strat de ju
mătate de metru de zăpadă. 
Dar, la Floreasca este sediul 
atribuit patinajului, după cum 
patinoarul „23 August' stă în 
folosința aproape exclusivă a 
sportului cu crosa.

De ce o fi așa ? — se în
treabă oricine. De cînd aceas
tă „judecată a lui Solomon" 
în împărțirea gheții artifi
ciale între două sporturi cu 
specific apropiat 1 Pentru ce 

premise nefaste pentru evoluția 
viitoare. Rolul antrenorilor și 
al altor factori, din sfera fami
liei și a școlii, trebuie să se 
facă simțit în mod imperios.

IN LOC DE CONCLUZII
I. Factorul psihologie intervi

ne In întregul proces de pregă
tire a fotbaliștilor, începînd de 
la primul contact cu mingea, 
terenul și antrenorul. Ponderea 
lui este deosebită în etapa Ini
țială a formării fotbalistului, 
pentru că aici se pun bazele 
formării individului, ca perso
nalitate în fotbal.

II. Folosirea cu succes, în 
procesul de antrenament a ti
nerilor fotbaliști, a factorilor 
psihologici cere din partea an
trenorului o cunoaștere profun
dă a particularităților șl dispo
nibilităților funcționale indivi
duale ale jucătorilor, ca și a 
cerințelor exprese pe care jocul 
de fotbal Ie formulează față de 
tînăr.

III. Crearea unei orientări 
adecvate, printr-o motivație in
terioară, afectivă, la tinerii fot
baliști constituie principalul su
port energetic pentru însușirea 
diferitelor elemente și partici
parea în bune condiții la jocuri 
— competiții.

asist. Mircea RADULESCU 
catedra de jocuri sportive 

a I.E.FS.

CORNEL ROBE

A încetat din viață, după 
o grea suferință, CORNEL 
ROBE, fostul jucător de fot
bal al echipelor Olimpia și 
Unirea Tricolor. Ca fotbalist, 
el a contribuit la dezvol
tarea sportului cu balonul ro
tund din România, fiind de 
14 ori titular în echipa na
țională. Toți cei care l-au cu
noscut îi vor păstra neștearsă 
amintirea.

Inmormîntarea are loc 
marți, 7 ianuarie, ora 14,30, 
la cimitirul Izvorul Nou din 
București.

DUPĂ UN SCURT POPAS 

ÎN CAPITALĂ

FOTBALIȘTII 
ROMÂNI 

PLEACĂ AZI 
ÎN BELGIA 

Șl OLANDA
• BARBU — INDISPONIBIL 
«I LUPESCU Șl GROZEA CHE

MAȚI LA LOT

Sîmbătă seara a sosit în 
Capitală Selecționata de fot
bal, care a susținut cele două 
jocuri în Izrael. După cum se 
știe, fotbaliștii români ur
mează să-și continue turneul 
în Belgia și Olanda, înaintea 
deplasării spre Londra, unde, 
la 15 ianuarie, vor întîlni na
ționala engleză.

Vremea nefavorabilă din ul
timele zile a împiedicat întru- 
citva respectarea întocmai a 
programului de deplasare sta
bilit initial.

Astfel, după plecarea din 
Tel Aviv, fotbaliștii români au 
aterizat joi după-amiază la 
Istanbul, unde au așteptat 48 
de ore sosirea unui avion care 
să-i aducă acasă. Sosiți in 
București pentru o scurtă es
cală — ei își vor continua 
drumul astăzi.

Ieri după-amiază, la ho'e- 
lul Negoiul, în camera 3o6, 
l-am găsit pe clujeanul Anca. 
El ne-a relatat amănunte pri
vind drumul de Ia Tel Aviv 
la București și unele date 
asupra scurtului program din 
Capitală. Duminică, toți ju
cătorii au avut zi de odihnă. 
Astăzi dimineață, întregul lot 
va efectua un ușor antrena
ment pe stadionul Frogresul- 
Se pare că de Ia apel va lipsi 
piteșteanul Barbu, care a su
ferit o întindere într-unul din 
meciurile din Izrael. Plecarea 
Iui mai departe este incertă. 
Antrenorii au chemat la lot 
pe Lupescu și Grozea.

In jurul orei 14, de pe ae
roportul Băneasa, lotul va 
pleca spre Belgia, unde ur
mează să întilnească, conform 
programului, formația Stan
dard Liege și de aici în Olan
da pentru jocul din 9 ianuarie 
cu puternica echipă G.V.A.V. 
Groningen. Fotbaliștii români 
vor mai rămîne în Olanda 
cîteva zile, unde vor efectua 
unele antrenamente și proba
bil un joc cu o echipă dirt 
liga a doua. In ziua de *13 
ianuarie echipa noastră va 
pleca Ia Londra în vederea 
intilnirii revanșă cu formația 
lui Alf Ramsey.

în numele tuturor iubitori
lor fotbalului urăm jucătorilor 
români drum bun și succes.

hocheiul să beneficieze de 
condiții superioare de pregă
tire, iar patinajul să se chi- 
nuie pe o gheață aproape im
practicabilă ? Răspunsul — 
cînd ni s-a dat — suna cam 
așa i hocheiul e mai tare, cu 
patinajul nu prea avem 
treabă...

Da, evident este o proble
mă de forță. Greșit înțelea
să, însă. Fiindcă dînd pati
natorilor condiții egale de 
pregătire, n-ar fi exclus ca 
performanțele lor să egaleze 
curînd pe cele ale hocheiști- 
5 or. Mai ales că aceștia din 
urmă nu ne-au prea răsfățat 
în ultima vreme cu niscaiva 
mari succese.

Ieri, hocheiștii au liberat 
jumătate din patinoarul lor, 
pentru ca un biet concurs de 
patinaj artistic să poată, cît 
de cît, eontinua. A fost oare 
un prim pas spre înțelegere și 
conciliere ? Hocheiul ar putea 
să ne rezerve mai des aseme
nea surprize plăcute. Numai, 
să nu se supere iar...

Radu VOIA

P.S. Pentru cine dorește 
preciziuni, cele de mai sus 
pot fi citite astfel t Federația 
de hochei și Federația de pa
tinaj ar trebui să colaboreze 
mai strîns, pentru ca singurul 
nostru patinoar, cel care pen
tru moment corespunde nece
sităților unei activități susți
nute, să poată ti folosit de
opotrivă de sportivii pe ca- 
re-i dirijează ambele aceste 
foruri de specialitate.

LOTO-PRONOSPOÎJT
premiile concursului nr. 52 

din 29 decembrie 1968

Categoria I (13 rezultate) : 0,5 
variante a 64.309 lei.

Categoria a H-a (12 rezultate) : 
42,5 variante a 1.815 lei.

Categoria a IlI-a (11 rezultate) s 
514 variante a 225 lei.

Jucind pe o variantă combinată 
50%, participantul STANICA PE
TRE din Drăgășani a totalizat 
suma de 68.619 lei ob(lnînd un 
premiu de categoria I, patru pre
mii de categoria a Il-a și șase 
premii de categoria a IH-a.

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE

Concursul Pronosport nr. 1 
etapa din 5 ianuarie 1969

I. Barl-Lazio Pron. pauză x
II. Barl-Lazio Pron. final x

III. Brescia-Spal Pron. pauză 1
IV. Breseia-Spal Pron. final 1
V. Genoa-Mantova Pron. pauză 1

VI. Genoa-Mantova Pron. final 1
VII. Catanzaro-Perugia x

VIII. Como-Reggiana x
IX. Livorno-Cesena 1
X. Modena-Reggina x

XI. Monza-Lecco x
XII. Padova-Catania x

XIII. Ternana-Foggia 1
Fond de premii 178.284 lei.

LOTO

Numerele extrase Ia tragerea 
specială Loto a Revelionului 

din 5 ianuarie 1969

EXTRAGEREA OBIȘNUITA S
18 21 80 8 15 6 1 42 54 66 73 22

EXTRAGEREA SUPLIMENTARA 1 
14 49 61 19 73 89 33 43 11 70 17 24

EXTRAGEREA SPECIALA : 
44 1 48 69 13 79

Fond de premii : 4.393.890 lei.



DOUĂ VICTORII ROMÂNEȘTI 
ÎN TURNEUL DE TENIS 

DE LA MADRAS
Hie Năstase l-a învins pe P. Lall in finala
de simplu, iar perechea Năstase-Mărmureanu

a cîștigat dublul
MADRAS 5 (Agerpres). — 

Campionul României Ilie Năs
tase a cîștigat de o manieră 
spectaculoasă turneul interna
țional de tenis desfășurat la 
Madras. După ce în semifinale 
îl întrecuse cu 6—4, 6—1 pe 
suedezul Martin Carlstein, ju
cătorul român l-a întîlnit în 
finală pe indianul Premjit Lall, 
eare-1 învinsese cu 8—6, 6—0 
pe Amritraj (India). Jucînd ex
celent, Ilie Năstase, l-a învins 
pe Lall cu scorul de 4—6, 6—2, 
6—3, 7—5 și a intrat în posesia 
trofeului.

în finala probei de 
masculin, cuplul Ilie 
Petre Mărmureanu a 
cu 6—4, 6—4, 6—2 pe S. Misra
și P. Misra (India). In semifi
nale, Năstase și Mărmureanu 
eliminaseră cu 6—2, 1—6, 6—2 
Pe Tym (S.U.A.), Carlstein 
(Suedia).

Proba de simplu feminin a 
fost cîștigată de Alice Tym 
(S.U.A.), care a dispus cu 4—6. 
6—1, 6—3 de Judith Dibar (Ro
mânia).

BENVENUTI NU VREA SĂ BOXEZE 
CU LUIS RODRIGUEZ!

ROMA 5. — Campionul mon
dial de box la cat. mijlocie,

în semifinalele turneului 
de tenis „open" de la Hobart 
(Tasmania), Tony Roche l-a 
învins cu 6—3," 14—12, 6—4 
pe Taylor, iar Fred Stolle a 
cîștigat cu 15—17, 6—8. 6—3, 
7—5, 8—6 în fața lui Mel An
derson.
■

în localitatea Monteceau Ies 
Mines s-a disputat întîlnirea 
internațională feminină de 
baschet dintre echipele Fran
ței' și Poloniei. Baschetbaliste
le franceze au repurtat vic
toria cu scorul de 53—50 
(28—19).

italianul Nino Benvenuti, 
primit numeroase oferte de a-și 
pune titlul în joc. Cea mai a- 
van ta joasă ofertă i-a fost pre
zentată 
nage.
Luis ăi 
Miami).
a refuzat oferta lui Dundee. 
Specialiștii consideră că Rodri
guez are șanse mari de a intra 
în posesia titlului în cazul că 
italianul acceptă să-l întîlneas- 
că. Rodriguez este posesorul ți
nui excepțional „punch".

Automobilistul italian Er
nesto Brambilla și-a făcut de
butul ca pilot de încercare. în 
cadrul unei tentative efectua
te pe autodromul din Mo
dena, Brambilla care a pi
lotat 
Uzat 
km.
casei 
mai 
5 000 
va participa la cursa de 24 de 
ore de la Le Mans.

o nouă mașina, a rea- 
o medie orară de 166,038 
Noua mașină aparține 
„Ferrari". El urmează să 
încerce un Maserati — 
cmc cu 8 cilindri, care

în semifinalele turneului 
internațional de tenis de Ia 
Perth, australianul Ken Ro- 
^ewall l-a învins cu 6—0, 6—4, 
6—3 pe Dent (Australia).

în Berlinul occidental s-a 
desfășurat meciul de box pro
fesionist dintre vest-germanul 
Wilhelm von Hamburg și fos
tul campion al Europei la 
cat. semigrea, italianul Giulio 
Rinaldi. Victoria a revenit lui 
von Hamburg prin ko teh
nic în repriza a 5-a. Rinaldi, 
accidentat la un ochi, a fost 
oprit de medic să mai con
tinue lupta. Pînă la întreru
perea meciului se afla în a- 
vantaj Rinaldi.

Fostul campion mondial de 
box la cat. semâmijlocie 
(clasa juniori), americanul de 
culoare Edie Parkins, l-a în- 
tîlnit la Copenhaga într-un 
meci amical pe distanța de 
10 reprize pe fostul campion 
european, danezul Borge 
Krogh. Verdictul la puncte a 
fost acordat Iui Perkins.

FOTBAL

FERNANDO RIERA 
SE ÎNTOARCE 
ÎN EUROPA?

ETAPE DE CUPĂ 
ÎN ANGLIA SI R. F.

A GERMANIEI

UN MARE TURNEU 
LA MAR DEL PLATA

dublu
Năstase, 
întrecut

fot-
va 

me- 
Jll-

9

FĂRĂ ASPARUHOV / 
Șl SIMEONOV I

PE GLOB
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ECOURI DIN PRESA FRANCEZA

IN CEA MAI BUNA FORMA BEAMON CISTIGA

noș- 
pre-

la 
în 
în

doi 
ur-

„STEAUA BUCUREȘTI

de Angelo Dundee. ma- 
cunoscutului boxer 

a ■ '•l Rodriguez
Se pare că Benve

OPTIMISM LA BASCHET
fue tastase s-a făcut remarcat 

s-urile de la Madras (India)

(Urmare din pag. 1)

— Vă rvgăm să faceți ct- 
teva aprecieri asupra celor
lalte echipe participante.

— Iugoslavia are un team 
valoros. Dar nu de neînvins. 
Antrenorul Ranko Zeravica a 
prezentat o echipă pe care o 
pregătește pentru campionatul 
mondial de la Ljubljana. Din ve
chea garnitură de aur. cu Da- 
neu, Koraci, Rajkovici, Razna- 
tovici, la Izmir au fost doar 
Cermak, Maloevici și Solman. 
în rest, jucători tineri, bine do
tați fizic. Toți peste 1,96 m! 
Individualitățile actuale sînt: 
Cermak, Solman și Kotaracî, o 
copie fidelă a lui Koraci.

Bulgaria a prezentat o echipă 
de elan, cu Golubov, Hristov și 
Branzov buni mînuitori ai min
gii. Grecii au rămas tot la Tront- 
zos, Galaris și Zupas. Din echi
pa Turciei mi-au plăcut Kapla- 
noglu, Paiarațoglu și Alp 
metri!).

sievici, Novac. Jekely 
ring au jucat bine. Alb 
ciul cu Iugoslavia (sil 
care a evoluat), a fosl 
conducător de joc. Diaconescu. 
în cele două partide jucate, a -- 
rătat aceeași clasă ridicată. Cer
nea și Tarău utili. CZmor și 
Popa au calități deosebite, da» 
mai trebuie să lucreze pentrn 
tehnică. Sub așteptări Birsan.

— Anul 1969 pune in fata 
echipei calificarea pentru 
campionatul european din 
Italia. Ce credeți că va rea
liza formația României la 
turneul din Olanda ?

— La turneul din Olanda par
ticipă cinci formații: Iugosla
via, Anglia, Scoția, România și, 
bineînțeles, țara gazdă. Dintre 
acestea se califieă primele două 
clasate, iar România va face 
parte cu siguranță dintre a- 
cestea.

CHRIS AMON ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMUL
MARE PREMIU' AL ANULUI

timpul de 57 :56. Pe locul 
s-a clasat Joachen Rindt, 
mat de Pierre Courage. Gra
ham Hill a fost nevoit să a- 
bandoneze din cauza unei de
fecțiuni tehnice.

Atît în fotbalul englez, rit 
și în cel vest-german sfîrșitul 
săptămînii a fost consacrat 
jocurilor de cupă.

în al treilea tur al „Cupei 
Angliei* nu s-au înregistrat 
surprize deosebite. Poate doar 
înfrîngerea cu 3—0 suferită 
de Nottingham Forest în fața 
fostei echipe din prima ligă 
Preston North End. Deținătoa
rea trofeului. West Bromwich 
Albion, arată că dorește 
să facă o carieră lungă 
și în actuala ediție, cîști- 
gînd convingător în fața for
mației din a doua ligă Nor
wich City : 3—0. Un meci 
strîns a opus pe Aston Villa 
lui Queens Park Rangers, pri
ma cîștigînd cu 2—1. Mai 
multe jocuri s-au încheiat la 
egalitate, chiar după prelun
giri, urmînd să fie rejucate : 
Sheffield Wednesday — Leeds 
United 1—1, F.G. Barnsley — 
Leicester City 1—1, Middles
brough — Millwall 1—1, 
Charlton Athletic — Crystal 
Palace 0—0, Oxford United — 
Southampton 1—1.

In competiția de cupă a 
R. F. a Germaniei, un meci 
foarte disputat a opus pe 
Schalke 04 modestei formații 
Rot-Weiss Oberhausen. Ulti
ma a condus cu 2—0, a fost 
egalată, pentru ca în min. 102 
Schalke 04 să marcheze golul 
victoriei : 3—2. A fost condu
să și F. C. Nurnberg de că
tre F. C. Trier, campionii cîș
tigînd pînă la urmă cu 3—1. 
Alte rezultate mai importan
te : Werder Bremen — Rot 
Weiss Essen 2—1. Borussia 
Moenchengladbach — Hertha 
BSC 5—2, F. C. Kaiserslau
tern — Freiburg 1—0. Mai 
multe jocuri au fost amînate 
din cauza terenurilor imprac
ticabile.

Echipa de fotbal a Bulgariei 
și^a continuat turneul în Ame
rica de Sud. Jucînd la Curtiba 
cu selecționata orașului, fotba
liștii bulgari au fost învinși la 
limită, în condiții nu tocmai 
normale. La scorul de 0—0 As- 
paruhov a fost eliminat de pe 
teren. Apoi gazdele au înscris 
golul victoriei într-o fază des
tul de confuză. Portarul Si- 
meonov a lovit pe unul dintre 
atacanții brazilieni și a avut 
aceeași soartă ca și Asparuhov. 
Astfel, echipa-Bulgariei a ter
minat meciul în 9 oameni !

Selecționata Iugoslaviei, 
după ce a terminat la egalita
te cu reprezentativele Braziliei 
și Argentinei, a fost învinsă 
de echipa Mineiro din Belo 
Horizonte cu 3—2.

Turneul internațional de 
bal de la Mar del Plata 
începe la 7 ianuarie cu 
ciul dintre echipele Boca 
niors și Rapid Viena. La
ianuarie se va disputa jocul 
dintre Palmeiras și M.T.K. 
Budapesta, iar la 12 ianuarie 
întîlnirea Estudiantes — Slo
van Bratislava. Turneul se va 
încheia la 30 ianuarie.

Potrivit unei știri publicată 
de ziarele chiliene, cunoscutul 
antrenor de fotbal Fernando 
Riera intenționează să demi
sioneze din postul de antre
nor al echipei Universidad Ca
tolica din Santiago de Chile 
și să se întoarcă în Europa. 
Riera a fost, după cum se știe, 
mult timp antrenorul echipei 
Benfica Lisabona.

— Au rămas sportivii 
tri. Cronicarii străini 
zenți la întrecere i-au apre
ciat pentru tehnica lor bună. 
Am dori să auzim și părerea 
dv„ ca diriguitor al lor.

— Dinamo și Steaua sus
țin în curînd partidele retur 
cu Spartak Brno în »C,C.E.“ 
și Hapoel Tel Aviv în „Cupa 
cupelor". Avînd în vedere că 
majoritatea baschetbaliștilor 
acestor formații sint șl in 
echipa reprezentativă, ce 
șanse de calificare le acor
dați in cele două competiții 
europene ?

— Sînt foarte mulțumit de 
comportarea lor. Au devenit 
mai conștiincioși și s-au matu
rizat în joc. Acest lucru mă 
mulțumește cel mai mult. No-

Austriaca Gertrud Gabl. învingătoare in slalomul special 
de la Oberstaufen

— Dinamo are o sarcină ma! 
dificilă, deoarece Spartak este 
o echipă redutabilă, cu un bo
gat palmares internațional 
Steaua nu poate rata calificarea. 
Cele 31 de puncte avans sînt 
practic imposibil de recuperat 
de Hapoel la Tel Aviv.

VA CISTIGA OERTER 
TROFEUL „SULLIVAN"?

NEW YORK, 5. — Pentru 
trofeul „Sullivan", care recom
pensează în fiecare an Pe cel 
mai bun atlet american, can
didează 15 atleți în frunte cu 
Al Oerter (disc), Jim Hines 
(100 m plat), Bob Seagren (pră
jină), Dick Fossbury (înălțime) 
și alții. De remarcat că majo
ritatea ziariștilor sportivi ame
ricani au indicat printre primii 
15 atleți din S.U.A. pe atleții 
de culoare Lee Evans, Bob Bea
mon și Tommie Smith. Cele 
mai mari șanse de a intra în 
posesia trofeului le are însă 
Al Oerter. în 1967, trofeul a 
fost decernat lui Randy Mat- 
son, recordmanul mondial la 
aruncarea greutății.

' n atac al liniei de treisfertun de 
Steaua in prima partidă susținută 
Franța: Ghiță Dan (eu balonul) 

plină cursă

Tehnicienii francezi, ca și 
presa de specialitate, au co
mentat pe larg evoluțiile rug- 
byștilor de la Steaua, încheia
te cu un bilanț pozitiv care, 
dovedește calitățile sportului 
cu balonul oval practicat în 
țara noastră. Cele trei victo
rii realizate la Foix, Revel și 
Castelsarrasin (din cele patru 
meciuri susținute) au însem
nat tot atîtea prilejuri de re
velare a maturității tactice a 
XV-lui Stelei, a repertoriului 
tehnic complet al sportivilor

PE GHEATA ȘI PE ZAPADA
GERTRUD GABL A CÎȘTIGAT 

„SPECIALUL" LA OBER
STAUFEN

Concursul internațional fe
minin de schi de la Oberstau
fen a continuat cu desfășu
rarea probei de slalom spe
cial. A cîștigat Gertrud Gabl 
(Austria), care a realizat în 
cele două manșe timpul to
tal de 75,72. Judy Nagel 
(S.U.A.) s-a clasat pe locul 
doi cu 76,51, urmată de Ma
rilyn Cochran (S.U.A.) cu 
76,80. Annie Famose (Fran
ța) a ocupat locul 4 cu_76,89. 
Traseul pîrtiei a măsurat 
540 m cu 61 de porți. în 
clasamentul combinatei con
duce Gabl cu 3,03 puncte, 
urmată de Kiki Cutter 
(S.U.A) cu 13,84 puncte.

trambuline11 a continuat la 
Innsbruck cu desfășurarea 
manșei a treia. Victoria i-a 
revenit
Wirkola care a realizat 236,3 
puncte 
măsurat 93,5 m și, respectiv, 
89 m). Pe locurile următoa
re s-au clasat Jiri Raska (Ce
hoslovacia) — 235,5 
Anatoli Sceglanov 
— 226,6 puncte.

în clasamentul 
conduce Wirkola 
puncte, urmat de Jiri Raska 
cu 665,8 puncte și Heinz 
Schmidt (R.D. Germană) — 
652,1 puncte. Ultima manșă 
a concursului se va desfă
șura la Bischofshofen.

norvegianului Bjorn

(săriturile sale au

vor fi cunoscuți în zilele de 
6 și 8 februarie. La 9 fe
bruarie va avea loc un con
curs demonstrativ al meda- 
liaților.

ȘTIRI DIN HOCHEI

puncte si
(U.R.S.S.)

general 
cu 696,2

LA 3 FEBRUARIE — 
C.E. DE PATINAJ ARTISTIC

WIRKOLA CONDUCE 
IN „TURNEUL CELOR 4 

TRAMBULINE"

Competiția de sărituri 
schiurile «Turneul celor

cu
4

Campionatele europene de 
patinaj artistic se vor des
fășura între 3 și 9 februa
rie în stațiunea de sporturi 
de iarnă Garmisch Parten- 
kirchen. Campionii europeni

• Continuîndu-și turneul 
în Canada, echipa de hochei 
pe gheață a Suediei a jucat 
la Fort Frances (Ontario) cu 
o selecționată locală de tine
ret. Hocheiștii suedezi au ob
ținut victoria cu scorul de 
13—2.

• La Stockholm se desfă
șoară în prezent competiția 
internațională de hochei pe 
gheață pentru „Cupa Expola- 
ris". în primul meci, echipa 
suedeză „Modo" a dispus cu 
scorul de 10—2 (3—0, 1—1, 
6—1) de echipa Tesla Pardu
bice (Cehoslovacia).

• Federația canadiană de 
schi l-a angajat ca antrenor 
al lotului feminin pe antre
norul elvețian Peter Franzen, 
în vîrstă de numai 24 de

ani, noul antrenor al celor 
mai bune schioare canadiene I 
a funcționat în acest sezon 
ca pedagog al lotului de ti
neret al Canadei.

• Echipa cehoslovacă de 
hochei pe gheață Sparta Fra
ga a jucat la Stockholm cu 
formația suedeză Soedertaelje. 
Victoria le-a revenit gazde
lor cu scorul de 6—4 (3—1, 
2—0. 1—3).

• în cadrul competiției de 
hochei pe gheață dotată cu 
„Cupa Ahearne" care se des
fășoară la Stockholm, echipa 
suedeză Djurgaarden a în
vins cu scorul de 7—0 (2—0, 
4—0, 1—0) echipa canadiană 
Victoria Tigers.

SUEDIA VA GĂZDUI C.M. 
DE HOCHEI CU MINGEA
Campionatul mondial de 

hochei cu mingea (bandy) va 
avea loc în Suedia. întrece
rile, ale căror locuri de des
fășurare nu au fost încă 
stabilite, se vor desfășura 
între 9 și 15 februarie 1969.

bucureșteni, a forței de șoc a 
acestei formații fruntașe a 
rugbyului românesc. Jocul 
echipei Steaua a produs o 
bună impresie, reflectată în 
presa franceză, din care ex
tragem unele comentarii.

★
După meciul de la Foix 

(victorie cu 12—5), trimisul 
special al ziarului „La Depe- 
che du Midi", Henri Gatineau, 
își începe cronica impresio
nat de puterea de percuție a 
bucureștenilor :

„Pentru prietenii noștri ro
mâni, artileria constituie, de
sigur. regina bătăliilor. XV-le 
Franței a verificat acest ade
văr la București. Și Selecțio
nata Pirineilor. măcinată la 
Foix de tirul lui Durbac și 
Giugiuc. l-a confirmat".

In același articol se acordă 
calificative superioare unora 
dintre jucătorii noștri. Cităm: 
...„Internaționalul Șerban (li
nia a II-a) a realizat minuni 
la tușe și a fost atuul prin
cipal al pachetului de înain
tași, din care s-au mai evi
dențiat stilpul Ciornei și talo- 
nerul Gheorghe._“; „Subtilul 
și vivacele Mateescu, la gră
madă, colegul său de la des
chidere. Giugiuc, experimen
tat și lucid, rapida aripă stin
gă Radu Ionescu și fundașul 
Durbac merită, de asemenea, 
a fi puși pe prim plan".

★
După a treia confruntare, 

cu Selecționata de speranțe a 
Pirineilor, la Revel, unde 
Steaua a realizat cea mai ca
tegorică victorie (24—0), zia
ristul B. Pratviel subliniază 
calitățile oaspeților chiar din 
titlu : „Steaua București (4 în
cercări) a demonstrat pe de
plin valoarea sa : 24—0 !“ Re
dăm din text :

„XV-le Stelei, unul dintre 
port-drapelele rugbyului din

Europa Centrală, a fost inves
tit cu misiunea de a veni In 
Franța pentru a măsura pro
gresul acestui sport, al cărui 
ambasador este. Și pentru a- 
ceasta nimic nu a fost lăsat 
la voia intimplării de către 
oaspeții noștri!... 
sul lui Ciobănel, 
mașină a Stelei 
gii“... „Mai bine 
multă coeziune, 
ridicat ritm al 
băne! și colegii 
trei încercări 
drop-goalul lui Giugiuc. de la 
25 de metri”... „Patru încer
cări. 24 de puncte față de 0. 
in plus un drop și trei tran
sformări ale lui Durbac !“ 
Steaua și-a luat o splendidă 
revanșă (n.n. față de primul 
meci de la Toulouse) și a do
vedit multiplele sale posibi
lități".

„Sub împul- 
minunata 

a făcut rava- 
organizați, cu 
posedind un 
jocului. Cio- 

săi au înscris 
in plus, după

★
Și ultimul meci, cel de la 

Castelsarrasin... Popularul co
tidian l'Equipe, prin pana 
lui F. Ricardo, consemnează 
sub titlul „Steaua București, 
in cea mai bună formă, înre
gistrează al treilea succes 
(8—3)“ : „...Carpațiî au domi
nat Pirineii și prin această 
partidă și prin bilanțul gene
ral al mini-turneului..."

,.A doua repriză a confir
mat superioritatea română, în 
timp ce atacurilor efectuate 
de jucătorii noștri le-au lipsit 
profunzimea, în fața unei a- 
părări foarte bine organizate, 
fapt care nu e deloc o desco
perire". ...„Pentru români 
scopul a fost atins și nu le 
mai rămîne decit să-și do
rească din plin ca marșul lor 
victorios să-i aducă, în fine, 
în Turneu" (n.n. autorul se 
referă la Turneul celor 5 na
țiuni). în acest sens, rugbyștii 
de Ia Steaua au fost excelenți 
ambasadori!“

SAN FRANCISCO
SAN 

lebrul 
loare Bob Beamon, medaliat cu 
aur la J.O. de la Ciudad de 
Mexico, a cîștigat proba de să
ritură în lungime din cadrul 
primului concurs internațional 
al sezonului pe teren acoperit, 
desfășurat la San Francisco 
(S.U.A.). Bob Beamon a reali
zat 8,20 m, din prima încerca
re, după care a renunțat să 
mal concureze. El a terminat 
învingător și în proba de tri
plu salt cu 15,39 m.

Alte rezultate demne de re
ținut s-au înregistrat în urmă
toarele probe : 440 yarzi — Lee 
Evans 49,9 ; 60 yarzi garduri — 
Davenport 7,2 (în această pro
bă, englezul Dave Hemery, cam
pion olimpic la 400 m garduri, 
a abandonat din cauza unui 
accident); prăjină — Sloan 
5,04 m. (campionul olimpic Bob 
Seagren nu a putut trece 5,03 
m); înălțime — Carruthers 2,08 
m. (pe locul doi s-a 
Boyce (Australia) tot cu 
urmat de campionul 
Fossbury, de asemenea
m) ; 60 yarzi — C aines
(Smith a ocupat locul doi' cu 
același rezultat); greutate: 
Steinhauer 19,79 m.

FRANCISCO, 5. — Ce- 
atlet american de cu-

clasat 
2,08 m, 
olimpic 
cu 2,08

6,1


