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IN MECI RETUR PENTRU C.C.E., LA BASCHET

Azi la Brno: Spartaks al reîntors
DIN TURNEE
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b București
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posibi-

PLASTICUL V

PARTIZAN BELGRAD
SE ANTRENEAZĂ

Domnia sa 
între 13 și 
citeva con- 

pregotirile

sporti- 
valoare

• Cele 15 puncte vor 
fi suficiente dinamoviștilor 
pentru calificarea în turul 
următor ?

aju-
vor 
re- 

care

Dinamovistul Mihai Alba in 
acțiune

F ea e ro i tei 
este așteptat 
in Capitală. 

DENISOV, 
nl A.LB.A. și

la Steaua au 
obtinînd 

După 
:emați< 

occi< 
Steaua au

La invrtaiia 
mâne de boi 
să sosească 
NICHIFOROV 
vkepreședin!» 
președintele biroului euro
pean de box. 
va lua parte, 
17 ianuarie la 
sfătuiri privind 
viitoarei ediții a campiona
telor europene ce vor avea 
loc anul acesta la Bucu
rești.
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I1AMH1AIIȘTII
DE LA STEAUA

Echipa masculină 
Steaua Bi 
pitalâ din turneul 
Berlinul occidental. 
Germaniei. Franța

de handbal 
■ești s-a întors în Ca- 

întreorins in 
R. F. a 

și Elveția, 
jocuri, hand- 

sus- 
tot 
ce

Pregatiri de start pe Virful cu Dor

astă-Dinamoviștii susțin 
seară la Bmo meciul retur 
din C.C.E. cu Spartak. După 
cum se știe, la București e- 
levii antrenorului Dan Nicu- 
lescu au obținut o victorie 
preț.oasă la un scor conclu
dent : loO—85. Succesul a fost 
’’■varte apreciat avînd în ve- 

ere că Spartak Brno este 
na din cele mai bune echi- 

, bucureș- 
partida de 
avantaj de 
vor realiza 
spectaculos

Numeroșii amatori de sport 
de pe toate meridianele au 
urmărit cu interes deosebit 
fantastica cursă a performan
țelor acestui ultim deceniu in 
care au căzut multe recorduri, 
in care s-au realizat cifre ți 
performanțe cu totul extraor
dinare, socotite pină nu de 
mult inaccesibile, fiind apre
ciate dincolo de limitele ma
xime ale fiziologiei umane. Și 
totuși, omul s-a înălțat Ia 2,28 m 
de la sol, a fugit sub 10 secun
de pe suta de metri, a realizat 
un salt atmosferic de peste 
5,40 m la săritura cu prăjina, 
c alergat 400 m plat în mai 
puțin de 44 de secunde, a de
pășit viteze fantastice de sute 
de km pe oră la volanul boli
zilor pe patru roți, a sărit 8,90 
în lungime sau peste 150' m in 
săriturile-zbor de pe marile 
trambuline etc etc.

Publicul, Stupefiat, s-a între
bat și se întreabă, în continua
re. cum au fost posibile toate 
aceste isprăvi, care este secre
tul marilor rezultate, cit se cu
vine omului și care este con
tribuția pistei de tartan, a pră-

Baschetbalist ii de la Steaua 
au plecat la Tel Aviv
Sportivii militari au ple

cat ieri cu avionul spre 
Tel Aviv pentru a susține 
partida retur din „Cupa 
Cupelor" la baschet. După 
cum se știe, în meciul de 
Ia București jucătorii noș
tri au obținut o victorie 
categorică cu 89—58. Prin
tre alții au făcut depla
sarea : Nosievici, Tarău, 
Dimancea, Jekely, Czmor, 
Gheorghe și Barau, înso
țiți de antrenorul emerit 
C. Herold.

jinii din fibre de sticli, a su
liței modeme cu centrul de 
greutate deplasat înapoi, a pan
tofilor de atletism cu 64 de 
cuie, sau a atitor noutăți tehnice 
materiale pe care ftiința le-a 
pus la Indemîna sportului.

Si dacă vom folosi in conti
nuare alte materiale — eu ca
lități nebănuite — alte mij
loace fi metode, pină unde rout 
Impinge pragul performanțelor 
sportive ? Mai există oare li
mite maxime, mai există ba
riere pe care omul modem să 
nu le poată depăși ?

Aceleași întrebări frămîntă 
fi lumea schiului, căci, cocă 
publicul ar fi vizitat ultimul 
salon al sporturilor de iarnă de 
la Grenoble, ar fi asistat la 
explozia unei adevărate bombe 
de plastic in industria con- 
st-uctorilor de schi. De mai 
bine de 15 ani se cochetează cu 
materialele plastice în in
dustria schiului, dar, pînă a- 
cum 2—3 ani, toți fabricanții 
s-au mărginit la materialele 
tradiționale — lemnul și me
talul — pe care le-au acope
rit deasupra ți dedesubt cu 
folii de polietilenă, cu rol es
tetic, de protecție împotriva 
umidității la suprafață și cu 
scopul îmbunătățirii alunecării
— prin renunțarea la vechile 
lacuri celulozice — pe talpă.

Dar nu acesta este schiul 
plastic despre care vrem să 
vorbim, ci acela care, prin ca
litățile noi și superioare ale 
materialelor folosite în con
strucția sa, va revoluționa de
sigur performanțele 
alpin; despre schiul 
gime din plastic, a 
este atît de aproape,
o chestiune de luni sau de ani
— în 
vărba 
terior
șini eponi sau 
date cu fibre de sticlă — spre

cel mai 
de schiul 
material

rău caz. Este 
care are în in» 
plastic — ră» 
poliesteri, aso-

LA PATINAJ ARTISTIC
I

PRIMII LAUREAȚI

Al „CUPEI ROMÂNIEI
Aseară., la patinoarul Flo

reasca, au’ fost desemnați 
campionii celor mai niici ca
tegorii de patinatori, din în
trecerea dotata cu „Cupa Ro
mâniei". Valoarea apropiată a 
roncurenților a PIlS la grea 
încercaB’e pe arbitri, ca și Pe 
oficialii însărcinați cu calcu
larea rezultatelor. De mai 
multe ori a fost nevoie să se 
recursă la sistemul de de
partajare al „majorității la 
arbitri", pentru a stabili or
dinea definitivă în clasament. 
Pînă la urmă, felicitări Per** 
tru succes deplin au primit 
micuțul patinator clujean 
Leonardo Azzola (elevul an
trenorului A. Somodi). ca și 
Silvana Șuciu, Valentina Bu- 
ciurneanu și Lucian Cazacu, 
toți din București.

Tată clasamentele : COPII II 
Băieți : I. L. Azzola (Olimpia 
Cluj) 5-51,7 p ; 2. C. Ioniță 
(Școala sportivă nr. 2) 6-52,5 
p : 3. A. Maier (I.E.F.S.)
7-50,8 p ; 4. D. Tudorașcu
(Constructorul) 13-43,4 p ; 
5 S. Sprinceană (I.E.F.S.) 
15-42 4 p ; 6. I. Papp (Șc. 
sp. 2) 17-40,8 p; 7. A. Geor
gescu (Șc. sp. 2) 21-38,0 p. 
Fete : 1. Silvana Suciu (Con
structorul) 7-61,8 p ; 2. 
liana Moise (Șc. sp. 
10,5-61,4 p ; 3.

namo) 23-50.7 p : 8. Estera 
Egeto (I.E.F.S.) 24-51.7 p; 9. 
Diana Cocefi (Cor.str.) 24-50,1 
p; 10. Trude Horvath (Ol.) 
31-43,5 p; 11. Antal Boglar 
(Ol.) 32-41,7 p. COPII I
Băieți: 1. L. Cazacu (I.E.F.S.) 
3-100,7 p. Fete: 1. Valentina 
Buciumeanu (Șc. sp. 2) 
3-130,8 p; 2. Gabriela Ion 
(Șc. sp. 2) 7-124,7 p : 3. Cor
nelia Picu (Șc. sp. 2) 9-117,5 

. p ; 4. Mirela Goleanu (Din.) 
~ ' Sfetcu 

Clara
7. Mi- 

«P.

de rețin- 
cicrea unor fibre de sticl 
impregnate în rășini. invehrea 
unui mini-schiu de lemn sau 
de metal cu fibre de sticlă im
pregnate sau rășini întărite, 
sau chiar construcția unui schiu 
cu miezuri dtn lemn sau vid, 
schiu compartimentat ți reali
zat pe două etaje ca fi cum 
s-ar fi săpat in masa plastică 
stratificată moi multe canale- 
in sensul lungimii schiului. Ori-

tie cânți
in, tie cânii 
sâ rezulte 
ttice stratificate 

superior 
chiu. Rărit 

legătura dintre 
Uzarea masei s 
n spor de rigiditate, 

ce face ea schiul să fi 
rezistent, să păstreze 
timp această calitate, să asi
gure o repartizare echilibrați a 
greutății schiorului pe toată su
prafața de alunecare, adică in 
contact total ți regulat cu ză
pada, ceea ce înseamnă o atu-

r 
pe europene. Deci, 
tenii vor începe 1 
astă-seară cu un 
15 puncte. Dacă 
același joc bun, 
și eficace ca în sala Floreas
ca, ei pot produce marea sur
priză a actualei ediții a C.C.E. 
Pentru aceasta. însă, Albu, 
Diaconescu. Novac, Cernea, 
Dragotnirescu și ceilalți vor 
trebui să evolueze la 
litățile lor maxime.

De partea cealaltă, 
cehoslovaci au o 
inoscută. Konvicka. Piste- 

lak, Bobrovski, Novicki 
tați de coechipierii ier 
încerca totul pentru a 
monta handicapul cu

au pierdut la București. Ei 
sint dornici de a continua 
cursa spre finala competiției, 
așa cum au făcut și în edi
ția trecută.

Deci, astă-seară in sala 
sporturilor din Brno, Dinamo 
se află în fața „marii încer

cări*.

Mihai BTRA

(Continuare in pag. a 2-a)

de la Partizan 
int de sixbâ’ă 

Capitalei. Tn 
Moscova, unde 

în meci revan- 
semifinalele

Belgrad si 
oaspeți ai 
dram spre 
vor intilni

pentru
C.C.E. pe campioana Uniu
nii Sovietice. Dinamo, ju- 
cătorii iugoslavi au făcut 
un scurt popas în... pisci
na de Ia Floreasca unde, 
zilnic, au ca parteneri de 
antrenament echi.'Xt Dina
mo și o selecționată alcă
tuită din jucători bucureș- 
teni.

u «s
Campionii Iugoslaviei au 

în lotul lor. printre alții, 
pe Iankovici, Sandici, Ma 
rovici și Dabovici, care au 
făcut parte din formația 
laureată cu titlul olimpic 
la Ciudad de Mexico. Ei 
au ciștigat cu 6—3 prima 
intîlnire desfășurată în. 
noul bazin de 50 m de la I 
Belgrad și. după cum ne-a I 
declarat . ~ 
căpitanul 
optimiști 
în finala

nele cluburi și asociații sportive 
fac eforturi vizibile pentru a-și I 
creo, în plus, onumite surse d» i 
venituri. Măresc, bunăoară, nu
mărul membrilor susținători'; ini- 
tiază — peste programul initial 

— diferite întreceri sportive; fructifică la 
maximum < 
nament, închiriind bazele și . altor clu- Ț 
buri ; organizează anumite cursuri de 
inițiere. Nimic mai lăudabil ! Toate a- 
cestea sînt, indiscutabil, reale și sub
stanțiale surse de venituri. Ele consoli
dează capacitatea, puterea economică 
a cluburilor și asociațiilor sportive.

E bine, deci, să existe cit mai mult» 
susținători. Cluburile îi vor avea rezer- 
vîndu-le un loc permanent în tribună, 
organizînd pentru ei excursii în țară și 
peste hotare, acolo unde urmează să 
joace echipa lor favorită, punîndu-le 
la dispoziție (în anumite zile) terenurile 
de sport, asigurîna'u-le în cadrul clu
bului o atmosferă intimă, într-adevăr 
de club. Este bine, de asemenea, să 
fie folosită la maximum capacitatea 
sălilor de antrenament, să se deschidă 
cursuri de inițiere rentabile, să se facă 
totul pentru mărirea veniturilor. REN
TABILITATEA FIIND O SARCINĂ ESEN
ȚIALĂ Șl NU O PROBLEMĂ FACULTA
TIVA.

Se pune însă o întrebare : RENTABI
LIZAREA ÎȘI GĂSEȘTE ECHIVALENTUL 
ÎN PRODUCȚIA SPORTIVĂ? Cu alte 
cuvinte, eforturile lăudabile de a mări 
capitolul veniturilor îndreptățesc chel
tuielile ce se fac în vederea obținerii 
performantelor ? în multe cazuri, nu I 
Regretabil, deoarece rentabilitatea fi
nanciară înseamnă și rentabilitate pro
ductivă. Or, unde este BENEFICIUL 
SPORTIV cînd, pentru pregătirile cen
tralizate Și în tcberele ce se organi
zează sînt trimiși deseori sportivi me
diocri, plafonați, fără perspective ?

Spre acest mare capitol al cheltuie
lilor trebuie să-și îndrepte mai mult a- 
tenția cluburile și federațiile. A inves
ti o sumă numai de dragul de a o 
investi, înseamnă risipă. înseamnă pier
dere cu bunăștiintă, așa cum se întîm- 
plă în cazul unor sportivi care de cînd 
se știu sînt în lot, dar tot de cînd se 
știu nu „rentabilizează" cu nimic pres
tigiul clubului. Expresia „AVEM FON
DURI, TREBUIE SA LE CHELTUIM" tre
buie, la rîndul ei, ștearsă din vocabu
larul multor activiști sportivi. Ca și u- 
zuala scuză a necăutării noului : „A- 
CEȘTIA SÎNT OAMENII, N-AVEM ALȚII". 
Climatul risipei fiind incompatibil cu 
capacitatea de a conduce activitatea 
sportiv-financiară a cluburilor, a fede
rațiilor.

Este, așadar, absolut necesară o

I
îZoran lancovici, 

iormației, el sint a 
asupra calificării j 
competiției.

capocitatea sălilor de antre- I 
TrhiriinrJ e i aiLa»- ■ *

I

fotbaliștii români inaugurează
astăzi sezonul international 1909
• Lotul s-a antrenat ieri pe stadionul Progresul • Astă-seară

partidă de verificare la Liege • For mafia (aproape sigură)

I
I
I
I
I
I

schiului 
în între- 
cărui eră 
incit este

din meciul cu Anglia

I
Jucătorii lotului național, ieri dimineața la ora 10, la antrenant tdionul Progresul
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x:z’ .".i ••• ( "■ - > Ș&abzjy:' . i ' . ’. •. +-i*. \ '^8

’' ' -'Ti; 'r : i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Iii

I

14-108,5 p; 5. Sorina 
(Din.) 14-111,2 p; 6.
Biro (Ol.) 16-104.7 p ; 
runa Nicolae (Șc. 
21-99,6 p.

Azi întrecerile continuă 
categoriile de juniori, 
mîine la cele de seniori.

2)

Ia 
iar

ce am în
ghețat „tun** aproape o 
oră și jumătate în incin
ta stadionului Progresul, 
urmărind antrenamentul 
de înviorare al lotului de 
fotbal, din treningurile lui 
Datcu, Gornea, Nunweiller 
VI, Pantea, Dumitrache 
et co. ieșeau aburi. Antre
norii și medicul îi solici
tau la maximum pentru o 
cîț mai rapidă aclimati
zare a organismului Ia 
temperatura scăzută.

— Trecerea bruscă de 
Ia plus 20 de grade, cit 
era in Israel, la o tempe
ratură de minus 5 grade, 
ne-a spus dr. Dumitru To- 
mescu. este o chestiune pe 
care sperăm să o rezolvăm 
cu bine. De altfel, toți ju
cătorii prezintă o stare de 
sănătate perfectă. în nici 
un caz, problema aclima
tizării nu va constitui un 
impediment asupra rezul
tatelor din Belgia, Olanda 
și, în final. Anglia.

înur-acevâr. Toți 
vut impresia ieri diminea'ă 
că unii jucători păreau 
puțin obosiți. în special 
bucureștenii, care și-au vi
zitat familiile și— au uitat 
de fotbal.

în cele citeva ore petre
cute împreună cu jucăto
rii lotului, am aflat 
schimbările survenite în 
componența Iui. Barbu a 
plecat ia Pitești deoarece 
acuza dureri la o mai ve
che întindere musculară.

Și

S-au prezentat, în schimb, 
Lupeștii și Grozea. Iată, 
de altfel, numele celor 38 
jucători care compun la 
această oră lotul: Datcu, 
Gornea. Sătmăreanu, Lu- 
pescu, Boc, Dinu, Mocanu, 
Deleanu, Ghergheli, Anca, 
Nunweiller VI, Grozea, 
Pantea, Dembrovschi, Du-

Cr. M.

(Continuare în pag. 3-al
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LA RUBRICA DE FOTBAL:

1
I
I
I
I

10 ianuarie, la Copenhaga

MECIUL DE BOX ROMÂNIA

I
I

Li- • = 
2) =

p, m. Mihaela Pa- ,=
raschiv (Constr.) 8-61,8 p ; 4. =
Anca Arghirescu (Constr.) =
10,5-58,5 p ; 5. Felicia Pel- - Ș 
muș (Constr.) 12-61,0 p; 6. 
Cornelia Ghișerel (Șc,, sp. 2) - = 
16- 5,7 p ; 7, Olivia Batti (Di-

< CONSTANTIN: Vreau să mai joc!
• Dinamo în turneu prin Venezuela?
• OZON: Prea multă teorie...
• Va poposi Teașcă la Arad?
• Să nu mai conjugăm verbul „a rata“

DANEMARCA
După.cum se știe, la 10 ianuarie se va dis

puta la Copenhaga întîlnirea amicală de box 
dintre reprezentativele Danemarcei și României.

Antrenorul emerit Ion Popa a selecționat uni 
lot de 12 sportivi, urmînd ca cei 10 care vor 
urca în ring să fie cunoscuți. după cintarul ofi
cial. Lotul care va părăsi joi Capitală este 
alcătuit din C. Ciucă, C. Gruiescu, N. Gîju, A. 
Simion, C. Cuțov, A. Vasile, V. Zilberman, I. 
Covaci, Gh. Chivăr, I Monca, M. Cimpeanu și 
I. Alexe.

| schimbare a actualei optici dăunătoa- 
* re, pentru că irosirea oricăror valori ma- 
Iteriale înseamnă pagube aduse colec

tivității. Elementul hotărîtor al acestei I dorite schimbări de atitudine îl consti
tuie aplicarea rigorilor răspunderii di
recte și personale. Dacă se privesc lu- 

Icrurile din acest unghi, finalitatea va 
fi indiscutabil una singură : O GOSPO-

IDĂRIRE RESPONSABILĂ A FONDURI
LOR SI VENITURILOR ÎNCREDINȚATE, 
CARE CONSTITUIE UN ELEMENT DE 

I SEAMĂ ÎN SPORIREA RENTABILITĂȚII 
* FINANCIARE Șl, IMPLICIT, A PERFOR- 
| MANȚEI SPORTIVE.

I 
I
I 
I
I

I
Vasile TOFAN I 

I
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PLASTICUL - MATERIALUL SI ÎN SCHI
7

PERIOADA JUNIORATULUI

(Urmare din pag. 1) constant, menținind

tradiția. — să renunțe la 
și metal — 
probele de

face fa(ă 
dificultăți, 
bine decît

cu
in-

ori-

așa de reușit, 
desigur, de ce

în folosul si 
valoare ale

ESTE HOTĂRITOARE
material sînt

tn*

viteză

schiu- 
adică 
cali- 

importante

necare superioară, o 
crescută.

Fibrele de sticlă aduc 
lui o mare elasticitate, 
suplețe și „nervozitate", 
tați deosebit de
pentru schi, unde pe pîrtii fră- 
mintate, cu sol . vălurit, pe 
gheată sau pe zăpezi tari, este 
absolut necesar ca schiul să 
păstreze cu solul un unghi a-

proape 
deci permanent și pe toată în
tinderea sa posibilitatea Urină
rii eficace.

Crește viteza, după cum am 
văzut, dar se menține sau 
chiar sporește posibilitatea frâ
nărilor ca și realizarea ocoliri
lor prin această „nervozitate” 
(elasticitate), care este capaci
tatea schiului de a reveni ra

pid la forma inițială tn urma 
șocurilor primite de la sol — 
fenomene de compresie, trac
țiune și torsiune — care se am
plifică o dată cu viteza.

Schiul plastic 
succes acestor 
comparabil mai 
care alt schiu.

Dar dacă este 
vă veți întreba,
încă n-a inundat piața schiului, 
eliminîndu-și concurența tra
diționali — lemnul și metalul ?

Pentru că încă ne aflăm în 
stadiul încercărilor in care nu 
se cunosc total și complet reac
țiile maselor plastice la tempe
raturi variate; pentru că pro
cedeele tehnologice de fabrica
ție încă n-au fost definitivate 
și schiul plastic este încă prea 
scump; pentru că schiul plas
tic trebuie să-și corecteze o ca
litate care împinsă la extrem 
devine defect — elasticitatea. 
Schiul plastic trebuie să se ri
gidizeze prin polimerizare sau 
alte tratamente de laborator, 
înainte de a deveni de 
cuit. Mai trebuie făcute 
matematice in relație 
cu greutatea schiorului 
determina ideal dozajul
mior și fibrelor de sticlă în 
compunerea schiului cu calități 
maximale, nici prea tare., «uri 
prea suplu și din această cauză 
deformabil. Mai trebuie ca fa
bricanții să aibă curajul ti

Pupă 
lemn 
după 
plasticului.

Calitățile noului 
atit de evident superioare, 
cît victoria sa este o chestiune 
de timp și nu o dilemă, iar a- 
tunci și în schi, ca și în alte 
sporturi, vom fi iarăși martorii 
unor performante incredibile.

P. S. Gindindu-mă la. schiul 
plastic, socoteam că și prodi
gioasa noastră industrie chi
mică — în plini dezvoltare — 
ar putea să încerce realizarea 
schiului plastic la- nivel com
petitiv international. Ar fi de
sigur de importantă economică 
și de eficientă propagandist uz.

..Cupa Cutexatoni"

la iHiuiai viteză

K.O.vrr
„Metoda
Pregătire

care pot fi
convingerii'1
minufioasâ 

r
In majoritatea sălilor noa

stre de box predomină, din 
punct de vedere numeric, junio
rii. Acești tineri s-au hotărit 
să îmbrace mănușile în dorințe 
de a ajunge —cit se poate de 
-epede— „boxeri mari". In une
le săli, ca de pildă cea a clu
bului- Dinamo, selecția, este foar
te riguroașâ. ht 1968- aci, ca și 
la Steaua, s-au prezentat sute 
de copii, dar sita a- fost foarte 
deasă. Din păcate, selecția rut 
este privită peste tot cu aceeași 
răspundere. In marea Ier ma
joritate, antrenorii primesc în 
sală pe oricine Vm foarte Tăuiti 
copd. dar după ce recepționează 
eitera lovituri, dispar. Aceasta, 
pentrz că antrenorii le indică. 
încă de la început» lecții la mă-

TEHNICA TIP

fatale.
n-a dat
in săli,

învingătorului
rezultate

fi apoi meciuri oficiale

nrfnlo- 
calcuie 
directă 
spre a 

răși-

■ ■■

Pâeuret

de se- 
de pe

laCinstea de a fi prezenți 
primul concurs al anului 1969 

: a revenit tinerilor scrimeri 
bucureșteni, care s-au întrecut 
în cadrul campionatului munici
piului București rezervat ju
niorilor de cat. a II-a.

46 de tineri au preferat. în 
aceste minunate zile de vacan
ță, în locul zăpezii și al să
niuțelor, floretele și albul... 
costumelor de scrimă. Cu toții 
au fost la înălțime.

Cei mai buni 6 floretiști (din 
cei 22 prezenți la startul pro
bei) și-au disputat cu multă 
ardoare șansele pentru ocups 
rea locului I. In final. ac‘ :'a 
a revenit lui Alexandru Făili- 
ceanu (Univ.), care, mai ofen
siv și mai eficace, a reușit 
să-și întreacă toți adversarii, 
terminîrid 
Laurențiu
principalul său urmăritor, 
remarcat îndeosebi 
ratețea poziției de 
acțiunilor, dublate 
bune calități fizice, 
aceștia s-au mai
Bogdan Constantinescu (IEFS), 
Constantin Enculescu (Viitorul). 
Liviu Angelescu (C.P.M.B.) și 
Petre Buricea (Șc. sp.).

Finala probei de floretă fete 
a fost dominată de către spor
tivele de la Viitorul, prezente 
în număr de 4 în finală. Dar, 
cu tot avantajul numeric, flo- 
retistele de la Viitorul 
putut trece 
(Progresul), 
bună 
bine 
cînd 
locul
Magdalena Bartoș (Viitorul), 
ocupanta locului II. Cu mai 
mult calm în asaltul decsiv 
ea ar fi putut să-și adjude. c 
Victoria.

In afara finalistelor, o notă

bună și pentru Viorica Draga 
(Șc. sp.) și Elisaheta 
(Univ.k

Pentru acest început 
zon, pentru tinerețea
planșele de concurs și mai ales 
pentru calitățile pe care și 
le-au etalat majoritatea dintre 
participanți și participante 
concursul poate fî apreciat 
promițător.

★
Simbătâ și duminică va 

rîndul tinerilor spadasini
sabreri să ne arate ce știu.„

ca

fi 
Și

prof. Octavian VINTILA 
maestru, al spartului

turneul
Taran

neînvins. 
(Viitorul).

s-a 
prin acu-

luptă și a 
de foarte 
Alături de 

remarcat

de Ana
care, cu

nu au 
Gîrbea 
o mai

și stăpînind mai

bn
dperi—, 
Pe de 

■ie sint

mereu aceleați exerciții, ace- 
mișcări. La tinerii, boxeri 

moncîonia la rindul ei fax ori ~ 
zează iipaa de interes, apariția, 
oboselii — îndeosebi psihice. 
Explicația, autoselecției, a jap- 

că mulți tineri taientati 
se pierd pe parcurs este, deci, 
simplă.

cil adverse 
meritați, mai p; 
altă parte, antri 
monotone, intru 

aceleași

DATA LITARII

in participat, 1 
la câteva coisfătuiri organizate 
de F.R. Box cu antrenorii din 
Capitală și din provincie pe 
tema instruirii juniorilor. S-a 
constatat că având o concepție 
personală despre box. antreno
rul îl obligă, adesea, 
greșit, pe tânărul care 
sală să copieze tehnica 
de el pe vremea cînd
xer activ. De cele mai multe 
ori calitățile fizice și psihice

imii ani.

în mod 
intră în 
folosită 
era bo-

DOAR UN ACCIDENT?
Pe marginea nesatisfăcătoarei comportări a echipei 
masculine de handbal In R. F. a Germaniei

echipa 
hanc- 
reașit

La Bremen ,«i Kiel, 
națională mascuUnă de 
bal a României nu a 
să-ți îmbogățească palmaresul
victoriilor in compania hand
balistelor vest-germani. în am
bele tntîtniri, victoria a reve
nit formației R.F. a Germaniei 
la o diferență de 5 și, respectiv, 
6 puncte, ceea ce, desigur, a 
surprins.

Cu cîteva zile inainte, la 
București, tinăra noastră re
prezentativă învinsese, ■ fără 
drept de apel, naționala Ceho
slovaciei — campioană mon
dială — și redutabila echipă a 
Republicii Democrate Germane. 
Și, iată că, imediat, la o con
fruntare peste graniță, jucătorii 
români au pierdut categoric în 
fața unui adversar care, pînă 
nu de mult, le era inferior. 
Concludent, in acest sens, este

DIN II MECIURI, TOT ATITEA VICTORII

V3SIMS8H 
«■RaHSBB

volei Minerul ex- 
Mare, deși nu mai 
din elita internă

de iarnă, am stat de vorbă 
antrenorul băimărenilor,

tactică
acțiunile defensive (atunci 
a fost nevoie), a ocupat 
I. O frumoasă surpriză — 

Bartoș 
locului II.

în

Echipa de 
plorări Baia 
face parte 
a acestui sport (în campionatul
precedent a retrogradat din di
vizia A), atrage, totuși, asupra 
sa, atenția amatorilor de volei. 
Formația băimăreană a fost, în 
prima jumătate a campionatului 
1963—1969, cea mai bună echipă 
masculină din divizia B. Mine
rul conduce, cu autoritate, în 
seria a II-a a competiției, deți- 
nînd un adevărat record in 
materie — din 11 meciuri ofi
ciale, n-a pierdut nici unul și 
adversarele au fost învinse cu 
3—0. excepție făcînd doar trei 
echipe : C.F.R. Timișoara. In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii și 
A.S.A. Sibiu, care, pe teren pro
priu. i-au smuls Minerului cîtc 
un set.

Să vă prezentăm, pe scurt, 
această formație care, după evo
luția din tur. are toate șansele 
să r ■ nă în divizia A. La una 
di ’ uit —le ședințe de antre
nament. înaintea scurtei vacan-

țe 
cu 
ing. Florian Borz, care se ocu
pă, din ianuarie 1968, de pre
gătirea „6”-ului maramureșan.

înainte de a ne prezenta lotul, 
antrenorul Borz a ținut să men
ționeze fapte mai puțin semni
ficative, după cum ne spunea 
dinsul, dar după părerea noastră 
esențiale în obținerea rezulta
telor, și anume : prezența tutu
ror jucătorilor la antrenamente 
este de aproape sută la sută, 
efortul depus la pregătire este 
maxim și atit antrenorul cît 
și conducerea asociației nu au 
probleme de ordin disciplinar.

Iată lotul bălmărean : V. RAU
— căpitanul și veteranul echi
pei, 31 de ani, 182 cm înălțime, 
tehnician miner, T. PERNIfȘ
— 29 de ani, 190 cm, economist, 
GH. SOLOMON, 25 de ani, 
182 cm, electrician de mină, 
A. ARBUZOV, 18 ani, 181 cm, 
elev, 1. DOBRE, 23 de ani, 183 
cm. matrițer, OV. COSMA, 26 
de ani, 178 cm, medic, C. BO- 
LOGA, 18 ani, 190 cm, elev, 
V. BODOLA, 24 de ani, 177 cm, 
tractorist, L. ANDREICA, 21 de 
ani, 180 cm, miner. F. VAIDA, 
21 de ani, 188 cm. funcționar și 
I. RUSU, 24 de ani, 176 cm, 
profesor de educație fizică.

T. RABȘAN

palmaresul întilnirilor directe : 
din șase jocuri, in cinci rezul
tatele ne-au fost favorabile. Mai 
mult, de trei ori echipa română 
cîștigase chiar pe terenul gaz
delor, singura înfrîngere fiind 
înregistrată în anul 1963.

CARE AU FOST CAUZELE 
COMPORTĂRII MEDIOCRE A 
HANDBALIȘTILOR ROMÂNI ?

După părerea noastră este 
vorba de scăderea potențialului 
echipei prin lipsa principalilor 
realizatori: Gruia (suspendat), 
Licu și Guneș (Âcciăeritați)',' âei 
doi trăgători de la 9 m folosiți, 
Chicid și Nica, n-au reușit să-i 
suplinească.

In aceste condiții', antrenorii 
au fost puși în situația să’țină 
în teren aproape în permanen
ță restul de jucători, recunos- 
cuți ca foarte buni tehnicieni 
(Gațu, Moldovan, Samungi) dur 
ALE CĂROR RESURSE FIZI
CE ȘI POSIBILITĂȚI DE 
CONCRETIZARE DE LA DIS
TANȚĂ SÎNT MAI REDUSE.

Urmarea: s-a jucat bine în 
cîmp, s-au creat multe situații 
de gol, însă din schema tactici 
lipsind trăgătorii de la semi- 
distanță (apărarea handbaliști- 
lor germani, bine pusă la punct, 
a fost greu de străpuns la semi
cerc) nu s-au putut fructifica 
multe din situațiile ivite.

Dacă la 
adăugăm și 
tari, Penii 
sub nivelul
multe goluri parabile), iar in 
apărare s-au făcut greșeli de-ă 
dreptul copilărești în momente 
decisive, putem trage conclu
zia, fără a minimaliza meritele 
învingătorilor, că rezultatele ob
ținute se datorase îndeosebi 
evoluției sub nivelul obișnuit ă 
jucătorilor noștri. Deși au luptat 
mult și au făcut risipă de 
energie, faptul că în momentele 
hotăritoare n-au reușit să se 
concentreze în suficientă mă
sură i-ă privat de un rezultat 
mult mai strîns și, cine știe, 
poate chiar de o victorie, în
deosebi în partida de la Bre
men unde, la pauză, handbaliș- 
tii români conduceau cu 12—10.

Federația de specialitate tre
buie să analizeze comportarea 
echipei noastre reprezentative 
în jocurile susținute în Repu
blica Federală a Germaniei și 
să ia măsuri corespunzătoare 
ca să nu se ajungă în situația 
în care se află în prezent re
prezentativa feminină. Consi
derăm necesară mărirea lotului 
național, mergîndu-se, în conti
nuare, pe linia recrutării ele
mentelor tinere, ca pe viitor să 
se evite situațiile de a se aduce 
din țară jucători numai cu cite
va ore înaintea meciului. De 
asemenea, să se urmărească în 
permanență gradul de oboseală 
fizică și psihică a jucătorilor 
selecționați, utilizînd în acest 
scop datele culese de medicul 
lotului; ca să se cunoască pre
cis care sînt resursele fiecă
rui jucător ■ în parte. în ceea 
ce privește pregătirea reprezen
tativei și, implicit, răspunderea 
aceasta, să revină unui singur 
antrenor..

.....Vrem să credem că aceste 
rezultate au fost simple acci
dente, 
stituie 
larmă 
re. în
dial bate la ușă și avem de re
cucerit poziția fruntașă pe care 
într-un trecut apropiat o deți
neam. Nu trebuie să uităm a- 
cest lucru, iar din înfringeri 
este obligatoriu să tragem cele 
mai bune concluzii.

Gheorghe RANGU

aparate (sac, 
minge pară 

insuficient, 
grabei. Des

această conjunctură 
faptul că ambii por- 
și Orban, au jucat 
obișnuit (au primit

dar ele trebuie să con- 
adevărate semnale de a- 
pentru pregătirile viitoa- 
fond, campionatul mon-

ale sportivului se deosebesc însă 
de cete ale antrenorului, și toc
mai acest lucru — esențial, a- 
preciem noi — este subestimat.

Folosind, experiența școlii ro
mânești de box, ca și a altor 
scoli de peste hotare, s-a ajuns 
la concluzia că este absolut ne
cesar ca juniorii să invețe la 
început o „tehnică tip", care în. 
Polonia se numește „tehnică 
standard", iar în S.U.A. „clasi
că". S-a recomandat ca după, 
însușirea „tehnicii tip" (care in
clude poziția corectă de gardă, 
lovituri clasice-directe, lovituri 
de jos în sus etc.), să se treacă 
la individualizarea antrenamen
tului, la șlefuirea tehnică, avîn- 
du-se în vedere calitățile fizice 
și psihice ale fiecărui boxer.

Dar antrenorii nu au prea 
respectat indicațiile federației. 
In diverse săli se simte tendința 
acestora de a-i pregăti cît mai 
repede pe juniori în vederea 
obținerii unor rezultate imedia
te. Loviturile la 
pernă de perete; 
etc.), executate 
poartă amprenta
pre învățarea procedeelor de 
apărare, puține lucruri de spus. 
Și este cunoscut faptul că apă
rarea trebuie învățată ca și ata
cul. Dacă nu repetă cu perse
verență, boxerul nu va reuși să 
execute automat, în ring 
mișcarea impusă de momentul 
luptei. Rari sînt pugiliștii ju
niori pe care i-am văzut învă- 
țind eschivele sau apărările cu 
riposte.

Accentul cade, deci, exclusiv 
pe boxul în forță. Bucuria unei 
victorii prîri k.o,, obținută la 
începutul"activității; îl face chiar 
și pe antrenor să-și piardă cum
pătul. Sînt, desigur, cazuri cînd 
un boxer bine dezvoltat fizic 
poate cîștiga un': meci prin k.o. 
chiar după primele antrenamen
te. Dar acest tînăr nu cunoaș
te abecedarul sportului cu mă
nuși. Starea sa de euforie este 
întreținută, din păcate, chiar 
de antrenor. In pregătirea ju
niorului se insistă, în continua
re, pe dezvoltarea calităților 
fizice, pe forță și rezistență. 
Dar, după cîteva meciuri, întil- 
nind adversari jnai abili, txnă- 
rul respectiv se dovedește că 
practică un box rudimentar, 
fără perspective.

JUNIORI!

NĂSTRUȘNICUL PUC NU E DE
GĂSIT LA MIERCUREA CIUC

ce do- 
gheață, 
pe ho- 
ce ridi-

Năstrușnicul puc. cel 
mină întregul cîmp de 
cel ce-i ambiționează 
cheiști să-1 conducă, cel
că tribunele cînd poposește în 
plasa porții, cel ce a implantat 
hocheiul în inima tinerilor și 
vîrstnicilor din Miercurea Ciuc, 
â dispărut din oraș. 11 caută, 
în fiecare zi, elevii, profesorii 
dc educație fizică și antrenorii, 
la magazinul de sport „Turistul" 
din localitate, dar... nu-i de 
găsit.

Eram de față cînd un băiat, 
cu ghiozdanul pe umeri și crosa 
la subțioară, s-a adresat, sfiel
nic, vînzătoarei:

— Vreți să-mi spuneți cît 
eostă un puc ?

— 9,50 lei, dar nu avem.
Ne-am uitat la mogîldeața 

hocheist, citindu-i, în privi- 
dezamăgirea că nu și-a pu- 
cumpăra obiectul mult do- 
Intrăm în vorbă :

de
re, 
tut 
rit.

— Crosa de unde o ai ?
— Mi-a făcut-o Lazar-baci. 

E meșter tîmplar și ne confec
ționează crose pe măsură. La 
pucuri, adaugă cu regret în 
glas puștiul, nu se pricepe, că 
ne-ar face șl d’astea.

...Privim rafturile magazinu- 
iui. Sînt cam goale pentru se- 
îdnul de iarnă.

— Crose aveți ? am întrebat 
noi.

— E articol rar, răspunse 
prompt vinzătoarea.

— Dar schiuri ?
— Numai alpine, cele de fond 

ne lipsesc deocamdată.
Peste citeva minute, respon

sabilul magazinului, Anton Ne
meth, ne furnizează explicații.

— Pucuri indigene sau din 
străinătate nu avem de foarte 
mult timp și nici nu credem 
să ni se repartizeze in curind. 
Cit despre crose, în luna decem
brie am primit 100 de bucăți, 
dar nouă ne sini nectsare mai 
mult de 1000 pentru a satisfa
ce cererile asociațiilor sportive. 
In privinfa schiurilor, sînt in
format că acestea stau în ma
gazia I.C.R.T.I. Tg. Mureș, în 
loc să ni se trimită pentru a fi 
puse în vînzare. Să știți că 
încă din vară am întocmit, în 
colaborare cu organele sportive 
ale orașului, un necesar de ma
teriale pentru sporturile de iar
nă, pe care l-am înaintat apoi 
forurilor superioare, 
tăm, însă, în zadar.

Ce se întîmplă în 
materiale necesare 
hocheiului și schiului ? Să dăm 
cuvîntul specialiștilor în ma
terie.

Prof. Stefan Borbath, antre
nor de schi la Școala sportivă : 
„Dispunem de 8 000 de lei pen
tru dotarea secției cu schiuri. 
Dar nu-i putem cheltui. In pre
zent, avem doar cinci perechi 
de schiuri, pentru 20 de fon- 
diștl.”

Le aștep-

lipsa unor 
practicării

Ion Ferenczi, președintele 
C.J.E.F.S. Harghita: „După 
București, cred că orașul nostru 
are cea mai intensă activitate 
competițională la hochei. Lăsîn- 
du-i la o parte pe jucătorii în
cepători, avem numeroase echi
pe de seniori și juniori, precum 
și citeva centre de inițiere și de 
pregătire. Din cauza crizei de 
crose, băieții le schimbă între ei 
cînd intră pe teren. In privința 
pucurilor, am cumpărat, recent, 
de la București, 50 de bucăți, 
insuficiente însă pentru a aco
peri necesitățile. De ce oare 
magazinului cu articole de sport 
din localitate, singura noastră 
sursă de aprovizionare, nu i se 
repartizează cantități suficiente 
de crose și pucuri ? Lipsa aces
tora îngreuiază procesul de pre
gătire a formațiilor de toate ca
tegoriile."

Iată ce neajunsuri pot fi pri
cinuite sportivilor, datorită ne
glijențelor regretabile manifes
tate în aprovizionarea magazi
nelor de specialitate. Prin ur
mare, se impune de urgentă 
corectarea erorilor de reparti
zare, în așa fel, incit in orașul 
M. Ciuc, unde de la mic la 
mare toți iubesc hocheiul și 
celelalte sporturi de iarnă, să 
existe un magazin, bine apro
vizionat cu articole necesare 
practicării sporturilor de sezon.

Tr. ANDRONACHE

Vă amintiți, probabil, de tfJ 
nărui brăilean Petre Covaliov, 

se puneau 
bazat ex- 
sa, într-a- 
calități fi- 
și rezisten- 
în 1964 și 
în finalele

de speranțele care 
în el. Covaliov s-a 
clusiv pe vitalitatea 
devăr deosebită, pe 
zice native — forță 
ță. datorită cărora, 
1965. a ajuns chiar
campionatului național de se
niori. Aici, el a fost învins, însă, 
ce Nicolae Puiu (1964 — k.o. 1) 
și Nicolae Gîju (1965 — la punc
te). De atunci, Covaliov a pier- 
cut multe meciuri înainte de 
limită, la un moment dat pu- 
nindu-se chiar întrebarea dacă 
in urma loviturilor recepționa
te el mai poate continua activi
tatea. Craioveanul Ștefan Pan
durii, alt adept al boxului ba
zat exclusiv pe forță, n-a dat 
rezultatele așteptate, deși a fost 
selecționat în Iotul reprezen
tativ. Asemenea exemple sînt 
— din păcate — numeroase.

Iată de ce însușirea „tehnicii 
tip" în primele luni de antrena- 
ment. concomitent cu deprin
derea procedeelor de apărare, 
se impune ca o necesitate de 
prim ordin. Adăugind la calită
țile juniorului (forță, rezisten
tă) bagajul indispensabil de cu
noștințe tehpice, vom reuși, în 
cițiva ani. să creăm individuali
tățile de care boxul nostru are 
atita nevoie.

Consfătuirile, ca și controa
lele făcute de antrenorii fede
rali în sălile de box n-au dat, 
din păcate, rezultatele scontate. 
Fiind vorba de pregătirea ju
niorilor, adică de viitorul bo
xului românesc, sînt necesare 
măsuri hotărîte care să ducă 
la îmbunătățirea substanțială a 
muncii cu tinerii pugiliști, 
oarece metoda convingerii 
dovedit a fi ineficientă. Se 
pune, după părerea noastră,
cluderea în Regulamentul de box 
a unui capitol care .să prevadă 
descalificarea juniorilor pentru 
lipsă de tehnicitate. Astfel, an
trenorii vor fi împiedicați să 
mai aducă în ring boxeri cu o 
tehnică rudimentară (ceea ce 
nu înseamnă, de fel, renunța
rea la ideea cultivării calități
lor fizice sau a spiritului de 
combativitate). Arbitrajele în 
meciurile de juniori vor trebui 
să fie mult mai severe, iar fe
derația ar trebui să sancțio
neze cu retrogradarea pe antre
norii care nu respectă, de ani 
de zile, recomandările făcute, 
în plus,, juniorii, să nu aibă 
dreptul să susțină meciuri pu
blice decît după un stagiu de 5—6 
luni de pregătire. Trebuie dusă 
o luptă energică, plină de răb
dare, pentru a convinge condu
cătorii cluburilor și ai asocia* 
țiilor sportive, 
tindă rezultate 
se uite faptul 
mă în cariera 
practică boxul,
râtului este hotăritoare.

de- 
s-a 
im- 
in-

să nu mai pre- 
imediate. Să nu 
că, mai cu sea- 
unui tînăr care 
perioada junio-

R. CALARAȘANU

ATENȚIE,

Corelație între antrenamentul
tehnic și fizic

Dacă eșalonul de frunte al po
picarilor se află în aceste zile în 
vacanță, în schimb, cel mai tineri 
practicânți ai acestui sport n-au 
nici o clipă de răgaz. Motivul : ei 
vor lua startul, in luna aprilie, in 
campionatul european de juniori.

Dorința de ă obține un rezultat 
cît mai bun la Confruntările spe
ranțelor de pe continentul nostru 
a devenit dominantă in activitatea 
forului de resort, care a întreprins o serie de acțiuni în vederea de
pistării elementelor susceptibile 
să fie selecționate in echipele na
ționale de juniori. Astfel, în urma 
campionatelor republicane și a 
unor repetate probe de selecție, 
specialiștii federației s-au oprit 
asupra a 12 jucătoare și tot atîția 
jucători. Aceștia au executat, ’n 
decurs de o săptămînă, un pro
gram de verificare (cu jocuri de 
control și antrenamente pentru 
corectări tehnice), încheiat eu 
participarea la concursul interna
țional, dotat cu „Cupa București", 
punct terminus al primei etape 
din planul de pregătire. Iată re
zultatele înregistrate de tinerii 
selecționablli :

Feminin : 1. Voichița Babițiu 
394 p.d. (4), 2. Margareta Bordei 
393 (5), 3. Elena Vasile 385 (6), 
4. Anica Dobre 381 (7), 5. Stela 
Andrei 380 (7), 6. Maria Cuthi 377

NOUTĂȚI DINTRE MANTINELE
• Echipa națională : un turneu în _ U.R.S.S.
• Echipa de juniori : două jocuri internaționale
• întrecerea „secunzilor"

In cadrul programului de 
pregătire pentru campiona
tele mondiale de la Ljublja
na (participarea la turneul 
grupei B), lotul nostru de 
hochei urmează să susțină 
un turneu în U.R.S.S. Echipa 
română părăsește Bucureștiul 
miercuri. In program figu
rează trei partide la Iaroslav, 
Rodiisk și Ceroboveț cu for
mații locale, neconsacrate dar 
puternice. Pleacă lotul stan
dard, în care — cu excepția 
lui I. Szabo, din Miercurea 
Ciuc — toți sînt echipieri ai 
formațiilor Steaua și Dinamo. 
O prezență notabilă : portarul 
Dumitraș își repune masca.

★
Activitatea internațională 

se reia pe patinoarul „23 Au
gust". Miercuri și joi, înce
pînd de la, ora 17, sînt pro
gramate două întilniri între 
selecționatele de juniori ale 
României și Bulgariei. Oas
peții. aflați în plină ofensivă

a consacrării, aliniază o for- ' 
mație nu numai ambițioasă 
dar și valoroasă. Și, cu toa
te că sînt amicale, meciurile 
au miză. Nu poate fi omis 
amănuntul că, începînd din 
acest an, s-a desfășurat un 
campionat european (oficial) 
pentru juniori. De la prima 
lui ediție a lipsit echipa Ro
mâniei. Poate la cea de a 
doua...

★
La Odorhei, pe un pati

noar natural, se va desfășu
ra, între 9 și 13 ianuarie, 
primul tur al diviziei B. Și-au 
confirmat participarea șase 
echipe (din Odorhei, Gheor- 
ghieni, Tg Secuiesc, Rădăuți 
și Alba lulia) mai multe, deci, 
decît cele care își disputa ti
tlul de campioană I Ceea ce 
demonstrează că. în ciuda 
condiției materiale precare, 
hocheiul își reclamă insis
tent dreptul la axiBțfnțl,

Maria Fokdvi 376 (4)^ 8. 
Elena Rada 370 (6), 9. Rozalia
Stefuț 366 (10), 10. Ildiko Zizik
359 (7), 11. Melania Babutiu 357 
(11). 12. Magdalena Petre 354 (8) ; masculin : 1. Gh. Silvestru 933 (1), 
2. I. Băiaș 925 (0), 3. C. Dumitru 
916 (4), 4. C. Voicu 907 (2), 5.
Gh. Duffiitrescu 886 (2), 6. C. Con- 

. stantinescu 878 (6), 7. C. Dobre 846 (10), 8. P. Boțogan 838 (6), 9. 
I. Holtz 837 (5), 10. I. Fodor 834 
(4). 11. A. Cătineanu 834 (10), 12. 
I. Stefuț 786 (10).

După cum se poate vedea, com
portarea băieților este suscepti
bilă de calificativul bine, iar — 
surprinzător — nici măcar una 
dintre fete n-a reușit să depășeas
că 400 p.d. Cifrele din paranteză 
reprezintă bilele trase în... gol 
și analizînd comportarea sporti
vilor prin prisma aruncărilor iro
site, se poate ajunge la concluzia 
că majoritatea fetelor și unii din
tre băieți au serioase carențe în 
tehnica lansării Dilei. Concluzia, 
însă, nu este total valabilă în 
măsura în care, numai cu o săp- 
tămînă in urmă, cei in cauză au 
jucat fără greșeală. După păre
rea noastră, explicația numeroa
selor ratări nu trebuie condițio-

nată de tehnica loviturilor ci de 
diminuarea resurselor fizice care au urmat o curbă descendentă, 
pină Ia „Cupa București". Expli
cația ? Pentru că, în dorința de 
a le cunoaște cît mai bine posi
bilitățile, antrenorii au supus pe 
juniorii vlzațț pentru europene 
la un program riguros, conform 
graficului de antrenament preco
nizat. încă cu multe luni în urmă. 
Rezultatul : băieții — cu unele 
excepții — au dovedit că a exis
tat o corelație bună între antre
namentul tehnic șl cel -fizic, iar 
fetele n-au rezistat ritmului, ceea 
ce a dat la iveală faptul că ele 
n-au respectat programul de pre
gătire fizică, indicat să-1 urmeze 
în cadrul cluburilor și asociațiilor din care fac parte. Pentru a-i 
aduce la același numitor, federa
ția a organizat la Brașov o tabă
ră comună de pregătire, unde s-a 
lucrat intens pentru îmBufiătăți- 
rea pregătirii fizice multilaterale, 
cu accent pe dezvoltarea rezistenței și forței.

Concluzia care se desprinde 
după prima etapă a pregătirilor 
în vederea europenelor de ju
niori. este aceea că mulți dintre 
tinerii noștri popicari, lipsiți de 
antrenori sau instructori care să-1 
supravegheze, au neglijat, din co
moditate sau dintr-o incompletă 
înțelegere a importanței ei, pregătirea fizică. Prin urmare, aten
ție la antrenamentul fizic, care 
are ca rezultat mărirea siguranței 
în mișcările efectuate pe seîndura de lansare a bilei.

Tr. IOANIȚESCU

..UREMOAS"
București, str. Preciziei nr. 12 
(cartierul Militari) tramvai 25-1J

ANOAJEAZA DE URGENTĂ
h strungari
- frezori
- rectificatori
- ascuțitori
- mairițeri
- tratamentiști
- lăcătuși mecanici
- topitori
- instalatori apă șî gaze
- vopsitori duco
- muncitori necalificați (bărbați și femei)
- economist, temporar (poate fî pensionar)
ei... . ------------  — ,.uM --------------------- ....
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mitrache. Domide, Luces- 
cu. Kallo

Care vor fi cei „11' ce 
w fi opuși Angliei ? A- 
ceastâ întrebare i-am a- 
dresat-o antrenorului An- 
geio Niculescu.

— Dacă in cele două me
ciuri premergătoare intil- 
nirii de pe Wembley nu 
vor surveni accidentări, 
cred că in meciul cu An
glia vom alinia următoa
rea formație: GORNEA- 
SĂTMĂREANU. BOC, 
DINU, MOCANV, GHER-

Șl LA 26

fatnriez. «9=

ÎZ—f.

CONSTANTIN

c*

m s

o cr~â-~ 
remanent m 

» exod a- w

ÎNTINA CU DINAMO BUCUREȘTI •
KOCim.A SAU TVJtOA ~ VIA CAUMANESTl - FUN- 
DASI JITEIAU - CA.CMJl UĂ AC-flLE - FĂTA MOR- • 
HM î -?’?*... S2TÎJ - HQOaMBI MEN-_

TAUT ATI JUCĂTORILOR *
probleme în curs de 9

as- ț 
lui

INDISCREȚII...
• Ultima bombă — TEAȘ- 

CA ’ După „divorțul” cu „U“, 
cel mai discutat antrenor ro
mân este pe cale să contracteze 
o nouă... căsătorie, de astă dată 
pe malul Mureșului. Noua „a- 
Ieasă'; Vagonul Arad.

N.A. La început am consi
derat că-i un simplu zvon. Cu 
timpul, ascultindu-l, printre al
ții, șt pe antrenorul emerit C. 
Braun-Bogdan, venit de cu- 
rind de la Arad, unde tot ora
șul vorbește de acest eveni
ment, am început să credem._

• VAS1LE IONESCU, ata
cantul Jiului, accidentat grav 
în meciul cu Crișul și ulterior 
supus mai multor intervenții 
chirurgicale, își reia pregătirile 
cu echipa ! Vestea, care ne 
bucură mult, am dorit-o con

firmată de însuși eroul nefe
ricitului episod. Iată ce ne-a 
relatat el telefonic : „Dct “ 
unui om căruia cm si-i port 
recunoștință pînă m alh—c e>*- 
pă a vieții mele — direrp-iă 
Silviu Carp — îmi mea pere 
citeva zile cntreaomeuteia n 
echipa. Sper ca la
să marchez <ua aou pciar ** 
(NA. Iți dorim din toată .-urna 
Vasile 1)

« TITUS OZON ; JPWtaM 
nostru depeșesze t*_. te-:'-.* crăe 
mai renarefee «sece»». Tcțr 
vorbesc de metode putifct 
ultramoderne, de ukzmeie cm- 
cenri is fined « pnbcicye e» 
apiicape ia 7x3: ■« *ai3- 
laterală E juaăzam-or etc. Cere 
le mai cretă insă fntiaSttsiar

•af9i csaa ad Ircacert te;«

CJSSBUCt Saț 
sbcsvrm, jmnr-

• Ma. MSuP 
treabă rare «te

wta de as ante

i februa- 
Venezuela
7 partide 
în Turcia 

5-20.II).

ccdtă de 
ei-jodare.

Dman» 1?63: noutăți și 
ptralix Să întărim călciiul 
Arhile: fundașii laterali.
Popa axe 33 de ani — (vom 
experim• -‘a diverse soluții) : @ 
așuare și orientare mai ofen
sivă în partidele din deplasare £ 
(practicăm jocul cu libero, prin 
structura lui cu intenții mai 
defensive, tocmai datorită fra- ” 
gîLtățit flancurilor apărării 
voastre); două nume noi în lo- ® 
tui prim (fundașul Ionescu Tra
ian — din echipa de tineret — 9 
și înaintașul Ion Constantin de 
la Electronica Obor); privesc 0 
cu grijă la pleiada de jucători 
tineri, extrem de valoroși pe ț 
care îi are Dinamo. Mijloacele 
noastre pentru modelarea men- 
talității lor mi se par de multă ® 
vreme insuficiente. Reflectăm — 
mult asupra acestei teme, so- " 
luțiiie existente dovedindu-se - 
uzate. Și, în sfîrșit. ceva des- “ 
pre obiective. Cupa României 
rămîne cep mai plauzibilă din- ® 
tre alternativele realizărilor 
noastre. Dar vizăm și campio- f 
natul, handicapul de 6
ni se pare extrem de dificil, ț 
dar nu insurmontabil.

puncte

R. B. #

Dacă am avea vreoda
tă curiozitatea să ur
mărim o întilnire de 

fotbal privind nu numai 
disputa sportivă din te
ren, ci ți reacția spontană 
a spectatorilor la consuma
rea unei acțiuni de joc in 
fața porții, nu ne-ar fi 
de loc ușor să deosebim, 
în primă instanță, pe su
porterii celor două echipe 
combatante. Aceasta pen
tru că și unii Și alții vor 
simți în momentul culmi
nant al finalizării același 
amestec nedefinit de spe
ranță și teamă, care pre
cede de fiecare dată ma
nifestarea de bucurie sau 
de amărăciune. Ceea ce 
urmează după aceea re
prezintă de fapt caracteris
tica atmosferei de tribu
nă. în cadrul căreia lau
dele se intersectează. in 
limbajul epitetelor la ni
vel superlativ, cu exclama
țiile de surpriză și cu re
proșurile, mai ales cu re
proșurile. Acestea din ur
mă sînt adresate cînd por
tarului, care nu a reușit 
să rețină mingea în drum 
spre gol, cînd jucătorului 
depășit de fază și inopor
tun în intervenții, cînd 
înaintașului care ratează 
ocazia, considerată de fie
care dată hotărîtoare pen
tru soarta jocului.

în toate situațiile de 
mai sus, verbul „a rata" 
este conjugat la prezent 
ca și la trecut, de la por
tarul lipsit de inspirație în 
interceptarea mingii, Ia ex
trema pripită să irosească 
de la numai cîțiva metri, 
cu poarta goală, cea mai 
clară ocazie posibilă de a 
înscrie. Și, dacă judecata 
suporterului poate ține 
seama uneori — în mod 
paradoxal — de circum
stanțe atenuante atunci 
cînd este vorba de o gre
șeală în apărare, fie chiar 
a portarului, in schimb ea 
este neîndurătoare față de

Să nu mai conjugăm verbul „a rata“
jucătorul care a avat S»- 
lul in picior si care pe» 
tr-un ciudat joc al inte- 
plării. l-a lipsit de suta 
satisfacție de a vedea m*- 
gea odihninda-ve ie plasă. 
In acest fel. s enrol ■•<>- 
unii de ratare, restrîns «■ 
mod practic ia sfera ac
țiunilor nereușite ale echi
pei in atac, arare, pe să- 
sura repetării ia jac. sâna- 
nim cu acela da ineficaci
tate.

Ratarea. c> ț» ar*oai«nr_l 
ei. fiza’izarea. REPREZIN
TĂ U EC1 UL CONSUMĂ
RII UNEI OCAZII D" 
GOL. create m urma «** 
acțiuni de joc ofe-s.ve '.a 
poarta adv =-sart-’.-ci. V 
ceastă succesiune logică si 
obligatorie de altfel ev.‘ 
declanșată o dată cu re
cuperarea mingii șt se în
cheie, în mod normal. cu 
încercarea de finalizare.

Urmărind desfășurarea 
jocului după această fihe- 
ră, vom putea constata că 
nu orice acțiune ofensiv â 
se transformă in ocazie de 
gol, după cum nici aceas
ta, la rindul ei, nu este 
totdeauna concretizată, axa 
cum ar dori-o spectatorii. 
, Și, este cit se poate de 
firesc să fie asa.

ÎN PRIMUL RÎND, pen
tru că in condițiile luptei 
sportive fiecare dintre 
combatanți se va strădui, 
pe cît posibil, să-și împie
dice partenerul de între
cere ca să-și finalizeze ac
țiunile, utilizind adesea 
chiar mijloace neregula
mentare pentru atingerea 
acestui scop.

ÎN AL DOILEA RÎND, 
pentru că fotbalul are, to
tuși, legile Iui, ceva mai 
deosebite decit ale altor 
sporturi, datorită cărora 
jucătorii sînt puși în fața

cr-rstea re.-em.te-.
■.^t de tfac a -zxx «șe
fei de focteri cs va o-

es-e -gcesxr. irjă. să 
COM3ATEM CU ÎKTTA- 
RÎFE CONCEPȚIA SCFIS- 
•rtCA PROFUND DĂUNĂ
TOARE. POTRmr CĂ
REIA ratările ar 
CONSTITUI *.*N MIJLOC 
DE STABILIRE A UNUI 
ECHILIBRU ÎN JOC ȘL 
ÎN ACELAȘI TIMP. O 
NECESITATE DE ORDIN 
SPECTACULAR. Cel P«- 
tin în ceea ce privește fot
balul r.citrz o astfel ce 
teoria nu i-ar aduce în 
~-od practic nici un ser
viciu. Mai mult chiar, 
’upta pentru îmbunătățirea 
eficacității trebuie d-jsă 
ATÎT PE CALEA LIMI
TĂRII ACȚIUNII AȘA- 
ZISILOR FACTORI O- 
BIECTIVI. CÎT ȘI PE CA
LEA ELIMINĂRII TREP
TATE. ir. cadrul ținui pro
ces de instruire-educatie 
bir.e dirijat, a CAUZELOR 
SUBIECTIVE CARE GE
NEREAZĂ RATAREA.

Istoria fotbalului româ
nesc cunoaște o mulțime 
de exemple — unele deve
nite celebre — de situații 
de gol în care jucători de 
certă valoare sportivă au 
„reușit" să înalțe mingea, 
de la mai puțin de doi 
metri de poarta goală, cu 
mult peste bara transver
sală, sau cazuri în care

hatavuL indreptindu-se 
<rre sub privirile re- 
s«MM(r ale apărătorilor, 
« a aprit in terenul des- 
fradat, pe linia porții sau 
a fost deviat in ultimă in
stead. Aceasta, ca să nu 
atai vorbim de cortegiul 
penai: aritoc oetransforma- 
te. de lavimrile trase de 
la ancă distanță in por
tar. ia bară sau afară, de 
eniarfle de a interveni la

aeteagberite prin fața bu- 
tarilor. de atitea și atitea 
alte wtsaiiL care mai de 
care *aj greu de crezut 
a fi adevărate.

Toate exemplele care se 
referi la ratare își găsesc 
rxpii'î'a m carestele din 
cre-^â;- -ea individ uaî â a 
r câter-E-or ș< ir -..-oe: EXE- 
CUrn TEHKICO-TACTî- 
CE LIPSITE DE PRECI
ZIE SI UTILITATE <PRE- 
LUAREA. PROTEJAREA 
MINGH. LOVITURA LA 
POARTA. DEMARCARE A 
ETC.); ivstdirjețrta orezâ- 
tirii fizke. MANIFESTAT A 
ÎN LIPSA IK VITEZA DE 
EXECUȚIE SI FORȚA ; 
pregătirea psihică nec-ores- 
ourzătoare. CARE DUCE 
LA NESERIOZITATE. NE
ÎNCREDERE. EZITARE. 
TEAMA DE A nu GREȘI 
și. in fi-teL LA DESCURA
JARE ȘI LA FORMAREA 
REFLEXULUI NEGATIV 
AL RATARJL

Pe baza unor înregistrări 
din jocurile de campionat 
s-ar putea stabili scoruri 
și intocmi clasamente in
dividuale sau pe echipe 
și chiar campioni ai ra
tărilor. Aprecierile rezul
tate numai din simpla 
prezentare a unur date sta
tistice nu sint insă sufi
cient de cuprinzătoare de
oarece, la adăpostul unor

cifre seci, se poate ascun
de adesea un aspect poa
te și mai dăunător fotba
lului decit acela al rată
rii. Este vorba de teama 
de a încerca ceva con
structiv, de anonimatul 
călduț al celor lipsiți de 
curaj și de îndeminare. 
Criticînd numai pe Voi- 
nea, Neagu sau Sfîrlo- 
gea am putea scăpa astfel 
din vedere tocmai pe a- 
cei, destul de mulți încă, 
care nu reușesc nici mă
car să aibă ocazia de a 
rata, pentru că participa
rea lor în joc este forma
lă. nesemnificativă.

SOLUȚIA CEA MAI SI
GURA PENTRU ÎMBU
NĂTĂȚIREA EFICACITĂ
ȚII PE CALEA PARTICI
PĂRII TOTALE LA JOC 
SI A REDUCERII CON
TINUE A FROCENTULUI 
DE RATĂRI TREBUIE 
CĂUTATĂ NUMAI ÎN 
ARSENALUL MIJLOA
CELOR COMPLEXE DE 
INSTRUIRE - EDUCAȚIE, 
care pot asigura jucătoru
lui o capacitate de efort 
ridicată și posibilități rea
le de manifestare a pu
terii de concentrare, a 
preciziei și forței cores
punzătoare finalizării cu 
succes a acțiunilor.

Fotbalul nostru are ne
voie astăzi, poate mai mult 
decît oricind, de eficacita
te in adevăratul înțeles 
ai cuvintului, pentru că 
numai astfel aceasta ii poa
te deschide poarta victo
riilor și a satisfacției unei 
depline afirmări pe plan 
internațional. Jucătorii și 
antrenorii trebuie să înțe
leagă că a venit timpul 
să fie mai exigenți față 
de ei înșiși, să iasă din 
cadrul îngust al mediocri
tății, întreținut de gre
șeli, șl să persevereze pe 
calea aspră a strădaniei, 
spre culmile cele mai înal
te ale performanței: „per 
aspera ad astra“

Mihail IONESCU

OTRAVĂ ÎN COȘ (V)
de LAMBIRTO ARTIOU

t:. Aaron Wag man care, ca o vulpe bătrinâ ce
era s:.~:.se că Brown se afla pe punctul de a cedă —- 
-a -a . -fir.re Iui și lui Eddie Bowler, într-un restau

ra-.: ;r. apropiere ce Holland Tunnel. Wagman aflase că 
Bowler se îr.soară și are. neapărat, nevoie de bani. Cei 
:rt-. a. răr.t de acord și au hotărit să lucreze împre- 
vnA: Wagman le-a dat, atunci, lui Lou și Eddie cite 
7S de dolari. La rindul său. Lou î-a mai dat 25 de do
lar-, Iui Eddie, ca dar de nuntă.

î-.rr-o dimineață din toamna aceluiași an, I960, pe
- r r.-.ea ziarul, Lou Erown simți că-i trec fiori pe 

sua scinării : o știre bin Miami anunța că Aâron 
" «gira.-, fusese arestat pentru că a încercat să aran-

= : e rs .. ■ ri i ce : .r-;v. Sg teir.ea ca n'J
.— ■a Wagmar.. ::r’.c'a: de poliție, să fi mărturisit 

:-s-. a î ir. leza:ură c; pariurile aranjate la baschet. 
Dar. -.re; .-.le mai tirziu. o știre provenită din același 
orwș <fe Florida, anunța că Wagman a fost eliberat.

la a dote jumătate a lui noiembrie, Aaron — care 
apoa desfour și cu alti jucători de baschet — a rein
trat te legătură cu Brown : s-au intilr.it la Thânksgivin, 
fa Rprefâere oe Ne*-Vork ți Brown a aflat că totul 
era seta pentru jnazee escrocherie' din campionatul 
stioăen^esc american de baschet. în această combinație 
ieteaeerâ și Fnak Majewski și doi jucători de la St 

-. 1-lrar = Vir.ce Kempton. Fusese ales me- 
MBțMi - Dufan progrșmșt la io de-

- P. iaâe’.pr. a. îr.șelâtoria consta în acea-
• .‘-sr. -..■vb iia să ciardă pentru a-i favoriza

re r-uși la curer.t cu aranjamentul.
*: -u- .. a frst respectat: așa cum hoUrise Aaron,

SL Joseph a pierdut cu Să—67. Majewski, Egan Și 
Kempton an primit, după aceasta, cite o mie de dolari.

Difmența de puncte stabilită de Wagman trebuia să 
fie respertată cu sfințenie: book-maker-ii, cînd pri- 
-es. r-sr .1 preci.au și diferența de puncte dintre 

■- : :-i e: ne care se întreceau. I entru cele două 
r - .-.=nâ::ea : ne St. Joseph de Dayton acor-

: r. .-.re Wagman și cei trei jucători a fost 
respectat. Nu s-a intimplat — insă — același lucru și 
1.-. mecirl dintre formațiile Niagara șf La Salle, dispp- 

ir. areeațî zi. Ia Niagara. Wagman stabilise, cu com-
■ rs ; crătorului Eddie Bowler, de la La Sal Ie, ca 

s e=..-:ă ec.iipă să piardă la o diferență de opt puncte. 
La Saile a fost învinsă, dar cu 71—77, așa că toate 
oar:-nle făcute de corupători au fost date peste cap.

sg.r.âr., care înminase o mie de dolari Iui Bowler cu 
o zi înainte de meci, și-a luat înapoi opt sute.

Deși studenții mîtuițj făceau totul pentru a influența 
rezultatul, s-au înregistrat zeci de cazuri în care ei nu 
s-au ales nici măcar cu un cent tocmai fiindcă nu reu
șeau, totdeauna, să obțină rezultatul dorit. Echipa care 
r.u avea șanse nu trebuia numai să piardă : trebuia să 
o facă cu o exactitate matematică, dinainte stabilită. 
Un singur punct, in plus sau în minus la rezultatul 
final, putea să provoace pariorilor o pierdere de 5Q 
pină la o sută de dolari. De aceea, Wagman era de o 
severitate maximă, neadmițînd nici o eroare.

La 21 decembrie 1960, tot la Philadelphia, ș-a disputat 
meciul North Carolina State—La Salle. De data aceasta 
a fost implicat în escrocherie și jucătorul Bob Ktșw, 
care, la rindul său, reușise să atragă în înșelătorie alți 
doi jucători de la North Carolina State : Terry Litch
field și Anton Muehlbauer. Book-maker-ii dădeau echi
pa North Carolina State favorită la diferență de un 
punct. Cu o oră-înainte de a începe jocul, Wagman na 
pariase încă nici un cent măcar. In schimb, un alt 
grup de mari pariori. cărora Bob Kraw le vînduse me
ciul. mizară pe înfrîngerea formației North Carolina 
State mii de dolari : mai exact, 250 de mii. Aaron Wag
man a intrat în joc in ultimul moment. A mizat 250 
de mii de dolari pe înfrîngerea lui La Saile. dar Ia 
trei puncte în loc de unul. Eforturile lui Kraw, Litch
field și Muehlbauer de a redresa soarta unei partide 
care trebuia să se încheie la numai un punct diferență 
în favoarea lui North Carolina State și care s-a termi
nat la 3 puncte diferență, au fost inutile. Și, știți de 
ce ? Fiindcă, în ultimul moment. Wagman i-a mituit 
atît pe jucătorii de la North Carolina State cît și pe cei 
de la La Saile.

De Crăciun, Wagman i-a făcut ,.cadou“ iui Lou Brown 
o mie de dolari. La 26 decembrie 1960. Lou, Wagman 
și Bowler s-au dus ia Madison Square Garden din New 
York la „Holliday Festival”. Lou Brown — care se 
afla intr-o stare euforică deosebită, fiindcă avea mulți 
dolari în buzunar și fiindcă deținea o formă sportivă 
perfectă în acea perioadă — nici nu și-ar fi putut în
chipui că trei polițiști îmbrăcați în civil, de la Oficiul 
procurorului districtual al New York-ului, Frank S. 
Hogan, îl fotografiau alături de Wagman, cu teleobiec
tive puternice, de la unul din balcoanele Madison-ului, 
ca să aibă dovezi despre legăturile lui cu acel individ. 
PoliVa s-a pregătit să-i surprindă pe Lou și pe Wag
man, încă o dată împreună, la restaurantul Ruby Food’s, 
apoi numai pe Lou. într-un local de noapte deochiab 
numit „Top of the six”, și încă o dată pe Lou, la patru 
dimineața, într-o stație de metrou, cu o fată foarte 
frumoasă.

Cei trei s-au despărțit peste două zile și Lou Brown 
s-a întors acasă, dar, din moment ce intrase în circuitul 
corupt al aranjării meciurilor și al dolarilor cîștigați 
cu ușurință, era nerăbdător să afle de la Wagman ce 
meciuri fuseseră destinate aranjamentelor: acum ar fi 
pariat și el. De cîteva zile, Lou aștepta de la Wagman 
o telegramă care nu mai sosea : trebuia să-i comunice 
ora la care jucătorul avea să-l cheme la telefon. Peste 
patru zile urma să se joace o serie de meciuri pe care 
cei mai înverșunați pariori ar fi mizat sume de aproxi
mativ 500 de mii de dolari.

în românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU

(Din „SPORT E MAFIA' - (C) 1968 - Casa editrice
Bompiani — Milano).

• •••••••••••••
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Loto-Pronosport
Programul concursului Pro

nosport nr. 2 de duminică 
12 ianuarie 1969, este urmă
torul : I. Atalanta-Verona, II. 
Cagliari-Napoli, III. Interna- 
zionale-Juventus, IV. Lane- 
rossi-Sampdoria, V. Pisa-Fio- 
rentina. Vi. Roma-Palermo, 
VII. Torino-Bologna, VIII. 
Varese-Milan, IX. Catania- 
Brescia, X. Foggia-Livorno, 
XI. Genoa-Monza, XII. Man- 
tova-Barî, XIII. Ternana- 
Como.
• Tragerea concursului Pro- 

noexpres de mîine miercuri 
8 ianuarie 1969, va avea loc 
la București în sala din str. 
Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 18,30. Tragerea va 
fi radiodifuzată.

Astăzi este ultima zi în care 
mai aveți posibilitatea să vă 
procurați biletele.

• Depunerea biletelor cîști- 
gătoare de la tragerea specială 
Loto a Revelionului din 5 ia

nuarie 1969. se va face ast
fel :

In orașele reședință de 
județ

pînă joi 9 ianuarie 1969,â. 
ora 13,00

In celelalte localități, pînă 
miercuri 8 ianuarie 1969, ora 
13,00.

• Omologarea biletelor cîș- 
tigătoare de la concursul spe
cial Pronoexpres din 1 ianua
rie 1969, se va face în ziua 
de joi 9 ianuarie 1969.

• Plata premiilor la tra
gerea LOTO a Revelionului 
din 5.1 1969, se face astfel :

îr> Capitală, începînd de 
marți 21 1 1969. prin casieriile 
proprii Loto-Pronosport.

In provincie, începînd a- 
proximativ de joi 23.1.1969, 
prin casieriile proprii Loto- 
Pronosport și prin mandate 
poștale,

intilr.it
preci.au


Locul 9 (clasament mase din) în ancheta I.S.K.

FOSBURY - SĂRITORUL ANTICONFORMIST
Debut dublat de o victorie olimpică Q Un progres uimitor

V

oameni

modul in care a desco- 
Fosbury acest stil. Un 

este cert : el l-a descope- 
virsta de 15 ani! !

atît de ne-

acestui a- 
de curios^ 
a fost una

rotunde de șapte picioare, par
că am prins aripi". Numai că, 
după ce a îmbunătățit perfor
manța, ureînd-o la 2,16 m. a 
fost trimis la tratament deoa
rece simțea dureri in șira spi
nării : două vertebre se de
plasaseră. Din această pricină 
a trebuit să facă o pauză de o 
lună. Restabilindu-se complet, 
Fosbury a realizat o serie de 
victorij și în campionatele stu
dențești și în concursul de se
lecție pentru J.O. Totodată, a 
reușit să progreseze pînă la 
2,21 m.

Antrenorul Wagner, scepti
cul de acum cîțiva ani, ă de
venit în urma progresului ui
mitor al lui Dick (de la 2.10 
la 2,21 m în 10 luni) apostolul 
noului stil. „După Fosbury, au 
mai încercat și alți săritori. 
Deocamdată nici unul nu a 
depășit doi metri. Indiscuta
bil, după exersarea stilului flop, 
chiar dacă nu realizezi perfor
manțe, te orientezi mai bine 
deasupra ștachetei. Faptul că 
flop-ul nu are de loc nevoie de 
funcția piciorului de elan, con
siderat pină in prezent drept 
problema cheie a săriturii in 
înălțime, deschide un nou ci mp 
de activitate în fața teoreti
cienilor”.

Mexico a însemnat un mare 
triumf pentru Dick și pentru 
stilul său. Succesul olimpic nu 
l-a făcut să-și piardă modes
tia. Pus să explice mai pe în
țelesul tuturor stilul său a dat 
un răspuns foarte sincer:
neori mă uit la chinogramele 
mele și mă mir singur de ceea 
ce fac”. In 1969, el vrea să in
tensifice antrenamentele și lu
crul. pentru forță, care să-i 
permită să realizeze, primul în 
lume, 2,30 m.

TURNEE DE SAH CE SE ÎNTÎMPLĂ CU EUSEBIO?
HASTINGS : SMÎSLOV IA AVANS

HASTINGS 6 (Agerpres). — 
După 8 runde, în turneul in
ternațional de șah de la Has
tings continuă să conducă ma
rele maestru internațional V. 
Smîslov (U.R.S.S.), Care tota
lizează 6*,2 puncte. Urmează 
în clasament Tukmacov (URSS) 
cu 5*/2 puncte și Gligorici (Iu
goslavia) — 5 puncte și o par
tidă întreruptă.

GRONINGEN :
GHIZDAVU—WEBB 1—0

în turneul final al competi
ției internaționale de șah pen-

Am aterizat 
umăr; m-am 
salt din groa- 
tot. Din toată

remizat cu Vaganian
După 4 runde, în

a Germaniei) cu 3 
urmat de 
Vaganian

Anderson
(U.R.S.S.)
Ghizdavu

tru juniori de la Groningen, 
Ghizdavu (România) l-a învins 
pe Webb (Anglia). Ribli (Un
garia) a 
(U.R.S.S.).
clasament conduce acum Mad
der (R. F/
(î) puncte,
(Suedia) și
cu cite 2' 2 puncte.
are 2 puncte ocupind locurile 
4—6, alături de Ribli și Webb, 
care, de asemenea, au cite 2 
puncte.

PARTICIPANT!! LA „CORRIDA"

S-AU REÎNTÎLNIT PE PISTA

SAO PAULO. 6. — Atleții 
care au participat la 31 decem
brie la tradiționalul cros „Corri
da de Sao Silvestro” au evoluat 
în cadrul unui concurs interna
țional desfășurat pe stadion. 
Proba de 10 000 m plat a fost

cîștigată de Sawaki (Japonia) In 
31:13.4. Roelants (Belgia) nu a 
participat fiind suferind. Cursa 
de 5 000 m plat s-a încheiat cu 
victoria francezului Jourdan, 
cronometrat în 14:59,3.

față m 
față. Unul, se află în tribună 
în calitate de spectator de o- 
noare și altul jos pe teren, in
tr-o concentrare prelungită, 
strîngînd .pumnii, lăsîndu-se de 
pe un picior pe altul. Primul 
este Valeri Brumei, recordma
nul mondial la săritura în înăl
țime, atlet care a făcut epocă 
și care a fost îndepărtat tem
porar din atletism de un ac
cident ; cel de al doilea, este 
un tînăr sportiv ale cărui să
rituri peste ștachetă, polarizea
ză de fiecare dată atenția în
tregului stadion olimpic și a 
sutelor de milioane de tele
spectatori, care privesc pentru 
prima oară un salt 
obișnuit. ,
,'s Prin participarea 
let' cu un stil atît 
săritura în înălțime
din probele de mare atracție 
ale întrecerilor olimpice. Se 
știa despre un săritor american, 
anticonformist, care trece șta
cheta altfel decît toți ceilalți 
predecesori, dar puțini și-au 
închipuit spectaculozitatea re
marcabilă a stilului pînă nu 
l-au văzut.

Dar, cine este Fosbury ? Cine 
este acest tînăr care partici- 
pînd, pentru prima oară, la un 
concurs internațional, dublează 
debutul cu o victorie olimpică ?

Dick Fosbury s-a născut la.. 
6 martie 1947, la Portland în 
statul Oregon. Este înalt de 
1,94 m și cintârește 83 kg. Stu
diază la Universitatea din Ore
gon, la facultatea de construc
ții pe care o va absolvi în 
1970.

Cu atletismul a făcut cunoș
tință în anul 1958 pe cînd a- 
vea doar 11 ani. A sărit 1.20 
în „foarfecă"... Apoi, în 1959, 
la 12 ani, 1,37 m, în 1960 1,42 m, 
iar la 14 ani, în 1961 reușea 
doar 1,47. Performanțe foarte 
modeste, chiar pentru atleți 
vîrsta sa. Nimic nu lăsa să 
întrevadă un mare talent.

In 1962, el reușește 1,62
stilul foarfecă dar iși dă sea
ma că nu va putea ajunge de
parte în acest fel, cînd alți ti
neri americani de vîrsta sa

de
se

cu

Elveția - Austria 4-3
la tenis de masă

In cadrul competiției 
de tenis de masă „Cupa 
ligii europene", echipa El
veției a învins cu 4—3 e- 
echipa Austriei.

tk
într-un meci contînd pen- 

„Cupa orașelor tîrguri" la 
tenis de masă, echipa Sta
dion Fraga a învins cu 5—1 

I echipa F. C. Sarrebruck.

dispuneau încă de 
cauciuc) nu este de 
căci simți o izbi-

N. MARAȘESCU

Rolf Wolfshohl iși onorează

titlurile de campion a! lumii
Ciclistul vest-german 

Wolfshohl, de trei ori 
pion mondial de ciclocros, a 
ciștigat competiția desfășurată 

apropierea orașului Koln. El 
parcurs distanța de 21 km 

1 h

in
a 
în 
30,0 de 
eminck
zul Harings.

01:04.0, fiind urmat la 
belgianul Erik de Vla- 
și Ia 1:15,0 de olande-

la 
in

17 ani, 
1966 și 

înaintea 
Univer-

an
La
are ca an-

săreau în jurul a 2 m.„ în 
acest an, încep căutările pentru 
un nou fel de a sări. Părerile 
sînt împărțite in ceea ce pri
vește 
perit 
lucru 
rit la

,.lntr-o zi am venit pe teren 
și ani început să încerc ca pen
tru mine, ceva nou. M-am a- 
vîntat direct spre ștachetă, 
după cum am învățat la ven
trală. Pe ultimii pași am cotit 
puțin, am executat bătaia pe 
piciorul exterior, m-am întors 
cu spatele spre ștachetă, m-am 
aruncat cu spatele asupra ei 
iar apoi, am șutat ambele pi
cioare în sus. Am simțit mai 
multă siguranță, 
pe cap și pe 
ridicat printr-un 
pă și asta a fost
săritura am memorat cel mai 
bine aterizarea: a cădea cu 
capul in nisip (pe atunci tere
nurile nu 
burete de 
loc plăcut
tură zdravănă, l-am spus flop 
(a lovi cu ceva, a izbi) iar a- 
ceastă denumire a și rămas”.

Mai tîrziu, Dick explica u- 
nui ziarist de la „TRACK AND 
FIELD NEWS” că acest stil 
este mult mai simplu decît 
rostogolirea ventrală. In plus, 
nu este expusă deasupra șta
chetei decît lărgimea bazinu
lui în timp ce, in ventrală, 
ștacheta poate fi lovită cu o 
bună parte din corp.

în acest nou stil, Fosbury a 
progresat foarte rapid. 1.77 in 
1963 (an în care Brumei sărea 
2,28), 1,91 în 1964 
2,005 in 1965, 2,02 
„numai” 2,10 cu un 
Jocurilor Olimpice, 
sitatea Oregon, el
trenor pe Berny Wagner, care 
l-a lăsat la început să sară 
cum îi place, dar care după 
un timp a încercat să-și im
pună punctul de vedere. „Bă
iete, acum trebuie să înveți să 
sări ca lumea”. Timp de 6 luni, 
s-a chinuit Dick să invețe sti
lul în care Brumei sărise 2,28 m, 
rostogolirea ventrală, dar nu a 
fost chip șă urce mai sus de 
1,77 m în timp ce în „flop" 
reușise 2,005. Și astfel, antre
norul Wagner a fost nevoit să 
capituleze.

Sezonul 1968 a început pen
tru el cu participarea la con
cursurile de sală alături de așii 
americani ai probei. „Cînd am 
atins pentru prima oară, în 
concursurile de sală, 2,13 m, 
ceea ce în măsurătoarea folo
sită de noi corespunde cifrei

Rolf
căm

,U-

MEXIC

SAPPORO. SlalomAmplasarea locurilor
și slalom uriaș; 2. Pirtia de bob: 3.
4. Trambulina de schi; 5, Arena de
de patinaj artistic și patina) viteză; 7. Satul olimpic; 8 .Pirtia 

de schi — fond și biatlon; 9. Pirtii pentru probe alpine

de concurs : 1.
Arena de hochei 
hochei nr. 2; 5.

nr. 1 ;
Arena

SAPPORO SE PREGA TESTE
Mai sînt trei ani pînă la 

viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă dar. de pe 
acum, gîndurile sportivilor ce 

întrec — în aceste luni — 
pistele de schi, pe culoarele 
gheață ale pîrtiilor de bob, 
luciul de oglindă al patinoa-

al că- 
SAPPORO, 
universitar 
paradis al 
a fost de-

se 
Pe 
de 
pe
relor, se îndreaptă spre extre
mitatea dc nord a Japoniei. •

Acolo, spre zările septentrio
nului, care cunosc dansul miri
fic al fulgilor de zăpadă, se 
află insula Hokkaido, 
rei principal oraș, 
important centru 
dar, totodată, un 
schiorilor japonezi,
semnat să găzduiască Jocurile 
Olimpice de iarnă din anul 1972.

După Tokio, acesta este al 
doilea oraș al Japoniei unde va 
arde flacăra întrecerilor olim
pice. Se spune că modul perfect 
în care japonezii au organizat 
J.O. de vară din 1964 a cîntărit 
greu în balanța aprecierii, atunci 
cînd s-a luat în discuție locul 
de desfășurare a J.O. de iarnă 
din 1972. Dar a mai fost un ar
gument care a influențat aceas-

tă alegere. Orașul Sapporo fu
sese desemnat să găzduiască 
Jocurile Olimpice de iarnă din 
anul 1940. Cum izbucnirea celui 
de-al doilea război mondial a 
făcut imposibilă organizarea

@ 0 așteptare de 32 ani 

® Cel mai mare oraș gazdă 

a J.O. de iarnă ® întrecerile

ar putea avea loc chiar

in 1970

marilor întreceri sportive, Sap
poro a trebuit să aștepte încă 
32 de ani pentru a-i vedea pe 
cei mai buni sportivi ai 
din disciplinele zăpezii și 
întreeîndu-se sub semnul 
cinci cercuri înfrățite.

Faptul că acest oraș are o nu
meroasă populație universitară, 
că relieful variat din împreju-

lumii 
gheții 
celor

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ
WIKKOLA A PIERDUT 

LA BISCHOFHOFEN, DAR
A C1ST1GAT TURNEUL

VIENA 6 (Agerpres). — A 
luat sfîrșit competiția inter
națională de sărituri cu 
schiurile „Turneul celor 4 
trambuline". Concursul de la 
Bischofhofen (Austria) a re- 

. venit lui Raska (Cehoslovacia) 
care a realizat 
(săriturile sale 
101 și 100 m). 
blasat pe locul 
puncte. în clasamentul final, 
primul loc a fost ocupat de 

v norvegianul Bjoern Wirkola. 
care a totalizat 924,5 puncte 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Jiri Raska (Cehoslova
cia) — 900,5 puncte și Zyb- 

. venit Iui .Raska (Cehoslovacia).
866 puncte.

„CUPA AHEARNE" 
A REVENIT LUI 
DJURGAARDEN

STOCKHOLM, 6 — Coni 
petiția de. hochei pe gheață 
pentru „Cupa Ahcarne" a fost 
cîștigată de echipa suedeză 
Djurgaarden, care în ultimul 
meci a învins cu scorul de 
5—1 (2-0, 2-1, 1-0) pe Spar
ta Praga. Alte rezultate: Vic
toria Tigers (Canada)-Soeder- 
taelje (Suedia) 2-4; Aik Stock
holm— Leksand (Suedia) 4—0

SUEDIA — FINLANDA, 
LA PATINAJ VITEZA

La Bad Inzell a început 
concursul internațional de 
patinaj viteza dotat cu „Tro
feul celor 3 piste1. Proba de 
500 m a fost cîștigată de 
Boerjes (Suedia)- cu timpul de

234,7 puncte 
au măsurat 
Wirkola s-a 
doi cu 222.6

Ce se întîmplă 
cu Eusebio ? Iubi
torii de fotbal din 
Portugalia (și poa
te și din 
iși pun 
justificat 
întrebare, 
din Mozambic’ 
te într-un 
de formă 
prin lipsa 
eficacitate : 
timele 5 etape n-a 
marcat decît două 
goluri ! Omul care 
odinioară a fost o 
mașină de goluri 
pentru Benfica și 
pentru selecționata 
Portugaliei (care 
grație lui a ocupat 
locul al treilea la 
ultimele „mondi- 

• ale") este acum in
tr-un regres vizi
bil. Cauza ?

în „culise” se 
spune că Eusebio 
suferă de mulți 
ani de o contuzie 
la genunchiul sting și 
ză un tratament medical 
creț”.

De fapt, este vorba de o veche 
leziune care datează încă de 
la venirea sa din Mozambic. 
în urmă cu cîțiva ani, el a 
suferit o intervenție 
gicală dar. după cum 
ea nu a dat rezultatul 
De fapt, înaintea 
„C.C.E.” dintre Benfica și Man
chester, de anul trecut, Eusebio 
trebuia supus unei noi opera
ții, care însă a fost amînată... 
Motivele au fost de-a dreptul 
puerile... Iată-le :

1. Pentru ca publicul să-1 
vadă jucind și, eventual, Ben
fica să cîștige finala !

2. O operație ar fi necesitat 
un repaos de prea lungă du
rată pentru Eusebio, ceea ce ar 
fi adus serioase pagube în vis- 
teria clubului Benfica...

alte țări) 
în mod 
această 
„Perla 

es-
declin 

ilustrat 
sa de 
în ul-

că urmea-
,se-

chirur- 
se pare, 
așteptat, 

finalei

Paradoxal, medicii clubului 
Benfica, ca și însuși Eusebio, 
afirmă, acum, că starea sănă
tății sale este perfectă ! Este 
oare aceasta realitatea, sau a- 
devărul trebuie căutat în spa
tele acestor cuvinte ? Pînă una 
alta. Eusebio este văzut de o- 
bicei pe teren cu o genunchie- 
ră groasă la

Și totuși, 
Benfica s-a 
rica de Sud
valid, pentru că fără el suma 
contractată pentru acest turneu 
ar fi fost derizorie... Cit timp 
va mai dura această situație ? 
Să așteptăm. Oricum însă este 
păcat că nu se manifestă mai 
multă grijă față de o celebri
tate !

piciorul sting ! 
în aceste condiții, 
deplasat în Ame- 
cu un Eusebio in-

Carlos MIRANDA

Lisabona, ianuarie 1969

FOTBAL PE GLOB

Aproape 100 000 de specta
tori au urmărit, la Ciudad de 
Mexico, al doilea meci amical 
de fotbal dintre echipele Me
xicului și Italiei, încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 1—1 
(0—0). în prima întîlnire 
tigaseră fotbaliștii italieni 
3—2. în min. 
deschis scorul 
italienii au 
min. 89, prin

P. Și

16-a).
Ma-

61, gazdele 
prin Padilla 
egalat abia 
Bertini.

cîș- 
cu 
au 
iar 
în

IN PRELIMINARIILE C.M.

de puncte, Guimaraes totali
zează 20 p, Setubal 18 
Sporting 17 p.

SPANIA. — (Etapa, a 
Espanol Barcelona—Real
drid 1—1 ; Valencia—Ponteve- 
dra 2—0 ; Atletica Bilbao—Sa
ragossa 3—0 ; Real Sociedad— 
Barcelona 2—1 ; Sabadell—Gra
nada 2—1. în clasament, Real 
Madrid 28 p, Las Palmaș și 
Barcelona 20 p, Valencia, Real 
Sociedad și Sabadell cu cits 
17 p.

Standard Liege 
in clasa- 
duminlcă, 
scorul de 

are 21 p,

Echipa Senegalului a învins 
cu scorul de 2—1 (2—1) echipa 
Marocului Intr-un meci von- 
tînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial. In primul 
joc fotbaliștii din Maroc cîș- 
tigaseră cu 1—0.

Conform regulamentului, ur
mează un al treilea meci, pe 
teren neutru.

BELGIA, 
continuă să conducă 
ment. în etapa de 
Standard a învins cu 
6—0 pe Beveren și
fiind urmată în clasament de 
F. C. Bruges, Anderlecht Char
leroi și St. Trend cite 19 p.

rimi oferă numeroase posibili
tăți de practicare a schiului, a 
făcut să se dezvolte aici și un 
important centru de sporturi de 
iarnă, însuflețit nu numai de 
prezența tineretului local dar și 
a celor ce vin din alte orașe ale 
Japoniei. Chiar și locuitorii din 
Tokio pot ajunge aici cu avioa
nele turbo-reactoare în aproxi
mativ o oră de zbor.

Un amănunt care nu este lip
sit de importanță în ceea ce 
privește posibilitățile de orga
nizare, de găzduire și — de ce 
nu ? — ambianța unei compe
tiții de o asemenea amploare 
îl constituie faptul că Sapporo 
este cel mai mare oraș care a 
găzduit pînă acum capitolul hi- 
vernal al Jocurilor Olimpice. în 
prezent, el numără 750 000 de 
locuitori dar, potrivit progno
zelor demografice, în 1972, popu
lația acestui oraș va atinge ci
fra de un milion.

Deși S-apporo dispune de o 
serie de baze sportive, de pe 
acum se realizează, în ritm sus
ținut, întreaga gamă de con
strucții și amenajări necesare 
desfășurării întrecerilor olimpi
ce. După cum afirmă oficiali
tățile din acest oraș, Sapporo 
ar putea găzdui J.O. încă în 
anul 1970. Se construiește, de 
exemplu, un sat olimpic cu o 
capacitate de peste 2 000 de 
locuri, s-au elaborat planurile 
unor instalații sportive ultra
moderne înzestrate cu ultimele 
realizări ale tehnicii, s-au stabi
lit locurilg de cazare pentru 
ziariști (în inima orașului, in
tr-un cartier bogat în magazine 
cu suveniruri), s-a început pro
paganda turistică pentru a atra
ge spectatori din toate țările 
lumii. Aceștia vor fi întîmpinați 
cu tradițonala amabilitate ja
poneză care — după cit se spu
ne — este mai pronunțată în 
nordul țării decit chiar la Tokio.

CAMPIONATE, CAMPIONATE

(Etapa a 
Benfica Lisabona-Braga 
Sporting—Varzim 4—2,

dfe Omar—Belenenses 
Porto—Setubal 3—2 ; A- 

2—0 ;

PORTUGALIA.
15-a),
5—0,
Unaio 
o-l;
cademica—San j oanenses
C.U.F.—Leixoes 1—0.

Benfica și F. C. Porto con
duc în clasament cu cîte 23

FRANȚA. — Lyon—Rennes 
1—0 ; Nimes—Strasbourg 0—0 ; 
Bastia—Rouen 1—1 ; Red Star- 
Marseille 1—1 ; Metz—Nice 
1—0 ; Bordeaux—Ajaccio 6—0 ; 
St. Etienne—Monaco 2—1 ; 
Nantes—Sochaux 2—1 ; Sedan- 
Valenciennes 1—0. Clasament: 
St. Etienne 29 p, Bordeaux cu 
27 p, Rouen 24 p, Valenciennes 
19 p.

*
Echipa O.F.K. Beograd a ju

cat în Venezuela cu Union De- 
portiva Canarias, termlnînd la 
egalitate t 2—2 (1—1).

BASCHETBALISTELE FRANCEZE
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

Selecționatele feminine de 
baschet ale Franței și Poloniei

STOllt A fIȘTIGAÎ

au susținut o nouă întîlnire la 
Clermont Ferrand. Din nou vic
toria a revenit baschetbalistelor 
franceze învingătoare cu scorul 
de 64—49 (33—30).

OPEN-UL TASMAAItl
3 ORE6 (Agerpres).

ÎN TURNEUL DE IA PERTH
internațio-

0 FINALĂ DE

.dar Karl Schranz continuă să fie lider in „Cupa Mondială" la schi

FRAȚII AUGERT AU TRIUMFAT LA ADELBODEN...

MELBOURNE
— Campionatele internaționale 
de tenis „open” ale Tasmaniei 
au luat sfîrșit. Proba de sim
plu masculin a fost cîștigată 
de australianul Fred 
care în finală l-a 
scorul de 6—3, 0—6, 
Pe compatriotul său 
che. Proba feminină 
australiencei Kerry 
învingătoare cu 6—3, 
fața americancei 1 
Casals.

Stolle, 
învins cu 
6—4, 6—1 
Tony Ro- 
a revenit 
Melville, 

, 6-3 în 
Rosemary

Finala turneului
nai de tenis de la Perth a fost 
cîștigată de jucătorul profesio
nist Martin Riessen (S.U.A.). 
Acesta l-a învins în finală cu 
6—3, 6—4. 2—6, 2—6, 6—1 pe 
australianul Ken Rosewall. 
Meciul a durat aproape 3 ore.

Marea surpriză
Schnider (in foto) ciștigătorul

a concursului de la Berchtesgaden a fost furnizată de schiorul elvețian Kurt 
slalomului uriaș Telefoto : AGERPRES

40,4. La 1 000 m au terminat 
învingători Holmgren (Suedia) 
și Braunecker (Austria), cro
nometrați cu același timp: 
1:24,7. Zimmerman (R. F. a 
Germaniei) s-a clasat pe pri
mul loc la 3 000 m cu rezul
tatul de 4:25,7. Celelalte două 
concursuri din cadrul com-

petiției vor avea loc la Inns
bruck și Madonna di Cam- 
piglio.

„TROFEUL CELOR 3 PISTE"

TAMPERE 6 — La Tam
pere a început întîlnirea in-

ternațională de patinaj vite- 
iă dintre echipele finlan
dei și Suediei. După prima 
zi, scorul este de 123-7.9 punc
te în favoarea patinatorilor 
suedezi. Proba de 3000 m a 
revenit lui Sandler -cu rezul
tatul de 4:33,5.

ZURICH, 6. — în stațiu
nea de sporturi de iarnă 
Adelboden (Elveția), a început 
cea de-a 13-a ediție a con
cursurilor internaționale „Zi
lele , schiului", în proba de 
slalom uriaș, disputată în 
două manșe, primele două 
locuri au fost ocupate de

schiorii francezi Jean Noel 
Augert și Jean Pierre Augert, 
primul cronometrat în 3:20,18, 
iar al doilea în 3:21,44. Pe 
locul trei — austriacul KarI 
Schranz în 3:21,60.

în urma acestor rezultate, 
ca și a celor înregistrate în 
concursurile precedente, de

la Val d’Isere și Berchtes
gaden, pe primul loc în cla
samentul masculin al „Cupei 
Mondiale" a trecut Karl 
Schranz cu 60 puncte. El se 
află la distanță apreciabilă de 
următorii 
Bernard 
Roussel, 
puncte.

clasați, francezii 
Orcel și Patrick 
fiecare cu cîte 26
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Victorii ale Petrolului
ALGER, 6. — In continuarea 

turneului pe care-l întreprinde 
în ■ Algeria, echipa de fotbal 
Petrolul Ploiești a susținut noi

■ntîlniri. Ploieștenii au terminat 
la egalitate (2—2) cu selecțio
nata Oranului, iar apoi au 
întrecut cu 3—1 echipa R. C.

în Alger
Couba. Evoluînd la Anaba, cu 
selecționata orașului, Petrolul 
a_ obținut o victorie la scor, 
cîștigînd meciul cu 6—1.
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