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0 PARTIDĂ ANIMATĂ:

(echipe de tineret)

6-3 (4-3,0 0,2-0)
Astăzi, de la ora 17,

în momentul cînd con- 
cu 3—O, după numai 10 
de Joc, am avut impre- 
vom asista la un joc

SEMNIFICAȚIILE
MARILOR PERFORMANTE

captat atenția a 34 din popu
lația lumii.

în activitatea sportivă, omul 
modern găsește un domeniu de 
manifestare cu mult superior a- 
celuia care atrăgea și entuzias
ma populațiile altor epoci isto
rice, care iși satisfăceau nevoia 
de mișcare și unele tendințe fi
zice și psihice spre aventură și 
ertxsm, prin lupte de gladiatori,

turniruri, dueluri, invazii și 
chiar războaie.

Practicînd sportul ca amator 
sau pregătind și realizînd per
formanțe sportive, sau numai 
asistînd entuziast la realizarea 
lor, omul de azi se manifestă

prof. Victor COJOCARU

(Continuare tn pag. a 2 a)

Indinira reluării campionatului (Ic handbal

MODIFICĂRI IN COMPONENȚA UNOR FORMAȚII
• Nume noi la Dinamo Brașov, Universitatea

jocul revanșă
Juniorii au Inaugurat stagi

unea hocheistică 1969. Ieri, la 
patinoar, s-au întîlnit echipele 
de mezipi ale României și Bul
gariei. A fost o partidă tine
rească, foarte animată, plăcută.

Oaspeții au prezentat o gar
nitură mal robustă, obținînd o 
victorie meritată și, altminteri, 
așteptată. Ei au început puter
nic și 
duceau 
minute 
sin că
desfășurat într-o singură di
recție. Apoi, însă, selecționata 
română s-a regăsit, a redus din 
handicap, terminînd repriza la 
o diferență minimă. în partea a 
doua, jocul a fost egal. începu
tul celei de a 3-a reprize a fost 
pe punctul de a aduce egalarea, 
dar Fodorea n-a reușit să în
scrie dintr-o poziție cînd se afla 
singur cu portarul. în secunda 
următoare, Delev n-a ratat in
tr-o situație absolut identică, și 
soarta joyului a fost pecetluită.

Formația bulgară patinează

Turneu international 
de baschet la Brașov 
începînd de miine, sala bra- 

șoveană Tractorul va găzdui un 
interesant turneu de 
la care vor participa 
preună cu echipele 
Voința, Școala sportivi 
litehnica Brașov — la fete, Po
litehnica, Steagul roșu Brașov 
și Rapid București — la băieți. 
— formațiile poloneze A.Z.S, 
Poznan.

basăhet 
— Im- 
noastre 
și Po-

mai bine și mai repede deci: a 
noastră. se apără cu becârtra 
(are un portar exceien.:'. eoexra- 
atacă periculos. Ea este. de fapt, 
o selecționai de tineret răreia 
l-a fost epusâ o eci.pl L-_l 
cruci cu o czgură Lr.-e rB uruz 
— Popescu 
stagiu eoenpentional mai r

Ne-a plăcut toxi ardoarea 
care au h*tat juniorii romii 
setea lor de joc. atribut* 
reclamă pentru v.itor mai 
atenție tinerei genera 
cheiștL

Au înserta Penelor
Iov. Iliev (2X, Dimitrov.
pentru oaspeți. B 
Vlad. pentru gazde.

Ireproșabil arbitrajul 
lui FI. Gubeneu — D. Versor, 
ajutat considerabil de atitudi
nea foarte disciplinată a ambe
lor formații.

Corespondentă specială din Belgia

Ne este greu să apreciem
valoarea selecționatei
romane prin prisma

evoluției toarte modeste

au abordat 
spirit cu to-

acest meci.

BRUXELLES, 8 (prin telex). 
Standard Liege este echipa 
belgiană de fotbal cea mai în 
formă la ora actuală, astfel că 
pentru jucătorii selecționatei 
divizionare române, meciul 
susținut marți a constituit, 
credem, o bună ocazie de a-și 
trece în revistă posibilitățile 
înaintea partidei cu Anglia.

Românii au fost cu adevă
rat puși la încercare de o e- 
chipă dezlănțuită. Trebuie a- 
znintit, însă, faptul că cele 
două formații 
partida într-un 
tul diferit.

Belgienii, In
»-au angajat total, în timp ce 
românii. spre surprinderea 
noastră și decepția publicului, 
n-au constituit partenerii aș
teptați nici măcar din punc
tul de vedere al forței de joc, 
ai efortului fizic. Mărturisim 
că ne este greu să apreciem 
valoarea selecționatei române 
prin prisma evoluției foarte 
modeste de pe stadionul din 
Liege. în ciuda golurilor pri
mite cei doi portari români, 
Gomea și Datcu, au fost a- 
plaudați adesea pentru inter
venții spectaculoase care au 
împiedicat majorarea scoru-

lui. Lucescu și Dumitrache au 
ratat în prima repriză două o- 
cazii bune de a înscrie, da
torită intervenției extraordina
re a portarului Piot.

La începutul partidei echi
pa română a aliniat urmă
toarea formație : Gornea-Săt- 
măreanu, Boc, Mocanu, Gher- 
gheti. Dinu. Pantea. Dem bro v- 
schi. Dumitrache. Nunweiller 
VI, Lucescu. După pauză, an
trenorul echipei române a <?- 
fectuat cîteva schimbări pen
tru a putea vedea și ai ți ju
cători în acțiune. Datcu l-a 
înlocuit pe Gomea, Lupescu 
pe Bor, Delear.u pe Mocar.u, 
Domide pe Dembrovschî și 
Kallo pe Partea.

Standard Liege a aliniat ur
mătoarea formație: Piot-
Blaise, Dowalque. Jack. This
sen, Van Moer. Pilot. Sentine
ling, Colonval, Galic și Nagy. 
La reluare, Hermotay 1-a fnlo- 
cuit pe Dewalque, Nicaiay pe 
Piot, Bourlet pe CoiocvaL 
Depireux pe Nagy și Naizro- 
vic pe Van Moer. Golurile au 
fost înscrise de 
(min.
Nagy 
(min.

Val.riu CHIOS!

INCEPIND CU ACEST NUMAI. 
TN FLECARE JOI IN ZIARUL NOSTRU :

Fodorea) svind

și Dinamo București

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Premiera handbalistică pe 
care, de miine, o va găzdui, în 
sala Sporturilor, orașul Cluj, 
este așteptată cu un interes 
ni mare decit cel obișnuit în 
preajma unor competiții repu
blicane de amploare. Amatorii

de handbal sînt curioși să vadă 
la lucru, dar într-o întrecere cu 
o miză deosebită, echipele noas
tre fruntașe, în condiții neobiș
nuite pînă în prezent: jocuri în 
sală, pe parchet. Cum se va

Ori la
Mclodlj 
ori în

naționala!
A

proj. Ladiilau Covaci 
foto : preț. ADRIAN MARIAN-Galați

360 DE ELEVI-360 DE SCHIORI!
Domlnind masiv văne Ssi- 

și Clbinului. așezarea moca 
a Păltinișului, mereu tir-ără 
trufașă, se aprcp.e de grac 
albă a celor 1SM de metri. 
ctuda numelui, au pai imul, 
bradul domnește în cea ma-, înal
tă stațiune din țara noastră. st 
acum. iarna. podoaba grea a r» 
pezli creează un peisaj feerie. 
Dar ispititoarele sale pante, pe 
care neaua se așterne de ttmpz-

i

Van Moer
1 (min. 28),

Depirezx
► (mir.

seara, lotul tinerilor baschet- 
baliștii români a plecat în Po
lonia, unde urmează să parti
cipe la pn foarte util turneu, 
important nu numai pentru sta
tistica finală a rezultatelor ci,

mai ales, pentru soluțiile căutate acum, 
cu un plus de profunzime, de federația 
noastră de specialitate. Este ceea ce se 
cheamă, obișnuit, perspectivă. Este acel 
obligatoriu pas făcut acum lucid și e- 
nergic pentru ca absența baschetului ro
mânesc de la Ciudad de Mexico să nu 
se repete și la J.O. de la Miinchen.

Așadar, priviri îndreptate, în primul 
rînd, spre lotul de tineret și, îndeosebi, 
spre acei jucători de real talent, cu po
sibilități de promovare în echipa națio
nală de seniori care, evident, trebuie să 
cîștige în prospețime și vigoare pentru 
a nu rata calificarea pentru „europene* 
în turneul din Olanda.

Unul dintre jucătorii în care se puneau 
mari speranțe pentru necesara întinerire 
a naționalei se numește Gheorghe Cîm- 
peanu, transferat în ultimul an de la 
Dinamo București la clubul sportiv uni
versitar Timșoa.ra. Talenl autentic, bas
chetbalistul timișorean se bucură de a- 
precieri frumoase din partea specialiști
lor, multi dintre aceștia văzînd în el 
jucătorul cu cele mai mari sanse să-i 
înlocuiască foarte curînd pe Cernea sau 
Tarău. De aici, firească, selecționarea sa 
în lotul național de tineret.

Dar, pe lînaă talentul și cunoștințele 
sale tehnice, pe lîngă atu-ul tinereții — 
20 de ani, student în primul an la In
stitutul Politehnic din Timișoara, Gheor
ghe Cîmpeanu mai are o calitate rar 
întîlnită în baschetul nostru — înăl
țimea ideală a pivotului de care are a- 
tîta nevoie reprezentativa țării : 2,04 m.

Și, de aceea, probabil se crede in
tangibil, jucătorul care nu va sta pe 
banca rezervelor, care — oricum — tre
buie promovat. Naționala are neapărat 
nevoie de un pivot de 2,04 m I

A omis, >n toată această profund gre
șită mentalitate despre responsabilitatea 
complexă a sportivului fruntaș, faptul că 
— a dovedit-o șl exemplul altor federații 
și cluburi — a cam trecut vremea con- 
cesiilor făcute de dragul unor rezultate 
de moment sau al soluționării artificiale 
a unei probleme, indiferent de numele 
sau renumeie sportivului în cauză.

A venit, deci, la lot în postura de 
vede*ă. Nu cu gindul să muncească pen
tru a răsp'ăti o încredere și pentru a-și 
netezi propriu-i drum de afirmare ci cu 
gindul că valoarea și... înălțimea îi dau 
dreptul la orice.

De aceea, a continuat să fumeze pen
tru că și asta face parte din aerul de 
vedetă și de . „personalitate". De aceea, 
a lipsit o noapte din cantonament. Pen
tru că disciplina nu e obligatorie și 
pentru un pivot de 2,04 m I De aceea 
a înlocuit orele de odihnă după efort 
cu ceasuri petrecute la barul „Melody". 
Asta, o fi gîndind Gheorghe Cîmpeanu, 
pentru a dovedi că indicațiile antreno
rilor sînt vorbe goale și că de el nu 
se poate atinge nimesni.

Dar n-a fost așa I Aseară, lotul națio
nal de tineret a plecat în Polonia, fără 
neîniocuibilul jucător timișorean. Și lu
crurile se vor repeta, dacă nici această 
lecție (pentru că au mai fost și altele) 
nu-l va învăța nimic pe Gheorghe Cîm
peanu. Să fie limpede : ori la bar la 
„Melody", ori în echipa națională. Ori 
muncă și disciplină, ori banca rezervelor 
și, mai mult, anonimat în baschetul ro- 
mânes. care se vrea mai valoros, dar 
nu cu prețul renunțării la niște principii 
care exprimă însăși rațiunea de existen
ță a sportului nostru.

Federația a acționat prompt, lăudabil. 
Ce are, însă, de spus, și ciobul sportiv ti
mișorean în care activează pivotul-spe- 
ranță nr. 1, baschetbalistul Gheorghe 
Cîmpeanu, care de data aceasta, din 
motivele arătate nu și-a onorat selec
ționarea în lotul național de tineret ?

i

Prtmii pași pe Poplaca...

a șeci 
ev ee as

La Păltiniș

Femand

7), Color.val 
(min. 45),

52) și Pilot

BOUVIER ±4 A

Crace». Ptozegrt Ba a Ctara. Km. 
'.<e* Clzj. Căi:'. T~rrțoara.
Tg. Mures. Crai-ra. Ci=>u:ur.g
Muscel. București M Brasov și-au 
terr.» rartu. pe acest* meiea- 
gurl. Is M'Z de act.un* al 
cootoeerti tabere: (prut. lea Co
tea d.= Tg. Mures;. ~ 
ca obiectiv pclnepaL 
Czic* general». V» ra 
poate, că în această 
de prielnică alunecării . 
tele înzăpezite n-am lntilrdt schi
ori de meserie, care ar ti putut 
sâ-țl continue specializarea In

•acoe MARDAN
Tiberiu STAMA

(Sontinuare tn pag. a 2-a)

Sgtireazâ. 
pregăurea 
surprinde, 
zonă atit 
pe par.-

Cupa U.A.S.R.“ 
la schi

Studenții fi studentele sînt 
prezenți in aceste zile la în
trecerile de schi din cadrul „Cu
pei U.A.S.R.", probe de fond 
fi alpine. Etapa I, pe centre 
universitare, este programată 
pînă la data de 15 ianuarie. 
Vom reveni cu amănunte,

Zonele campionatului
pe echipe

Simbătă și duminică, 
la București, Timișoara 
șl Roman, se vor des
fășura întrecerile de 
zone ale primului cam
pionat național pe e- 
chipe la judo. La acest 
penultim act al compe
tiției vor participa a- 
proape 30 de echipe din 
diferite orașe unde în 
ultimul timp judo-ul, 
acest spectaculos sport, 
a început să se dez
volte.

La București, întrece
rile se vor desfășura 
în sala Floreasca cu 
participarea a 11
chlpe, printre care U- 
nlversltatea, Agrono
mia, I.E.F.S., Rapid, O-

e-

la judo
limpla, A.S.E., Politeh
nica etc. La Timișoara 
șl Roman îșl vor mă
sura forțele cîte opt 
formații, printre cane. 
Vagonul Arad, Sănăta
tea Mediaș, Politehnica 
Brașov, Dinamo Ora
dea, Politehnica Timi
șoara, respectiv, Nico- 
lina Iași, Farul Constan
ța, Metalul Roman, Po
litehnica Galați ș.a.

Pentru finală, care va 
avea loc în zilele de 
27—28 februarie, se vor 
califica primele două 
clasate la „zonele" Ti
mișoara șl Roman șl in 
cele două serii din 
București.
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IUGOSLAVIA — CAMPIOANA O- 
LIMPICA LA POLO să-și apere șansele

Iată, in sfîrșlt, pe flăcăii Dal
mației dobîndind cea mal înaltă 
recompensă pa care o poate oferi 
acest joc sportiv; un titlu la care 
poloiștii iugoslavi rlvnesc de mal 
bine de 16 ani, șl de care au fost 
atît de aproape in 1952, la Hel
sinki, cât șl în 1956, la Melbourne, 
sau în 1964, la Tokio. Autorii per
formanței : arhicunoscuțll Stipa- 
nici, Sandicl, „triunghiul* minu
ne al apărătorilor Trumblcl, Pe
nsiei și Bonaclci, alături de mai 
tinerii Poijak, Marovici, Lupatni, 
Dabovici șl Hegel, care sub mina 
forte a priceputului Alexander 
Seifert au alcătuit un mecanism 
bine sudat șl valoros.

Succesul sportivilor’ Iugoslavi a 
fost scontat de foarte mulți spe
cialiști și el nu trebuie să-1 sur
prindă nici pe edi ca vedeau In 
selecționata Ungariei, cu jucători 
mai abili Șl mai tehnici, o for
mație greu de clintit de pe so
clul olimpic, sau pe aceia care, 
pe bună dreptate, acordau șanse 
mai mart campionilor europeni 
(echipa Uniunii Sovietice) sau 
tinerilor șl dîrzilor pololști din 
R.D. Germană.

Reprezentativa iugoslavă a fost 
întotdeauna o echipă sobră șl 
ambițioasă, cu jucători de mare 
calibru (la propriu șl la figurat), 
pe care unele insuccese, departe 
de a-1 descuraja și do a sttmi 
panică, l-au călit pentru dispute 
aprige în orice fel de condiții.

In plus, un amănunt de loc ne
glijabil,- politica dusă de federa
ția de specialitate din țara prie
tenă în ceea ce privește organi
zarea activității acestor jucători 
a contat foarte mult In obținerea 
frumosului succes.
ITALIA. IN CAREUL DE AȘI 1

drept de apel (5—2) de reprezen
tativa țârii noastre. In Mexic 
însă, italienii au reușit două vic
torii (cu același scor, 5—4) asu
pra Iugoslaviei și R. D. Germa
ne, ca și nn draw (3—3) mai mult 
decit norocos in fața Olandei, 
cu largul concurs al arbitrilor. Și 
poate câ ar fl realizat mai mult;

D.

Primul semn de Întrebare pe 
care-1 ridică clasamentul final al 
turneului olimpic privește for
mația Italiană ajuns* In semifi
nale (alături da Iugoslavia. 
U.R.S.S. șl Ungaria) pe un loc 
ce părea destinat — dacă *m 
pune in balanță valorile respec
tive — „7“-4ui R. D. Germane. 
Misterul ni l-a lămurit dr. I. Drâ- 
gan, arbitru internațional, care, 
prezent In delegația olimpică ro
mână, a avut și posibilitatea de 
a conduce 3 partide din turneul 
respectiv.

„Ca și la Roma tn U60, dar mai 
ales la Tokio in 1964, echipa ita
liană a fost serios „sprijinită" 
pentru a se clasa pe o poziție 
fruntașă ; in edițiile precedente 
tn detrimentul naționalei romă, 
ne, iar de data aceasta Înaintea 
jucătorilor din R. D. Germană, 
care în tot sezonul au manifestat 
o valoare superioară. „Squadra 
azzurra" nu a depășit nivelul do
vedit anul trecut, la „Cupa 3a- 
dran“, untie a fost întrecută fără

preliminară, cu formația R. 
Germane (învingătoare cu TI—z 
în fața R.A.U.), jucătcrrii iugo
slavi s-au văzut In situația de a 
ft eliminați dm cursă datorită 
golaverajului mai s!ab. Doar o 
victorie asupra Japoniei In ulti
mul meci la o diferență mai mare 

goluri i-ar mal fi putut

el au avut avantajul inepuizabi
lului Zoran Jankovicl care a in- 

goluri spectacole-ase d.n 
tocmai atunci cir.d ad- 
săț se așteptau mai pu_

Scris 
acțiune 
versarU 
țin.

Foștii 
lștii unguri) 
furtunos, cs

OMEIMTARII OLIMPICE
Pizzo a început iasă să rateze 
loviturile de la 4 metri (cile 3 
In meciurile eu UJLS.S. și Un
garia) și astfel eebfpa 
juns pe poziția a 4-a".

UN MIRACULOS 
SALVATOR...

sa

15—1

spunâ căIn general se poate
marile candidate la titlul oEm. 
pic au avut seroase fluctuații de 
formâ de-a lungul întregului tur
neu. Iugoslavia, de ptfdâ. a în
ceput mai slab și a terminat in 
forța. Iar prezența sa în semifi
nale a Stimat de un fir de ață. 
La egalitate de puncte. In seria

salva. Dar api'Jl JanUoriel — 
Sandici, fără !r.do:ală cel mai te
ribil tandem pe cart-1 cunoaște 
istoria jocului de polo, a f -rt ne
cruțător. Ca și cedai’: redu-Abtii 
tunari : Marovici. DafbovSci. Bo- 
oacici și Pensie:. Niponii au des
chis scorul (!) și apoi por-arul 
lor a fox: nevoit să seoatâ de 
19 ori mingea din plasă, tm 
rare coechipierii săi nu au . .
putut străpunge blocada Iul S* - 
panici deeit o smg-crâ dată. Sem- 
final: 19—î șl lucoslavn au con
tinua* irezistibil' o cursă care pe 
parcurs !e ridicase probleme din
tre cefe mai dificile. In modurile 
decisive cu Ungara j: U.R.S.S.

:p in

CURIERUL „TURULUI ROMÂNIEI" 
® Pe cine propuneți in juriul de onoare ? • Televiziunea optează 

pentru varianta a ll-a • C. ASLAN: „Galații merită onoarea!“ • Luni

campioni olimpid (polo- 
—’) au avut un start 

______ . dar nu au mai găsA 
resurse pentru final. Ca de alt
fel fi eampicnb. europeni, polo- 
:ștH din Uniunea So-rieucâ. :n 
ciuda deosebitei lor pregătiri pe 
care au efectuat-o de-a lungul 
întregului an. Echipa R. D. Ger
mane. prezentă cu mari ți justi
ficate speranțe la acest turneu, 
a fost stopai* de arbitrajul de-a 
dreptul tendențios al austriacului 
J. Dlmweber (medul cu Italia). 
In real progres, formațiile Cubei 
(cu jucători fără gabarit) și S.U.A. 
Ambelor Ins* le lipsesc acele com
binați: tactice, absolut necesare 
acvunllor ofensive In fază finală, 
cir.d marcajul la om este foarte 
sirins.

La Întrebarea privind o eventu
ali prezență a echipei române 
la această ediție, dr Ion Drâgan 
a răspuns foarte deschis : „Cred 
c* ar fi trebuit să ne Încercăm 
sansa si de data aetasta. N-aș 
vrea s* fiu greșit interpretat 
<anli vor rice poa-e că e mai 
«Or să apreciezi după termina
rea tnmeuluii. dar păstrez im
presia că jucătorii noștri ar fi 
ineureat unele socoteli in acest 
turneu. Și poate chiar mal 
mult—-
LOVITURILE DE IA < METRI 

Al- DECIS DES’ SOC I

după-amiază — o nouă consfătuire pentru definitivarea traseului
Comisia de organizare a ce

lei de a XVIII-a 
rului României” 
rioasă activitate) 
vate amănuntele 
fățișarea caravanei, se iau mă
suri pentru organizarea specta
colelor, se triază propunerile 
pentru alcătuirea traseului. Una 
dintre probleme este, însă, mai 
greu de rezolvat : constituirea 
juriului de onoare. Pentru al
cătuirea Iui, cerem din nou 
sprijinul cititorilor ziarului nos
tru. Așadar, ce personalități 
marcante ale vieții sportive din 
țara noastră propuneți 
parte din juriul de 
Așteptăm sugestiile dv 
sa ziarului „Sportul".

Intre timp, ne-a 
prin intermediul crainiculul- 
reporter Cristian Țopescu — 
părerea televiziunii asupra 
celor 3 variante de traseu. Se 
opinează pentru varianta a 
II-a. De ce 7 Pentru prima oa
ră, Televiziunea este decisă să 
facă transmisii în direct de pe 
stadioanele unde va sosi cara
vana ciclistă. Varianta a II-a

ediții a „Tu- 
are o labo- 
Sînt definiti- 

privind în-

de traseu oferă posibilitatea sosire din 7 orașe, in timp ce 
efectuării transmisiilor ce în celelalte două cazuri

să facă 
onoare ? 
pe adre-

EVA BEREKMERI SI GHEORGHE NAFTALI 
CÎȘTIGĂTORI Al CONCURSULUI DE SELECȚIE
Timp de trei zile, sala Repu

blicii din Capitală a găzduit pri
ma competiție de tenis de masă a 
anului. Rezervat copiilor șl ju
niorilor, concursul a fost destinat 
selecționării unor sportivi care să 
completeze lotul ce va participa 
în această vară la „Criteriul eu
ropean".

Competiția a fost dominat* ds 
sportivii din Tg. Mureș.

La fete, Eva Berekmeri (Comer
țul Tg. Mureș) a constituit surpri
za turneului, reușind 
locul I în fața unor 
considerate pînă acum 
cum sînt : Mihaeia
Cornelia Alexandrescu 
Coman. Prin excelență ofensivă, 
Berekmeri a dovedit că este un 
element talentat, de perspectivă.

In turneul fetelor am remarcat 
șl o „mlnlsportivă" despre care 
se vă mai auzi cu siguranță : 
clujeanca Măria Sinteoân care 
la 11 ani ai săi a pus serioase 
probleme fruntașelor clasamen
tului, avînd Ia activ șl o victorie 
cu 2—1 asupra celei de a doua 
clasate — Silvia Coman.

La băieți, Întrecerile desfășura
te sub semnul egalității valorice 
au furnizat interesante răsturnări 
de rezultate.

Cîștigătorul turneului, Gheorghe 
Naftâli, a confirmat pronosticu
rile, învingîndu-și de o manieră 
categorică toți adversarii. Dispu- 
nînd de o gamă mai variată de 
procedee tehnice șl un calm deo
sebit. Naftali are posibilități de 
afirmare. O comportare bună au 
avut și băieții ■ de la A.S.M. Cu- 
glr. clasîndu-se pe trei din pri
mele cinci locuri.

Tn ce privește partea organiza
torică. au apărut șl aspecte su
părătoare. Numeroase meciuri au 
fost arbitrate de către jucătorii 
in competiție, situație care a dus 
la o serie de discuții nedorite. 
Apoi. încălzirea sălii a fost insu
ficientă, ceea ce a determinat o 
atmosferă cam... rece I De ase
menea. sala de la Republicii s-a 
dovedit necorespunzătoare pentru

să ocupe 
jucătoare 

mal bune, 
Lunțeanu, 
și Silvia

a găzdui un concurs cu miză, 
chiar dacă este vorba de copii Și 
juniori. In concluzie, astfel de 
competiții sînt binevenite, dar asi-

gurindu-li-se un cadru organiza
toric adecvat. .

Clasamentele primilor cinci : 
turneu de simplu fete (16 concu
rente) : 1. Eva Berekmeri. 2. Sil
via Coman, 3. Mihaeia Lunțeanu, 
4. Cornelia Alexandrescu, 5^ Ma- 
rilena Badea.

Turneul tie simplu băieți (1B 
concurenți) : 1. Gh. Naftali. 2. C. 
Gavriș, 3. M. Boboclcâ, 4. M. Do
garii, 5. D. Blldea.

Horia ALEXANDRESCU

sursele tehnice sînt mai reduse. 
Deci, încă un vot (cu greuta
te !) pentru varianta a II-a. 
Tot pentru acest traseu votea
ză și prof. Constantin Aslan 
'Piatra Neamț). Pionierul ci
clismului românesc ne înfăți
șează — într-o lungă și caldă 
scrisoare — cîteva din episoa
dele nașterii ciclismului româ
nesc, 
prima 
orașul 
ila, a 
in răspindirea sportului cu pe
dale pe aceste meleaguri, prof. 
Constantin Aslan conchide : 
.Merită din plin Galații onoa
rea de a găzdui startul într-o 
competiție ciclistă de amploa
rea „Turului României". Așa 
cum se anunță, înconjurul ță
rii pe biciclete va fi o adevă
rată sărbătoare. Falnicul oraș 
de pe malul Dunării ti poate 
oferi atmosfera de care ate ne
voie !“

Cele 37 de propuneri privind 
alcătuirea traseului au fost su
puse discuției membrilor comi
siei tehnice. O ultimă consul
tare va avea loc luni după-a
miază la ora 18, la sediul F. R. 
Ciclism, cînd se va pune o 
nouă variantă în fața unor an
trenori de ciclism (Marin Nicu- 
lescu, C. Cîrjan, Ion Stoica, 
Dede Negoescu ș.a.), rutieri și 
cronicari de ciclism (C. Diaman- 
topol, 1. Goga, I. Dumitriu, I. 
Bocioacă, Petre Cristea, An
drei Antal și — bineînțeles — 
„decanul d« vîrstă”, Emil Ien- 
cec) pentru a-și da părerea. 
După aceea, traseul definitiv 
va fi adu* la cunoștința opi
niei publice.

Amintind că, încă din 
parte a secolului nostru, 
Galați, alături de Bră- 
jucat un rol important

Curios lucru. în primele 4 zile 
ale turneului nu s-a ratat nici 
un penalii. Apoi insă, cu cit con
figurația c i'-amentdor celor 
două serii începea să prindă 
conturi mai precise calmul șu*e- 
riior a începu* să dispară. In fi
nală. de pildă (Iugoslava — 
U.R.S.S. 13—11), de la scorul de 
6—5. celelalte goluri au fost 
marcate de la 1 metri. In acest 
timp, Karlo Stipanici — îngerul 
păzitor al învingătorilor — a 
„scos* (ca de altfel și în semi
finala cu Ungaria) două șuturi 
de' penaHtate și echipa sa a ob
ținut victoria.

Au existat, ca de altfel la fie_ 
ani, 
alte 
Imaginar, 
din acumularea 
de penalitate. Și iată-i din nou 
pe specialiști aducînd în discuție 
carențele regulamentului. S-a 
subliniat, și pe bună dreptate, 
că loviturile de la 4 metri (a- 
cordate în urma totalizăril a 3 
puncte de penalitate) nu pot fi 
în concordanță cu spiritul jocu
lui. și că prin existența lor este 
încălcat de fapt principiul apli
cării prompte a unei sancțiuni 
cerute de o greșeală gravă a u- 
nui jucător.

Această idee, ca șl alte su
gestii constructive, au stat la 
baza cerinței imperioase de mo
dificare a regulamentului. Iar ul
timul congres F.I.N.A. s-a de
clarat întrutotul ă& acord, anun- 
țînd citeva schimbări substanți
ale, care vor intra în vigoare de 
la i ianuarie 1970. Ele, sperăm, 
vor reduce considerabil aspectele 
dezagreabile ale acestui joc (nfe 
referim Ia sumedenia de faulturi 
șl, ca atare... posibilități nelimi
tate ale arbitrului de a hotărî a- 
supra unor rezultate) 
reascâ cursivitatea 
spectaculozitatea lor. 
âsupra cărora ultimul 
limpic ne-a convins o 
tru totdeauna.

victoria.
turneu desfășurat in ultimii 
penalități just acordate șl 
lovituri dictate de-a dreptul 

majoritatea acestnra 
celor 3 puncte

și să mă- 
acțlunilor, 
deziderate 
turneu o- 
dată pen_

Ad VASILIU

(Urmare din pag. 1)

preferat
ale 
la 

s-au-

condiții optime. Ei au 
insă- pistele mai consacrate 
Predealului sau pe cele da 
Vatra Dornei. La Păltiniș 
intîlnit numai speranțele atleils- 
mulul șl ale unor jocuri sportive.- 
I-am cunoscut aci pe cițiva dln- 

' tre juniorii cei mai talentațl al 
țării creditați cu titluri și per
formanțe. Din această listă' a 
fruntașilor menționăm pe Vasile 
Bogdan din Cluj, campion de ju
niori la decatlon,- Marta Satmarl 
din Tg. Mureș, campioană < 
junioare mici Ia 80 m.g., Fita 
Rafira, cunoscuta alergătoare de 
cros. Sabina Șerbănescu ș! Maria 
Preda din București. gimnaste 
din lotul speranțelor, Gerda 
Covaci din Timișoara, campioană 
școlară la 60 m.g., Horia Bogdan 
din Brașov, unul dintre cel mai 
buni handbaliștl ai școl't sporti
ve, Ștefan 
— 11.0 pe 
lotului de

din Brașov, unul dintre cel mai
Nagy din Tg. Mureș 

100 m, component £1 
juniori Ș.a.

ai

LABORATORULIN
PREGĂTIRII FIZICE

Așadar, pregătire fizică 
rală. Prin ce mijloace ? 
cum am constatat 
concordanță cu specificul

Finiș puțin satisfăcător in „Cupa României
Pe o gheață improprie și pen

tru patinajul de agrement, dar- 
mite pentru cel de performanță, 
întrecerile din cadrul „Cupei 
României” au continuat pînă 
ieri după-amîază, la Floreasca. 
Date fiind condițiile vitrege de 
desfășurare a acestei competiții, 
rezultatele sale trebuie privite 
cu toată rezerva. Ele s-au situat 
— de altfel — sub baremul ce
rut pentru obținerea clasifică
rilor necesare în vederea viitoa
relor campionate republicane de 
patinaj artistic, ceea ce creează 
consecințe de-a dreptul neplă
cute pentru organizatori și con- 
curenți. Oricum, trebuie rele
vat efortul deosebit al tuturor 
patinatorilor de a depăși difi
cultățile semnalate, o apreciere 
în plus meritînd cei din provln-

cie, care mai au și handicapul 
unei pregătiri de concurs insu
ficiente. Dar asupra tuturor a- 
cestor aspecte ne rezervăm 
dreptul unor reveniri ulterioare. 
Deocamdată, consemnăm...

...rezultatele finale : JUNIORI 
II. Băieți : 1.
4 — 194,4 p ;
5 — 193,0 p ; 
structorul) 9
Dragomir (Constr.) 12 — 142,4 p. 
Fete : 1. Adriana Preda (Constr.) 
3 — 218,fe p ; 2. Oltea Stoîan
(Petr.) 7 — 168,8 p ; 3. Gabriela 
Cosmaciuc (Din.) 11 — 163,0 p ; 
4. Elke SeeWald (Petr.) 12 — 
162,2 p ; 5. Gabtiela Voica
(Difi.) 12 — 159,8 p ; 6. Paula 
Chiriță (Constr.) 19 — 142.8 p ; 
7. Doina Blgică (Constr.) 20 — 
130,8 p ; 8. Monica Saulea (Șc.

9. Mariana
— 96,8 p.
1. At. Bu- 
206,0 p ; 2.
— 169,5 p.

M. Ion (Șc. sp. 2)
2. O. Goga (IEFS)
3. D. Panait (Con- 
— 164,2 p ; 4. P.

360
imitație de tehnică cu lngreuieri*.

I-am văzut la lucru. N-am a- 
vut de-a face cu o declarație de 
circumstanță. Tinerii, după deș
teptarea de la ora 7, înviorarea 
și micul dejun; au și dispirut pe 
plrtli, Îndeosebi pe cea de la 
Schit, denumită Poplaca. mal 
dulce ca patită, mai accesibilă 
celor mai puțin versați In taine
le schiului.
DE LA OLIMPIADA MATEMA

TICA LA CEA SPORTIVA

gene- 
După 

variate, In 
________ ____ ______ ':..l tere
nului. Am luat de exemplu ■„ate
lierul" ploieștean condus de pro
fesorul Andrei Barta, unul din
tre decatloniștil generației lut 
Victor Cincă. Carte de vizită : 
locul I la tetratlon tn campiona
tul liceelor cu program de edu
cație fizică, anul trecut. Profe
sorul; foarte activ și exigent în 
orele de pregătire, ne prezintă 
cu amabilitate un succint film al 
activității sale : „Toată lumea, o- 
bligatorlu, schiază intre 4 șl 5 
ceasuri pe zi. In plus, alergători
lor de demifond le-am rezervat 
pentru sporirea rezistenței gene
rale, crosuri, jocutl cu tempou 
variat, repetări pe diferite dis
tanțe pentru rezistența specifică. 
Pentru aruncător) — de aseme
nea, crosuri, pentru rezistența ge
nerală ; aruncări diferite cu gan- 
tere de 10 kg, în scopul menține
rii forței — iar ca specific, imi
tația de tehnică fără obiect sau

Stăm de vorbă șl cu doi dintre 
acești atit de «irguincioși elevi • 
discobolul Dan Dumitru (37.€7 m 
cu disc de 1 kg șl «4.7« m cel 
de 1,5 kg) — fost finalist la 
Olimpiada de matematică 1 — ne 
spune că se pregătește asiduu 
pentru a cîștiga inc* 4—5 metri 
tn sezonul care vine. iar Victoria 
Cirstea din lotul național șl de 
Junioare (13 m ’.a greutate) Iși 
manifest* speranța ca la prima 
verificare, concursul republican 
al juniorilor, să-și adauge ți ea 
in palmares o cifră record. Urăm 
micilor atlețl ploieșteni succese 
pe măsura perseverenței lor Ș- 
predăm ștafeta noastră schiului, 
care a Pus, pur șl simplu, stă- 
pînire pe toată această tăbărî...

Intr-adevăr, nu se poate trece 
cu vederea preocuparea deosebi
tă rezervată activității schiului Ir 
Păltinișul vacanței. O cifră este 
edificatoare : 360 de- elevi pre- deedificatoare : 360 de- elevi 
zențl și tot atitea perechi 
schiuri purtate de ei. Este, cre
dem. singurul loc din marea re
creație albă a școlarilor 
acestui sport atit de util 1 
dat pe deplin 
InvățămintulUi, 
educație fizică 
bul să extindă 
de la Păltiniș, . _ ......
vacanței 1969/1970 să ne ofere cit 
mal multe asemenea surprize 
plăcuta. Aci, un adevărat stat

unde 
s-a 

onorul. Ministerul 
prin direcția de 

șl sport, ar tre- 
experiența reușită 
pentru ca puntea

Vrăjitorul din Oz
Fiindcă retrospectiva „Mexico ’68" a amicului Țopescu 

a n epu: a :' ionează la gloria marilor foiletoane;
z-.' ă :.a matiice’e cuvinte „va urma“, fiindcă nu e fru- 
”;;s să ’. da: cu părerea în timp ce un semen de-al tău 
vorbește și se străduiește, fiindcă e frumos să lași omul 
ă-și ducă g:':ăc pină la capăt, fiindcă piesele de teatru 

care un erou : c e vorba altui erou pentru a spune 
e. o chestie ș: mai deșteaptă mi se par enervante (și 
nu vreau să fiu enervant ci doar drept, ceea ce poate fi 
și mai rău) f:indcâ soarele topește ca un înger gheața și 
zăvada din feerie capătă aspectul unei bătrîhe proze pro
za: e — ■: c - :e motive și din atîtia altele socotesc că
acum e -ăgaz cel mai prielnic pentru a spune în două 
vorbe ce vrea Belphegor tn „Sportul" cu a sa cronică a 
televiziunii.

Mai in ii — de ce Belphegor ? Fiindcă nu se poate alt
fel. Dacă a c- nică ar fi semnată realist Ecaterina
Oproiu, Felie a An'ip, Călin Căliman sau Radu Cosașu> 
nimeni nu ne-ar crede. Acești distinși cronicari — de care 
studioul insv.l a început să țină seamă, dovadă maliția 
ascunsă ș. salutară cu care le-a citat opiniile contradictorii 
despre „Razi • nătorii* tn clipa obștescului sfirșit al seria
lului — acești dragi și competenți cronicari nu scriu des- 
ore sport la TV, nu se uită ’.a fotbal, nici la volei, nici 
'a rugby, sau dacă se uită nu vor cobori pînă acolo incit 
să și scrie ceva despre minunățiile văzute. Ei sînt oa
meni serioși. Pentru ei — ca și pentru mulți semeni cu 
• t il și cu totul stimabili — sportul nu e o minunăție ci 
o j.acă neserioasă a unor oameni mai mult sau mai pu- 
’ n serioși. Pentru semnatarul acestor rînduri, sportul e 

toacă serioasă, o năzdrăvănie la fel de fermecătoare ca 
: . r iării la Teleenciclopedie, o minunăție care in- 

'■'iâe in ea o metaforă foarte exactă a vieții. Firește că 
n ru a s . ne asemenea „exagerațiuni" și pentru a ți se 

v. ,m .. 2 crgzare, nu ie pOți semna cu nume
-. - ; ? ar-.-:. Belphegor — fantoma fastuoasă născută

:An -«tea noastră de energie, din aspirația pămîntească 
spre mir f ca piatră filozofală.

In al doilea rînd — fiindcă vorbim de irealități și me- 
-‘--e — Belphegorul „Sportului" ar vrea ca lumea spor

tivă a televiziunii să aibă ceva, nu totul, căci totul după 
't.m se știe nu se poate nici măcar in amor, din h. >ea 
e dumin că seară a Vrăjitorului din Oz. Cum e această 

lume ? P:ină de grație, in continuă inspirație, iradiind 
F -:pa::e umană și bunăvoie, lipsită de blazare, plictiseală 
și venin. O lume fără încruntare cruntă, o lume în 
mânca e cintec și omul — un basm povestit cu mare 
cere.

Patru locuitori ai Terrei nimeresc tn Oz: unul e 
tept, chiar dacă apare ca o sperietoare de ciori —
care om deștept nu-și sperie semenii ? El vrea ca orice 
om cu minte, mai multă minte. Altul e sentimental, deși 
apare ca un om de tinichea, dur și rece — 
mental autentic nu apare celor din jur ca 
rece ? El vrea ca orice om cu inimă, mai 
Și mai e un leu care avînd prea multă 
multă simțire, tși impută mereu lipsa de 
al’e o mie de neputințe. Leul visează la curaj. Și mai e 
o fetită care, afară dezlănțuindu-se un ciclon, adoarme si 
începe să zboare cu casa, aterizind în Oz. Ea vrea să Se 
întoarcă pe pămînt. Vrăjitorul — un om ca toți oamenii, 
ca mine, ca tine, ca Ozon, ca Țopescu, ca Voinescu, poa'e 
ceva mai în vîrstă — le dă tot ceea ce ei visează : inte'- 
ligență, simțire mare- curaj și

Eu nu generalizez pripit și 
studioului nostru — sau toate 
— ar trebui să se uite atent, 
din Oz" pentru a pricepe că 
tru toate echipele de pe mapamond, fie ele echipe de cos- 
monauți, de pescuitori de balene sau de canotaj 4-f-l, 
8-\-l sau un milion + 1. Eu m-aș mulțumi — ca micro
bist al sporturilor individuale și colective — să cadă sub 
vraja celor din Oz doar scumpul nostru „Telesport", fă- 
cind din emisiunile sale un basm povestit cu rrțultă plă
cere, fără încrincenare, cu mai multă minte, cu mai mult 
suflet, cu curaj și realism pămlntean.

care 
plă-

deș- 
dar

dar care senii- 
un om dur și 
multă simțire, 
minte și prea 
îndrăzneală și

realism terestru.
nu zic că toate redacțiile 

colectivele umane ale lumii 
foarte atent la „Vrăjitorul 

morala lui e valabilă pen-

BELPHEGOR

SEMNiriCATIILE
MARILOR PERFORMANTE
iUrmar» din pag. 1)

deosebit de util 
pentru societate.

într-un mod 
pentru sine și 
Marile performanțe sportive pot

crearea 
în sco- 
utilitate 
morală.

Isp. 2) 24 — 106,2 p ; 
Chiș (Șc. sp. 2) 27 
JUNIORI I. Băieți: 
lete (Șc. sp. 2) 3 — 
L. Cozia (Constr.) 6
Fete : 1. Mariana Ionel (Șc. sp. 
2) 4 — 229,1 p ; 2. Doina
Mitricică (Școala sportivă 2) 
7 — 224,4 p ; 3. Anca Tănase 
(Șc. sp. 2) 8 — 216,6 p ; 4. Ma
rianne Klockner (Petr.) 11 — 
209,3 p ; 5. Maria Nagy (Ol.) 16,5 
— 171,1 p ; 6. Adriana Turco 
(Șc. sp. 2) 16,5 — 169,8 p. SE
NIORI. Băieți: 1. M. Stoenescu 
(Șc. sp. 2) 3 — 418,8 p ; 2. D. 
Sandu (Constr.) 6 — 400.2 p : 3 
D. Czeisner (Petr.) 10 — 338.7 p ;
4. E. Tăujan (IEFS) 11
p. Fete: 1. Elena Moiș (IEFS 
3— 443,1 p ; 2. Doina Ghișerel 
(Șc. sp. 2) 7 — 391,8 p ; 3. Rodica

337,5

Didă (IEFS) 8 — 383,7 p ; 4. Con
stanța Ionescu (Constr.) 13 — 
358,8 p ; 5. Adina Caimacan
(IEFS) 14 — 3S2.7 p. Perechi:
1. Letiția Păcurarp — Dan Să- 
veanu (Șc. sp. 2) 3 — 96,1 p ;
2. Danielă Popeseu — Marian 
Chiosea (IEFS) 6 — 85,1 p ; 3. 
Marinela Ciubucă — Carol Hertl 
(Petr.) 9 — 18.2 p.

în clasamentul pe echipe, pri
mul loc este ocupat de patina
torii Școlii sportive nr. 2 din 
București cu 36 puncte, urmați 
de Constructorul 16 p, I.E.F.S. 
14 p. Olimpia Cluj 4 p. Petrolul 
Brașov 4 p și Dinamo 1 p

Rd. V.

de schiori
major alcătuit din profesori cu 
specializare in schi — Ladislau 
Covaci, Ion Ciot ea, Ion Cucu și 
Gaspar Pop — și-au pus la dis
poziție toate cunoștințele pentru 
ca în scurtul răgaz de două săp- 
:ăm!nl, școala principalului sport 
de iarr.ă ti fie absolvită de toți 
cu rsanții.

L-am rugat, deci, pe -veteranul- 
prof. L. Covaci, coordonator al 
acestei acțiuni; să ne dea citeva 
repere despre muncă depusă. 
.Subliniez și eu, de ta început, 
zrija întregului corp profesoral 
prezent aci pentru ca elevii lor 
«â vină echipați adecvat la Păl
tiniș. Și mai subliniez opțiunea 
lor pentru schi, ca sport folosi
tor pregătirii fizice generale. Cit 
privește metoda d? lucru, am 
In timpi nat unele mici dificultăți 
provenite din cunoștințele inega
le ale participanților. De aceea 
a fost necesară stabilirea In mare 
a două categorii, începători și 
avansați și mai ales găsirea u- 
nnr pinii corespunzătoare. Chiar 
din prima zi de tabără, insă. lu
crările au decurs normal. Astfel, 
grupa începătorilor, căreia 1 nu 
atașat cei cițiva neinițiați, a 
populat plrtiile de pe Poplaca, 
iar cea a avansaților a lucrat pe 
Găujoara, ideală mai ălei pentru 
slalom uriaș. Din păcate, plrtia 
nu este folosibilă In prezent de
cit pe o lungime de SM m. Cu 
unele amenajări nu prea costisi
toare (curățarea de butuci |l 
pietre) și eventual cu lărgirea 
ei, pîrtla de pe Găujoara ar 
putea deveni loc de Întrecere o- 
ficială pentru alpine, peste limi
tele unor concursuri cu caracter 
județean. Faptul că din acest an 
funcționează și un schi-lift, deo
camdată pe o distanță 
mică (250 m), facilitează perspec
tiva dezvoltării schiului de per
formanță aici, în Cibin-.

Primele roade ale cursului-ful- 
ger de pe plrtiile Păltinișului

le-am constatat la fața locu.u 
Nici un elev din cei 360 nu va 
pleca acasă fără să fi mvă*.=: 
măcar noțiunile elementare ale 
schiâtului. Atleta Mariana Ione»- 
cu, din Rm. Vîlcea, cind a
în tabără, nu știa nici boabă de

schi. Dup* 4 zile ea. ca și penta- 
tionisui SLanana Szabo din Bucu 
rești. au reuși- sâ facâ o coborî- 
re curajoși, de clțhra zeci de 
metri, ș: acum pârăsesc -cu regret, 
de fiecare da-.A, plrt-â. Ca sâ 
nu ma; de sfltitoarea în
lungimi Fleaa Eftimle din Bra
șov. care, *a ciuda recordului... 
de cărâturi. ne-a mărturisit că 
a îndrăgit și mai mult schiul, pe 
care ii va practica cu pas.ur.e 
sporflâ Ori de rfte orî ț se va ivi 
Prilejul, pentru c* T. consider* 
•im numa; pl*cu*. dar și util*.

Modificări
(Urmare din paj. 1)

solda această primă confru; 
tare ? Sînt citeva Întrebări la 
care este greu de dat un răs 
pun*. Nu ne rămine, deci, de- 
cît să așteptăm consumarea 
partidelor primei etape.

A S A. Tg. 
bat, pe de 
-area lui 
la Steaua

relativ

mind ca turneele următoare 
(ambele la București, In luna 
februarie) să confirm» 
infirme aceste impresii.

Pini atunci. Insă, se 
să consemnăm citeva
interesante. Primul este acela 
că în componența multor echi
pe s-au produs modificări, ca 
urmare a perioadei de trans-

uu si

cuvine 
lucruri

;>-a împrospătat total cu 7 
_*-ndb*lriti de to Tractorul și 
Poîitelt-uea din iocalitate. In 
pl’J*, to Dinam: Brașov va e- 
. olua «rum și Laciaa Popescu, 
fost, pinâ nu de mult. Ia Di- 
r.amo București. Ussiversitatea 
3ucu-esti va beoeBcia de a- 

iHlul pot tarului Georgescu 
ost lu Steaua) și de al tinâ- 
ilui Mircea Anton (fost la 

Mureș). S-a apro- 
alt* parte, transfe- 
Dumitm Troian de 

to Dinamo 
reștL Urmează doar ca 
rest mult discutat caz. 
spună euvîntul și Biroul 
ral, care va decide asupra re
ducerii șuspendărli lui Dumitru 
Traian. Si «perăm că el va 
putea să joace Ia Cluj, acesta 
fiind un prim pas spre re
integrarea tînărului și dotatu
lui handbalist în circuitul com- 
patiționaL

Bucu— 
In a- 

sA-și 
fede-

constitui cele mai bune exerci
ții și stimulente pentru 
unor elanuri orientate 
puri înalte, de mare 
individuală, socială și
Activitatea sportivă devine tot 
mai mult un domeniu In care 
lumea actuală, instruită, educa
tă și pașnică, caută și găsește 
un teren ideal pentrii manifes
tarea dinamismului eroic și ro
mantic, pentru încercarea for
țelor, pentru cheltuirea cu folos 
a prisosului de energie fizică și 
psihică, pentru satisfacerea or
goliului și ambiției de a trium
fa în întreceri, participînd sau 
asistînd la spectacolul entuzias
mam al demonstrației marilor 
posibilități ale omului modern. 
Avalanșa performanțelor și re
cordurilor realizate de genera
ția crescută în ultimii douăzeci 
de ani stîrnește admirația și in
teresul marelui public, al spe
cialiștilor, constituind, în ace
lași timp, și o preocupare spo
rită a conducătorilor de state 
și organizații internaționale. A- 
cest fenomen a condus la creș
terea importanței, semnificați
ilor și implicațiilor culturale, 
sociale Și politice ale activității 
sportive.

Ea tinde să cuprindă masele 
largi într-un curent de opinie și 
de acțiune în sensul realizării 
unor acte de eroism cotidian, la 
îndemina tuturor, prin care se 
satisfac nu numai aspirațiile 
spre acțiune, aventură, eroism 
și glorie, ci și unele dintre ne
cesitățile igienice, educative și 
recreative ale omului 
Se constată câ masele 
tnai mult cucerite de 
constituie concepția și 
sportiv olimpic. La Olimpiadele 
recente (Tokio. Mexic) repre
zentanți din aproape toate sta
tele din lume s-au aliniat sub 
steagul olimpic, pentru a de
pune cel mai frumos și pașnic 
jurămînt de luptă: „Jurăm că 
ne vom întrece în luptă dreap
tă, respectînd regulamentele și 
dornici să concurăm în spiri
tul adevăratei sportivități, pen
tru floria sportului și onoarea 
țărilor noastre".

Astăzi, sportul tinde să con
tribuie la realizarea unora din
tre marile idealuri culturale, 
sociale și politice ale umanității, 
între care, dragostea pentru 
pace și prietenie sînt ccîe mai 
arzătoare dorințe și comanda
mente ale contemporaneității. 
Obținerea gloriei Sportive si 
dobîndirea unui loc sau titlu de 
onoare în lupta sportivă a de
venit un țel mult rîvnit atît de 
către indivizi cît și de colecti
vități. „Citius, altius, fortius" 
rămine un dicton veșnic tînăr 
și actual, căpătînd, în această 
epocă, o rezonanță tot mai am
plă.

Ceea ce au realizat mii de 
mari campioni și recordmani, 
dintre care unii au descoperit, 
defrișat și bătut căi noi în pre
gătirea ș> obținerea performan-

modcrn. 
sînt tot 
ceea ce 
spirjtul

țelor, caracterizează epoca mo
dernă în sport și constituie un 
imbold pentru tineretul de azi 
și de mîine. Numele unora din
tre eroii marilor competiții și 
al performanțelor maxime din 
epoca noastră (Zatopek, Snell, 
Abebe, Brumei, Boston, Keino, 
Clark, Lia Manoliu, Oerter, 
Beamon, Ceaslavska, Iolanda 
Balaș, Irena Kirszenstein, Vio
rica ViscOpoleanu, Debbie Ma
yer, Schqțlander, Dawn Fraser, 
Ludmila Belousova, Protopo- 
pov, Pele, Di Stefano, Charlton, 
Killy, Anquetil, Penciu ș.a.) e- 
xaltă admirația și entuziasmul, 
evocă anumite calități, principii 
și metode inovatoare, firovocînd 
elanuri spre noi realizări și de
pășiri.

Au mai existat și alte epoci 
în care s-au înregistrat perfor
manțe sportive de răsunet, cum 
au fost acelea obținute în tre
cut de către Nurrni, Hdlohmai- 
nen, Ladoumegue, Owehs, 
Blankers Koen, Cerdan sau de 
către echipe ca Japonia și Aus
tralia (natație), S.U.A. (atle
tism și baschet), Canada (ho
chei pe gheață), India (hochei 
pe iarbă), Uruguay, Anglia, Ita
lia și Ungaria (fotbal). Insă, în 
raport cu performanțele de a- 
cum, cele obținute în trecutul 
apropiat sau îndepărtat, apă
reau rar și izolate, fiînd dato
rate unor sportivi individuali, 
dotați cu calități native extra
ordinare sau unor echipe care 
întruneau, în mod accidental, 
calități și valori excepționale 
într-o anumită perioadă, cu o 
conjunctură favorabilă. Deose
birile esențiale între trecut și 
prezent constau atît în ceea ce 
privește concepția cît și modul 
practic în care se pregătesc și 
se realizează performanțele.

Dintre numeroasele asprite 
din cadrul complexei activități 
sportive de performanță de azi, 
se impune să ne întrebăm une
ori : ce este mai demn de evi
dențiat, admirat și imitat ? 
Strălucirea și faima realizări
lor faimoșilor campioni și re
cordmani care au reușit să se 
ridice deasupra tuturor, sau glo
ria modestă, rămasă în anoni
mat, a acelor mii de concurenți 
aproape egali celor care au ur
cat pe podiumul de onoare ? 
Măiestria triumfătoare din mo
mentul obținerii performanței, 
sau eroismul demn și durabil 
al muncii 
strălucire 
conștientă 
ționalelor

exigențe

de pregătire a cărei 
constă tn acceptarea 
și voluntară a excep- 
solicitări ale antrena

mentelor și asprelor 
ale vieții sportive ? Răspunsul 
la aceste întrebări îl dau mari
le realizări ale mișcării spor
tive din toate țările lumii, atît 
în direcția sportului de mase 
cît și în dezvoltarea activității 
de performanță.



Nr. 419 (5853)MOMENT PENIBIL ÎN VIZITĂ LA ECHIPE
La I.ifege, prima reprezentativă a fotbalului nostru a 

fost serios zdruncinată de către o echipă de club din 
rangul doi al soccerului european. O mihnire profundă 
ne-a coborît in suflet și-n condei, întîlhindii-se acolo eu 
restul amărăciunilor mai vechi, dar nu uitate. Nu sîn- 
teni in măsură să oferim opiniei publice decît o scurtă 
corespondență primită de la un confrate belgian (pu
blicata în pagina I), din care transpare tonul pastelat 
al politeții. Cînd marți, aproape de miezul nopții, s-a 
vorbit cu tov. Florea Tănăseseu, secretar general-adjunct 
al F.R. Fotbal, au fost primite explicații de Suprafață, 
care nu pătrund în zona adevărată a cauzalității acestei 
cronice incapacități a fotbalului nostru („teren alunecos ; 
am primit goluri de la distanță etc"). Echipa națională 
ar fi trebuit urmărită și de un tehnician neutru sau de 
vreun gazetar, fără înclinații spre escamotare.

Ă fost învinsă în Israel, apoi a urmat această înfrîn- 
gere care redeschide răni încă necicatrizate. Cu acest 
potențial anemiat se îndreaptă spre Wembley, unde va 
intilni un adversar ahtiat după orice satisfacție. Astfel 
trebuie Să înceapă pentru noi anul fotbalistic 1969 ? 
Prin ce măsuri și-a onorat responsabilitatea conducerea 
tehnică a echipei naționale (decît printr-o declarație 
emfatică făcută înaintea plecării în Belgia)? De ce 
echipa noastră reprezentativă continuă să umble prin 
lume condusă de niște oameni înfeudați unei mediocri
tăți falimentare ?

frr oglinda acestui aspru eșec se vede din nou toată 
situația precară a fotbalului românesc. Este imperios 
necesar ca, la întoarcerea delegației, opinia publică să 
nrimească niște explicații serioase din partea forului 

i iciăl.
Romulus BALABAN

Revedere pe stadionul 
Tineretului din Brasov 

9

Luni dimineața, la stadionul 
Tineretului jucătorii echipei 
Steagul roșu, antrenorii Valen
tin Stănescu fi Nicolae Proca, 
împreună cu membri ai con
ducerii clubului și secției de 
fotbal, au fost prezenți la re
uniunea ocazionată de reluarea 
pregătirilor fotbalistice. După 
urările obișnuite unei întîlniri 
in an nou, făcute de conducerea 
secției de fotbal, antrenorul 
Valentin Stănescu a făcut o suc
cintă prezentare a programului 
de antrenament care prevede 6 
etape, bine definite, pînă la pri
mul joc oficial.

De la 12 ianuarie, jucătorii

se vor pregăti la Poiana Bra
șov, iar In luna februarie — 
după o suită de meciuri ami
cale cu formații din diviziile C 
și B — este preconizat un 
turneu în R. F. a Germaniei.

La prima întîlnira de luni 
dimineața au fost prezenți ju
cătorii Papuc, Adamache, Ivăn- 
cescu, Jenei, Alecu, Grecea, 
Rusu, Selimesi, Todirașcu, Pes- 
caru, Cadar, lordache, Șerbă- 
noiu, Necula, Gane, Floreseu 
și Nicolae. Au lipsit motivat 
Gyorfi și Ardeleanu, care își 
satisfac stagiul militar. Două 
nume noi: Stan, de la Colo- 
rom Codlea, și Frar.cisc Ba- 
lint, de la Lemnarul Odorhei.

Acesta este lotul cu c*e 
Steagul roșu va ataca locul 
care să-i dea dreptul la pro
movarea în divizia A. la care 
se vor mai adăuga încă 2—3

Fruntașe ale diviziei C

Rapid
Rapid Plopeni este una din e- 

chipele care au profitat cum nu 
se putea mai bine de posibilită
țile ce le oferă „Cupa României- 
unor echipe mai mici de a se 
afirma. Cu 2—3 ani in urmă, pe 
vremea dnd activa, in camplo 
natul fostei regiuni Ploiești, a- 
ceastă .buturugă mică" a făcut 
adevărate ravagii !n competiția ia

Plopeni
care, din păcate, destul de multe 
formații se înscriu doar formai. 
Pi atunci, !n fața Rapidului Plo
peni au plecat steagul citeva e- 
chipe bune de divizia B, apoi 
divizionara A D-.namo Pitești (F.C. 
Argeș de «zu. Poktehmea Iași 
cu greu a smuls la Plopenl un 
1—1, iar Farul a trebuit să de
pună mari eforturi pentru a o 
întrece In optimile de Anali cu 
3—2.

SEMICENTENARUL „CEAHLĂULUI
Dinspre brazii înnămețiți ai 

Neamțului, purtat pe aripile 
vîntului, vine zvon de sărbă
toare : sportivii din orașul care 
păstrînd superbele tradiții ale 
strădaniilor Înaintașilor au dat 
viață unei împliniri cuteză
toare, prin mistria modernis
mului urbanistic așezat acum 
printre vilele romantismului 
moldovenesc, sărbătoresc o ju
mătate de veac de la înfiin
țarea întiiului nucleu sportiv 
— cu ștampilă, chitanțier de 
cotizații (apropo, azi mai exis
tă chitanțier de cotizații pentru 
jucătorii vreunui club din spor
tul nostru eminamente ama
tor ?) și acea solidaritate care 
se afla la baza eroicelor înce
puturi...

Da, în ’69, asociația sportivi 
„Ceahlăul" aniversează primul 
semicentenar.

La Cluj, pregătirile sînt în 
toi, pentru festivitățile jubi
liare ale „U"-ului, de aceeași 
vîrstă cu frățiorul din Mol
dova.

La Piatra Neamț, febra pre-

festivi t-a răscolit pe veteranii 
care au ctitorit „mișcarea", a- 
tunci, în 1919, cînd încheind 
un proces-verbal de constituire 
(care se păstrează drept act 
de naștere) fi folosind numele 
muntelui pe care s-au cățărat 
fi străbunii lor, un grup de 
liceeni, printre care Ionel Miță, 
cel cu reluările „fulgerătoare" 
cu capul, la cornere, Bombon 
Cerbu, portarul fără trac, me
dicul Antohie, Grigoriu fi alții 
pe care-i pomenește letopisețul 
pietrean, au pornit, cu tricouri 
pestrițe și echipament cumpă
rat individual, si facă sport 
pentru sport, dar sport orga
nizat.

De atunci, iată, a trecut o 
jumătate de veac fi mișcării 
sportive din țară i s-a alăturat 
și cea pietreani, cu arenă pu
blică, cu baze sportive de te
nis, de volei, de handbal, de 
baschet, de box, cu sală 
sporturi, cu o vicecampioană 
republicană, cu atleți fi cu fot
baliști care, struniți de Petre 
Steinbach, emit veleități să

promoveze in divizia A {bine
înțeles, dacă se renunță la tac
tica jocului excesiv „pi șen- 
tru"), cu 12 OM spectatori plă
titori la meciurile duminicale 
ale agitatului campionat de 
fotbal, fie el chiar și al divi
ziei B...

Dar mai presus de orice reali
zări, sportul pietrean tinde 
fă devină o școală a caracte
relor fi asta, iată, spune totul, 
punind cununa de nestemate pe 
creștetul „Ceahlăului", ca o 
împlinire a visului ctitorilor a- 
cestei asociații sportive.

O sesiune științifici comemo
rativă, manifestări sportive cu 
parteneri internaționali, o de
monstrație de gimnastică de 
ansamblu urmată de un festi
val cultural-artistic pe stadion, 
editarea unei monografii, bate
rea unei medalii amintitoare a 
jubileului și a unor cocarde 
de circulație publică, cu efi
gia „Ceahlăului", alcătuiesc 
programul festinului jubiliar.

V. FIROIU

♦
Cu această frumoasă carte de 

vizită. Rapid Pioperu — după o 
fuziune cu formația din Mlzil. 
care cu greu făcea față In cam
pionat — a pășit in riadul for
mațiilor de divizia C.

Și lat-o acum, la jumătatea în
trecerii. in frumoasa postura ce 
.șefă de serie*. Bilanțul e promi
țător : s victorii, 5 meciuri ega.e. 
o singură lnfrineere. golaveraj 
23—10, 23 de puncte din M. a
două puncte distanță de locul 2 
(Unirea Focșani), la dnd de lo
cul 2. șl la șapte puncte de locul 
4. Dec; — practic — duelul cu 
reprezentanți) Focșanilor va de
cide fa final liderul seriei a II- a.

îmbucurător este a.t aspect. 
Rezultatei*, dfreie de la cap.to
iul realizări, sfat rodul unui joc 
frames, pe aloeuri de o eairtate 
chiar foarte burtă. Exper.ența 
unor jucători cu vechi «tare de 
sCrvidu fa formații de <tviz‘a A 
șt B — Drtdea II (2a de ani). 
Dragnea (15). Dragomir <2Z». Giu- 
rea <2ă). Cristache <W. toți tre- 
cuț! oe la școala Petrolului — se 
Împletește cu tai-en-zi șl rigoarea 
uro* tineri de perspectivă, pro
movați din eerrpa de ’umori, pre
gătită de V. Ioneseu șt ajutat de 
fostul jucător Cepolseîd. cum sfat 
Hcman (lă ani). Begae u !S). Ur- 
lăteanu <U), Mano.ăcite tfn. Pru- 
noiu (17). Teodoreseu (lă). Lotul 
II compie-ează Șerbet: (23 de »->. 
Giurgluvrans (W. Re-ea iMl. 
Jtnga (20, Httza (X). Pa "ah <231. 
Tanda (17) și Dinu (17).

Sînt toate șansele ca obiectivul 
propus, promova-ea tn divizia B. 
să fie atins. Discutlnd ea tov. 
N. Morolano, președ nteie asoe a- 
ție! sportive, ne-a spus : .Vrem 
să ne impunem printr-un joc de 
o tehnică satisfăcătoare, printr-o 
mobilizare exemplară. printr-o 
comportare desfășurată tn limitele 
sportivității. La Rapid Plopeni, In 
acest campionat, nu au fost sanc
ționați sau eliminați jucători de 
pe teren. Echipa are condiții op
time de pregătire, un teren cum 
n-au multe formații de divizia B, 
echipament și altele, sprijinul dez
interesat al celor ce răspund de 
activitatea sportivă de la noi*.

Restul, depinde de jucători...

C. A.

jucători tineri care vor fl pro
movați din echipe de fotbal din 
județul Brașov.
C. GRUIA, coresp. principal

Cu Știrbei, despre 
turneul Progresului

Florin Știrbei — cară în 
lipsa lui Drigușin ■ condus 
echipa în turneul efectuat în 
Libia, Malta și Italia — ne-a 
împărtășit primele sala Im
presii •

— Rezultatele vă sînt cunos
cute: 3—0 cu Wehda șl 2—1 
cu Ittihad — în Libia, 0—2 cu 
Florlana la Valeți a și 2—2 cu 
Sliema Wanderers in Malta. 
Am jucat în zilele de 23, 24, 
25 și 28 decembrie.

Datorită vremii nefavorabi
le, am ajuns în Libia cu întîr- 
ziere. A trebuit să susținem 
trei partide în trei zile con
secutive.

— Ce ne puteți spune des
pre conâițsiie de joc și valoa
rea adversarilor ?

— Temperatura a fost aproa
pe de zero grade. Ir.tr-una din 
zile a plouat torențial. Tere
nurile sînt foarte incomode — 
pămint sau pietriș cu nisip 
bătătorit. Adversarii joacă în 
forță. Au o viteză și calități 
fizice excepționale. Atacă con
tinuu, se deplasează rapid.

— După dte știm, ați jucat 
și In Itclia. Cum a fost partida 
cu F. C. Napoli?

— La 30 decembrie am pără
sit Malta. După cîteva antre
namente făcute pe cunoscutul 
stadion San Paulo din Napoli, 
la 6 ianuarie am întilnit pu
ternica echipă locală. Am pier- 

. dut cu 4—1. La scorul de 2—1, 
Mindru a fost accidentat, dar 

J arbitrul a lăsat jocul să curgă 
| și gazdele au înscris al treilea 
! gol la această fază și din of

said Dar adevăratul motiv al 
Infringerii e altul : echipa s-a 
speria: de renume’e adversa
rului. în repriza secundă, me
ciul a fost echilibrat. Italienii 
au prezentat o echipă puter
nică din care n-au lipsit Zur- 
lini. Guaraeri. Bianchi, Juli
ano. Niellsen. Alțafin: și Sala. 
Gazde-e au dovedit din nou o 
tehnică excelentă (mai a ies in 
atac, unde brazilianul Altafmi 
e superb. impresionindu-mă 
mai mult decît Eeseoio). Ei 
acționează in viteză, mai ales 
în fazele de finalizare (unde 
col încetinim ritmul), șutează 
excelent la poartă.

— în concluzie, ce se poate 
spune despre turneu ?

— A fost foarte util. Jucînd 
trei meciuri în trei zile am 
probat posibilitățile fizice ale 
echipei, iar ea să intî*nești pe 
F. C. Napoli cu atîtea vedete în 
rîndurile ei este un mare cîș- 
tig. Cred că e cea mai bună 
formație pe care a întîlnit-o 
vreodată Progresul. Acest tur
neu va avea o influemță pozi
tivă în pregătirile pe: care le 
vom efectua în continuare.

C. ALEXE

SPORT* 
«MAFIA 
Otravă în coș (VI) 

de Lamberto ARTIOLI
Chemările telefonice constituie un capitol care trebuie 

examinat separat. Aaron Wagman, care avea In mină 
tot campionatul studențesc de baschet, era obișnuit să 
primească telefoane din toate colțurile Statelor Unite, 
dar cine îl chema trebuia să respecte nu numai minu
tele ci efriar și secundele. Cind Wagman spunea că vrea 

■să fie chemat, de pildă, la ora 15,30 și 30 de secunde^ 
aceasta trebuia să se efectueze întocmai. Un minut sau 
doar 30 de secunde întirziere ar fi însemnat să-i gă
sești telefonul ocupat timp de două sau trei ore cu alte 
convorbiri. Fiindcă — și aici e secretul — Aaron Wag-

Desen de N. CLAUDIU

Arbitri români peste hotare
întîlriirile Internaționale con

stituie un mijloc important de 
verificare a potențialului fot
balului național. în ultimul 
timp, aceste întîlniri au căpă
tat o deosebită amploare, fie
care federație națională progra-' 
mîhd nenumărate jocuri ami
cale sau participînd la întîlni- 
rile internaționale oficiale.

în anul 1968 arbitrii români 
au făcut 31 deplasări peste gra
niță, conducînd jocuri în Cupa 
balcanică, în preliminariile cam
pionatului mondial, Cupa ora
șelor tîrgurl, Cupa campionilor 
europeni, în campionatele sau 
jocurile amicale din alte țări.

Din tabloul comparativ pe 
care-1 redăm mal jos, se .poate 
urmări pe intervalul 1963—1968 
Ce deplasări peste hotare au 
făcut arbitrii români :

cialitate au trimis federației 
noastre scrisori de mulțumire, 
calificînd arbitrajele ca obiec
tive Și competente.

însă și în ceea ce privește 
acordarea ecusonului de arbitru 
internațional, cavalerii fluieru-

acea echipă a schimbat un ju
cător, fapt ce a dat loc la o 
contestație a echipei Waregen.

La meciul Vojvodina Novi 
Sad-Rangers Glasgow, din 2 
octombrie 1968, arbitrul Aurel 
Bentu era obligat ca în ter-

FOTBAL ’68
lui din țara noastră Se află pe 
un plan inferior față de colegii 
lor din alte țări. La ora actuală 
avem șase purtători ai ecuso
nului F.I.F.A. și anume : IO
SIF RITTER, Mi HAI POPA, 
ANDREI RADULESCU. NICO
LAE MIHAILESCU. CORNEL

men de 24 de ore să trimită 
foaia de arbitraj la U.E.F.A., 
dar a expediat-o cu o întîr- 
ziere de aproape o lună.

La întîlnirea din cadrul 
C.C.E. dintre echipele Fener
bahce Istanbul-Aiax Amster
dam, din 28 noiembrie 1968. ar

bitrul Iosif Ritter nu a ob
servat că echipa turcă nu a 
trecut pe foaia de arbitraj ju
cătorii de rezervă. După joc, 
în loc să expedieze personal 
foaia de arbitraj la U.E.F.A., 
a lâsat-o echipei Fenerbahce, 
care a completat-o ulterior cu 
jucătorii de rezervă, însă îri 
altă coloană decît cea prevă
zută, fapt ce a dat loc la in
terpretări greșite de către co
misia de omologare. De aseme
nea, arbitrul Iosif Ritter n-a 
menționat că echipa turbă a 
schimbat un jucător.

Lipsurile semnalate reflectă 
ușurința cu care arbitrii noș
tri au tratat întocmirea foii 
de arbitraj, problemă elemen
tară chiar în campionatul nos
tru. Dar, asemenea greșeli co
mise în străinătate Se răsfrîng

asupra Federației Române de 
Fotbal și a prestigiului arbitri
lor români, fiind interpretate 
ca o slabă pregătire a acestora. 
Colegiul central al arbitrilor a 
analizat aceste cazuri și a luat 
hotărîrea ca pînă la 1 mai 1969 
acești arbitri să nu mal fie 
delegați peste hotare.

★
Concluziile Ce se trag din 

cele expuse mai sus impun 
Colegiului central intensifica
rea măsurilor de pregătire te
meinică — atît pe linie teh
nică cit și de cunoaștere a 
instrucțiunilor și disrpoziționi- 
lor internaționale — a arbitrilor 
români susceptibili a fi tri
miși peste hotare, pentru 
ca valoarea lor să fie chl pu
țin egală cu a colegilor lor din 
alte țâri.

Bulgaria 1
Turcia 5
Gfeeia ii
Albania 1
Ungaria 2ii. 1). vietnam 1 
iugoslavia —
Polonia —
cehoslovacia — 
italia —
Japonia —
Olanda —
U.R.S.S. —
R.F.G. —
.austria —
R.D.G. —
ll.P.D. Coreeană
tlprii —
Finlanda —
Israel —
Total deplasări

24

5 10 6 5 1
2 16 2 14 10

13 1 8 13 5
13 11 —
3 — 1 — —
7—337
4 4—23
113 — —

— 3 3 4 —
— 1 3 — —
— 3 4 ~ _

43 42 37 45 31
Acest tablou scoate în evi

dență două aspecte :
a) arbitrii români au fost so

licitați sau delegați în majori
tatea cazurilor mai mult în 
țările balcanice : Turcia 49 ar
bitri, Grecia 53, Bulgaria 31, 
Iugoslavia 20.

b) în anul 1968, cu toate că 
activitatea a crescut pe plan 
internațional, delegările și ce
rerile de arbitri români pre
zintă o scădere vizibilă.

Nu se poate afirma că ar
bitrii nu au o valoare cores
punzătoare și că din această 
cauză nu sînt delegați de 
F.I.F.A. și U.E.F.A. la jocuri 
mai importante. Dovadă con- 
c'.uderttâ este că la majorita
tea jacurilor arbitrate peste 
graniță, în ultimii ani, arbi
trii români au fost apreciați 
în presă, iar forurile de spe-

Sedinta de analiză
la clubul Steaua

Astăzi are loc la clubul 
Steaua ședința de analiză a 
comportării echipei de fotbal în 
turul campionatului.

NIȚESCU ȘI ALEXANDRU 
PlRVU. în curs de a obține 
ecusonul este arbitrul Vasile 
Dumitrescu, care mai are de 
condus un joc. Condițiile sta
bilite de F.I.F.A. pentru ca ar
bitrii sâ obțină această distinc
ție nefiind grele, se naște în
trebarea de ce numărul arbi
trilor români posesori ai ecu
sonului F.I.F.A. este atît de 
redus 7 La această situație a 
contribuit și vechiul colegiu 
central al arbitrilor, care n-a 
dus o politică de primenire a 
lotului internațional de arbi
tri, menținînd in lotul anunțat 
la F.I.F.A. și U.E.F.A. aceiași 
arbitri care erau posesori ai 
ecusonului.

Pentru remedierea acestei 
situații, noul colegiu central se 
preocupă de a promova în lo
tul internațional arbitri care 
au dovedit competență în con
ducerea jocurilor din campio
natul național, iar în condu
cerea meciurilor peste hotare au 
dat rezultate bune. In vede
rile colegiului intră arbitrii : 
Aurel Bentu, Gh. Limona, Gh. 
Popovici, Constantin Petre, Ni
colae Rainea, Constantin Băr- 
bulescu, Ilie Drăghici, Victor 
Pădureanu și alții.

Dacă din punct de vedere 
tehnic arbitrajele prestate pes
te hotare în 1968 de arbitrii 
români au fost bune, nu pot 
fi trecute, însă, neobservate 
greșelile făcute de unii arbi
tri în întocmirea formelor ce
rute de regulament și dispo- 
zițiunile internaționale în le
gătură cu o corectă desfășurare 
a acestor jocuri.

Astfel, la jocul din C.O.T. 
Legia Varșovia-Waregen (Bel
gia), din 12 noiembrie 1968, ar
bitrul Gh. Popovici nu a ob
servat că pe foaia de arbitraj 
nu au fost trecuți de către e- 
chipa poloneză jucătorii de re
zervă și nu a menționat că
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Atalanta — Verona 
Cagliari — Napoli
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zi îneste ultima

la dispoziție 
buletinelor

pentru 
numai

EXTRAGEREA I î
15 12 6 19 9 7

TRAGEREA CONCURSULUI 
Nr. 2 DIN 8 IANUARIE

EXTRAGEREA a Il-a :
7 3 30 40 19 25 43

FOND DE PREMII t
247.520 lei

FOND DE PREMII :
336.256 lei

mîine care va avea loc la Bucu
rești îri sala din str. Doam
nei nr. 2 cu începere de la ora 
18,30. Tragerea va fi rndiMi- 
fuzată.

Veșnic mârul Hamrtu iMt- 
lan) se dovedește aceiași 
irezistibil atacant al cam
pionatului italian. împotri
va lui Varese, mulți con
tează și pe aportul său a- 
tunci cînd indică nronnsti- 
cul „2-.

Concursul (II)
12 ianuarie 1969

I.
II
III. Interna- 

zionale — Juventus 
IV. Lanerossi— Sampdo- 

ria
V. Pisa

VI. Roma 
VIL Torino 

VIII. Varese
IX. Catania
X. Foggia

XI. Genoa
XII. Mantova 

XIII. Ternana

1
— Fiorentina X

1
X
2
1

X
1

X
X

— Palermo
— Bologna
— Milan
— Brescia
— Livorno
— Monza
— Bari
— Como

Programul concursului Pro
nosport de duminică 12 ianua
rie 1969 cuprinde meciuri inte
resante și atractive din cam
pionatul italian A șl B. Dar 
iată acest program : I. Atalan- 
ta-Verona ; II. Cagliari-Napoli;
III. Internazionale — Juventus ;
IV. Lanerossi-Sampdoria ; V. 
Pisa-Fiorentina; NI. Roma- 
Palermo ; VIL Torino-Bologna ; 
VIII. Varese-Milan; IX. Cata
nia-Brescia ; X. Foggia-Livor- 
no; XI. Genoa-Monza; XII. 
Mantova-Bari; XIII. Temana- 
Como.

Mai aveți 
completarea 
3 zile.

• Astăzi
care vă mai puteți procura bi
letele pentru tragerea Loto da

man obișnuia să se refere la ore pentru a comunica 
scorul final al unei partide.

Wagman nu dispunea de un telefon fix: știa bine că 
un singur aparat ar fi înlesnit poliției un eventual con
trol. Avea vreo zece, răspîndite in tot New Yorkul. S’- 
teodată se muta dintr-un punct al orașului in altul, dis- 
părînd in măruntaiele lui, pentru a lua unul din nume
roasele metrouri : cobora în tunel la Broadway pentru 
a ieși măcar la Howard Beach. Oricum, aparatul pe 
care-l prefera era situat pe Gran Concourse Wagman 
telefona servihdu-se de două cabine exterioare din cele 
opt aflate acolo. Telefonul era cu fise, de aceea, de multe 
ori, Wagman era văzut îmbrăcat intr-o enormă haină 
de piele, care nici măcar nu-i venea bine, dar care avea 
două buzunare atît de încăpătoare incit putea să vire 
in ele tot mărunțișul trebuincios pentru un număr atît 
de mare de convorbiri telefonice. Se servea de acele 
două cabine — spuneam — și de o alta, situată in a 
propiere, chiar în fața unui mare magazin de dulciuri.

Cu toate că se deplasa într-una, uneori cu metroul’ 
alteori cu mașina, poliția a reușit totuși să-i prindă 
urma.

Wagman, aparent rece și indiferent cind se afla in 
cprcul amicilor sau al cunoscuților, era in realitate un 
om nervos și iritabil, chiar dacă reușea aproape întot
deauna să se stăpinească. Odată, insă, a scăpat frîul. 
Asta s-a intimplat pe cind se postase in fața unei ca
bine telefonice ca să aștepte comunicări. Sosise cu 15 
minute înainte de ora stabilită, dar a așteptat, în zadar, 
vreo 60 de minute Așa s-a făcut că, ajunb la capătul' 
răbdării, a zvîrlit cu putere cincizeci de dolari, toți în 
monede de 25 de cenți (deci, 200 de nionede) în gea
murile celor două cabine care au sărit zgomotos in Cio
buri. A plecat furios. „Cele două convorbiri ratate — 
a mărturisit, apoi, Lou organelor de anchetă — îl con
taseră pe Wagman zece mii de dolari" Totuși, nu Brou n 
a fost cel ce a descris scena de isterie oferită de Wag 
man, ci însăși poliția care sosise la fața locului, desi
gur, in urma unei sesizări, pentru a filma, dintr-un bloc 
aflat peste drum, cu un puternic aparat de luat vederi, 
ceea ce pentru Wagman nu însemna decît. două convor
biri telefonice obișnuite.

Cîteodată, așa cum am mat spus, se intimpla ca me
ciul să se termine cu un scor care nu era cel stabilit 
de Wagman și care avea consecințe diferite. De exem
plu, jucătorii care apucaseră să primească suma con
venită erau obligați să restituie pumnul de dolari. Da' 
se mai intimpla ca pariorii, care vedeau scăpîndu-le prin
tre degete un cîștiq gras, să-și iasă din fire. Un caz care 
a făcut vîlvă s-a înregistrat in iarna anului I960; a 
doua zi după un meci, mai mulți book-nîakeri nemul
țumiți din New York, au trimis in Mississipi un om 
plătit ca să-l împuște pe jucătorul Jerry Graves de la 
Mississipi State pentru că nu aranjase așa cum trebuia 
rezultatul unui meci Cum, insă, tn situații grave de 
felul ăCesta, se găsește întotdeauna cineva care vbrbește 
mai mult decit trebuie, s-a aflat imediat de planul lor. 
așa că — o dată cu ucigașul plătit — a plecat de la 
New York, cu avionul, și agentul în civil, Eddie Wright, 
carB„lă aeroportul din Jackson a fost primit de alți doi 
polițiști’ Tom Cody și Dave Campbell, avizați telefonic 
să-l protejeze pe baschetbalist. Acesta a mărturisit, la 
interogatoriul ce a avut loc ulterior, că a primit de la 
Wagman -1 750 de dolari pentru a influența rezultatul 
meciului.

Odată, la New York, trei pariuri care mizaseră 10 
mii de dolari pe victoria unei echipe, la un scor care 
n-a mai fost respectat, au urcat la etajul cincisprezece 
al unui hotel in camera jucătorului care trebuia să asi
gure rezultatul stabilit După ce au spart ușa. l-au a 
pucat de picioare pe studentul care nu respectase în 
voiala și l-au lăsat să se zbată in gol. dincolo de fe
reastră. timp de aproape 30 de secunde. Apoi i~au spus : 
.,Ne întoarcem mîine Dacă nu ne dai înapoi banii pe 
care ne-ai făcut să-i pierdem ai să sfîrșești acolo jos" 
■Și i-au arătat strada. A doua zi, ei au primit cei 10 mii 
de dolari. Altă dată, la periferia orașului Miami, doi 
pariori au urmărit cu ciocanul în mină un jucător care 
după părerea lor, îi escrocase Cînd l-au ajuns, i-au 
spus: „Am putea să-ți sfârîmăm capul pentru ce ai tă
cut. Mulțumește-te însă cu asta". Și i-au sfărîmat mina 
dreaptă cu o lovitură groaznică.

Arestat timp de trei luni, Lou Brown a trebuit să se 
prezinte in fiecare dimineață la biroul procurorului dis
trictual din New York pentru a spune ce a făcut, ce 
a văzut și ce a auzit. Din om corupt- a devenit om al 
legii; măcar în această împrejurare a colaborat cu au
toritățile diferitelor state ajutînd la eliminarea putre
gaiului care cuprinsese baschetul american.

S-a hotărît să mărturisească totul. înțelesese că. pen 
tru a însănătoși acest sport in numele căruia jucase 
cinstit atîtea meciuri pînă să nu-l fi mituit Aaron Wag
man, era nevoie de destăinuiri amănunțite, care să per
mită stăvilirea corupției. De acest lucru, cel puțin, era 
și el convins.

In ceea ce-l privește pe Aaron Wagman, l-au pierdut 
lăcomia de cîștiguri, aviditatea șt convingerea că nu va 
da niciodată greș. Intr-o zi, i-a telefonat jucătorului 
Lowery Kirk de la Memphis State' ca să-l convingă să 
denatureze rezultatul unui meci.

Kirk însă l-a denunțat poliției. A fost imediat arestat. 
Pînă în clipa aceea, nu făcuse niciodată oferte bănești 

prin telefon unui jucător pe care nu-l convinsese în 
prealabil să colaboreze cu el; această mică imprudență 
i-a fost fatală. ‘ ,

In românește de S. BON1FACIU și A. BREBEANU
(Din .SPORT E MAFIA" - (C) 1968 - Casa editrice
Valentino Bompiani — Milano).



Un antrenor celebru, Karl RAPPAN (Elveția):

Citeva adevăruri axiomatice
despre fotbalul contemporan

Karl Rappan este un nume cu 
Renumitul antrenor elvețian, acum 
experiență în profesiunea pe care T_______ ________ _______ ____
nii in urmă. El a fost în repetate rinduri antrenor al echipei națio
nale elvețiene, iar ca antrenor de club a cucerit cu echipele sale de 
17 ori titlul de campioană a țării.

Ziarul „SPORT“-Zurich a publicat recent un interesant interviu 
cu acest prestigios practician al fotbalului, interviu din care redăm 
o serie de pasaje referitoare la citeva probleme vitale ale fotbalului 
contemporan.

rezonanță în fotbalul internațional, 
în vîrstă de 63 de ani, are o vastă 
și-a ales-o cu aproape patru dece-

CUM VEDEȚI RELAȚIILE 
DINTRE CLUB ȘI ANTRE

NOR ?

ÎN „CUPA MONDIALA"

LA seni

GERTRUD GABL

IN FRUNTE!
GRINDELWALD, 8. — A doua 

zi a întrecerilor de la Grindel- 
wald a adus pe fruntașele schiu
lui feminin în fața porților de 
slalom uriaș. O luptă foarte strân
să s-a dat între Gertrud Gabl 
(Austria) și Florence Steurer 
(Franța), ambele cronometrate in 
1:30,93. A treia s-a clasat austria
ca Inge Jochum, in 1:30,96.

De menționat că, înaintea aces
tei probe, în clasamentul feminin 
al „Cupei Mondiale" Gertrud 
Gabl se afla în rrunte cu 70 p, 
fiind urmată de Annie Famose 
(Franța) cu 46 p șl Kikj Cutter 
(S.U.A.) cu 44 p.

CUM SE EXERCITA INFLU
ENȚA UNUI ANTRENOR 

ASUPRA UNEI ECHIPE?

Pretutindeni, în Elveția ca 
și în orice parte a lumii, este 
de neconceput o echipă de 
fotbal fără antrenor. De ca
litatea muncii pe care o de
pene antrenorul depind în 
mare măsură și succesul și 
randamentul formației sale. 
Tdeal ar fi ca antrenorul să 
se facă înțeles, cît mai bine, 
de jucător, să formeze o de
plină unitate psihică între 
elevi și intențiile sale. Fi
rește, unui antrenor i se cer 
multiple calități: să fie un 
bun psiholog, să aibă mult 
calm și pricepere în munca 
cu jucătorii, să-și cîștige au
toritatea prin felul în care 
discută precum și prin exem
plul său personal. O ECHI
PA N’U SE POATE FORMA 
ÎNTR-UN TIMP RECORD. 
CHIAR DACA AI LA DIS
POZIȚIE JUCĂTORI CELE- 
BRI, NIMENI NU POATE 
CERE CA, PESTE NOAPTE,

ECHIPA SA DEA UN RAN
DAMENT STRĂLUCIT. Ale
gerea jucătorilor, distribuirea 
lor pe posturile cele mai a- 
decvate calităților lor, crea
rea unui climat de muncă fa
vorabil sînt, după mine, con
diții esențiale pentru forma
rea unui 11 omogen, valoros. 
Dar pentru toate acestea, tre
buie să ai timpul necesar, să 
soliciți răbdare și înțelegere 
din partea conducătorilor și a 
suporterilor. Foarte rău pro
cedează unii conducători a- 
tunci cînd își închipuie că 
investițiile materiale pe care 
le fac trebuie să fie urmate 
imediat de rezultate excelente. 
Multi antrenori valoroși sînt 
nevoiți să părăsească echipa 
căreia i-au consacrat ceie 
mai frumoase sentimente și 
idealuri, numai pentru că 
unii membri din conducerea 
clubului 
imediate I • 
asemenea 
norii sînt 
cediați !

De fapt, problema vizează 
în primul rînd • pe conducă
torii de club. După părerea 
mea — și cred că toți antre
norii sînt de acord cu mine 
— un conducător de club nu 
trebuie să se amestece în nici 
o problemă de tehnică, tac
tică, sau în alcătuirea echi
pelor, adică in chestiunile 
de care răspunde, în 
mul rînd, antrenorul, 
conducători 
cate, 
vînt. 
foarte

de concepție tactică și cola
borează in cele mai bune 
condiții cu medicul echipei, 
în acest sens se organizează, 
anual, numeroase tabere și 
conferinței internaționale pen
tru antrenori. După părerea 
mea. aceste cursuri și semi- 
narii au un rol dosebit de 
important în ridicarea califi
cării profesionale a antreno
rului de azi.

așteaptă rezultate 
Se întîlnesc, încă, 
cazuri cînd antre- 
pur și simplu con-

LONDRA 8 (Agerpres).
La 21 ianuarie, la 
campionul mondial de box 
la categoria pană,
Jose Legra. își va pune titlul 
în joc în fața Iui Jonny Fa
mechon (Australia). Legra 
care a sosit la Londra pentru 
a-și continua pregătirile, a 
declarat ziariștilor că el va 
cîștiga acest meci înainte de 
limită.

Londra

spaniolul

are Garden" pentru a susți
ne un meci în compania fos
tului campion mondial al ca
tegoriei semigrea Dick Tiger, 
învingătorul din acest meci, 
care ar urma să se desfășoa
re în cursul lunii mai, se va 
întîlni cu campionul lumii, 
Bob Foster (S.U.A.), în 
fiind pus titlul mondial.

AȘII RINGULUI POLONEZ

ASPIRAȚIILE LUI BENVENUTI

NEW YORK 8. — Campio
nul mondial de box la cate
goria mijlocie, italianul Nino 
Benvenuti, și-a manifestat in
tenția de a trece la categoria 
imediat superioară. El duce

Ziarul PRZEGLAD SPOR- 
TOIVY publică întt-unul din 
ultimele sale numere clasa
mentele Pe categorii ale celor 
mai buni boxeri polonezi din 
cursul anului 1968. 
în ordinea crescîndă 
goriilor, pe ocupanții 
lui loc :

Hubert Skrzypczak ;
Olech ; Ryszard Andruszkie- 
wiez ; Jan Wadas; Jozef Grud- 
zien ; Jerzy Kulej; Marian 
Kasprzyk ; Wieslaw Rudkow- 
ski; Edmund Hebei ; Stanis
law Dragan; Lucjan Treia.

Pe traseu! CM.

de ci do cros
• Clclocrosul Internațional 

la Magstadt (R.F.G.), a fost 
minat de alergătorul elvețian 
kob Kuster. El a parcurs. 22 
în lh 05:40,0, întrecîndu-1 cu o
mătate de roată pe vest-germanul 
Renner. Pe acest traseu, la 23 fe
bruarie, se va desfășura campio
natul mondial

de 
do- 
Ja- 
km 
ju-

KOBAYASHI RISCA...

de ciclocros.
• Ciclistul 

Wolfshohl a 
dotat cu „Trofeul Garinel", desfă
șurat în apropiere de Milano. 
Wolfshohl a parcurs 21,600 km în 
53:50,0, învingîndu-1 la sprint pe 
belgianul Vlaeminck. Ciclistul ita
lian Renato Longo a sosit la 1:57,8 
de învingător.

vest-german Rolf 
clștlgat ciclocrosul

FOSTELE VEDETE POT DE
VENI ȘI ANTRENORI CE

LEBRI ?
pri-

Muiți 
pă-cred, din

au utimul cu- 
procedeu este 

O asemenea 
„colaborare" între antrenor si 
conducători nu poate da nici
odată roade. Dimpotrivă. In 
asemenea cazuri se produc 
divergențe care, de cele mai 
multe ori, se , încheie ca... 
■divorțuri.

că ei 
Acest 

greșit.

.CE CALITĂȚI TREBUIE SA 
AIBĂ UN ANTRENOR VA

LOROS ?
începutul interviului, 

răspuns in linii gene-
La

v-am 
rale la această întrebare. Ră- 
mîne să adaug un singur ele
ment, esențial de altfel : un 
antrenor bun, este acela care 
ține pasul cu cele mai mo
derne metode de pregătire, 
de antrenament, de tehnică.

Chestiunea aceasta mi 
pare destul de simplă. Nu
meroși jticători de renume 
mondial n-au reușit să de
vină și antrenori valoroși. 
De ce ? Pentru că nu au în
trunit calitățile pe care le 
solicită profesiunea de antre
nor. Cu toate că ei au o mare 
experiență și s-au bucurat de 
un mare prestigiu, activita
tea lor pedagogică a lăsat 
mult de dorit. în plus, unii 
(jucători celebri au folosit me
tode învechite, aceleași pe 
care cu ani în urmă le-au 
invățat sau practicat. Desi
gur, jucătorii celebri pot de
veni și antrenori eminenți (și 
acest lucru ar fi ideal), cu 
condiția ca ei să aibă apti
tudini pentru această mese
rie și să fie în pas cu meto
dele cele mai moderne de an
trenament și pregătire.

Un mare campion intr-un ciclocros. Acest antago
nism nu-i provoacă celebrului rutier francez 
JACQUES ANQUETIL nici un fel de reticențe. 
Dimpotrivă, el apreciază foarte mult acest mod de 
pregătire chiar dacă trebuie să înfrunte rigorile iernii

După meciul de la Brno

NU NUMAI EXPLICAȚII
Dinamo nu s-a putut 
cum trebuie pentru 
partidă. Patru dintre 
ei (Albu, Diaconescu,

Artur

Redăm, 
a cate-, 
primu-

baschetului din țară,

VIITORUL APARȚINE PRO
FESORILOR DE EDUCAȚIE 

FIZICA ?

pregătire fizică

RIVERA, SCRIITORUL

Jose Legra tși 
port la sosirea

saluta suporterii vemți să-l intimpine 
sa in Londra

Pe scurt, da ! în multe țări 
europene, antrenorii de fot
bal sînt și absolvenți ai unor 
școli speciale de educație fi
zică avînd specializare în fot
bal. Acești licențiați pregă
tesc o echipă în mod știin
țific, acordînd o importanță 
deosebită pregătirii fizice 
multilaterale. Or, astăzi, fot
balul este de neconceput fără 
o excelentă 
a jucătorilor. Fotbalistul zi
lelor noastre este un atlet 
Voi conchide prin a spune că 
e mai important să ai o echi
pă formată din 11 ATLEȚ1, 
decît să dispui de 11 JON
GLERI, a căror pregătire fi
zică este deficitară.

Profesorul de educație fi
zică, pus la punct cu toate 
noutățile tehice și tactice ale 
fotbalului modem, este pro
totipul ideal al antrenorului 
de fotbal din zilele noastre.

BRNO, 8 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). După 
o înfrîngere la o diferență de 
27 de puncte, scuzele nu-și au 
rost. Dar, se cuvin unele ex
plicații, deoarece evoluția cam
pioanei României a fost aștep
tată cu justificat interes de iu
bitorii
care ar fi dorit o comportare 
bună a dinamoviștilor, cei mai 
optimiști gîndindu-se chiar la 
calificarea în turul următor al 
C.C.E, Din capul locului trebuie 
amintit, însă, că Dinamo a în- 
tîlnit o echipă puternică, com
pletă, cu doi jucători de o pre
cizie impresionantă în aruncă
rile de la distanță (Konvicka, 
Pistelak) și doi baschetbaliști 
înalți, care cunosc perfect rolul 
de pivot și îl aplică în mod e- 
xemplar (Bobrovski și Novicki). 
La Brno, Spartak și-a etalat din 
plin calitățile ce l-au adus în 
ediția trecută a competiției ca
lificarea în finală.

Dinamo avea o singură șansă 
pentru a-și menține avantajul 
de la București (unde cîștigase 
cu 100—85), și anume, să joace 
foarte bine. Ceea ce nu s-a 
petrecut, din mai multe mo
tive. De pildă, trebuie spus că

începuseră
în care a- 
să domine

principalelecare ar fi 
obiective. Dar mai sînt

Fiu al unui muncitor fe
roviar, Gianni Rivera, atacan
tul echipei Milan, se numără 
astăzi printre cei mai popu
lari fotbaliști ai Italiei.

Dar Rivera a început să-șt 
facă un renume și in lumea

Boxerul japonez Kobayashi 
riscă să-și piardă titlul de 
campion mondial la categoria 
semi ușoară deoarece nu a 
respectat termenul fixat pen
tru a-și pune titlul in joc 
în fața filipinezului Rene 
Barrientos. în cazul în care 
W.B.C. va hotărî deposedarea 
lui Kobayashi, vor lupta pen
tru titlu Barrientos și Ruben 
Navarro.

FOTBAL PE GLOB
A ÎNCEPUT TURNEUL DE 

LA MAR DEL PLATA
de Sud. înaintea acestui turneu, 
echipa Ungariei va juca la 
Bordeaux și Casablanca.

A început turneul internatio
nal de la Mar Del Plata. E- 
chipa argentiniană Boca Ju
niors 
2—1 
Viena.

a învins cu scorul de 
(0—0) formația Rapid

• Echipa Slovan Bratislava 
și selecționata orașului 
Del Plata au 
litate : 1—1.

Mar
terminat la ega-

FINALA „CUPEI CUPELOR

Uniunea
(U.E.F.A.) 
a stabilit 
internaționale
să se desfășoare în 
sel. Jocul va avea 
mai.

europeană de fotbal 
întrunită la Berna 

ca finala competiției 
„Cupa cupelor1' 

orașul Ba- 
loc la 21

firma calitățile, el va fi fo
losit la acoperirea pistelor 
pe care se vor desfășura în 
trecerile atletice din cadrul 
J.O. de la Munchen-1972. 
Stratul de material plastic — 
styromull — va fi așezat sub 
un strat de zgură obișnuită 
care va dobîndi astfel cali
tăți excepționale și mai ales 
elasticitate.

cluburi de ciclism 
considerat că performanța a- 
cestui necunoscut este reve
latoare. Cine știe ce campion 
poate să iasă din el 7

țări. întrecerile se vor des
fășura concomitent la 16 mese 
urmind să se dispute in 
3 200 partide.

total

lupte în apărare și 
greșeli elementare, 

individual în atac, 
rar și imprecis de

să 
să 
să 
la 
u-

MECIURI AMICALE...

Moscova și-a• Spartak 
continuat turneul în Italia ju- 
cînd la Pisa cu selecționata 
orașului. Fotbaliștii italieni au 
obținut victoria cu scorul de 
3—2 (2—0).

• La Florența s-a disputat 
meciul dintre echipa Fioren
tina și Velez Mostar (Iugosla
via). Fotbaliștii italieni 
ținut victoria cu scorul 
(0-0).

au ob- 
de 1-0

Ungare• Selecționata R. P.
se află în prezent în pregătire 
la Tata sub îndrumarea an
trenorului Karoly Soos. Fotba
liștii maghiari vor pleca la 22 
ianuarie în turneu în America

GHIZDAVU DOUA
GRONINGEN 8 (Agerpres). - 

în runda a 6-a a turneului in
ternațional de șah de la Gro
ningen rezervat juniorilor, 
Ghizdavu (România) a remizat 
cu Lombard (Elveția). Jucăto
rul român a acceptat remiza 
și în partida întreruptă cu

HIDALGO,KOPA ȘI
MEMBRI AI CONDUCERII 
FEDERAȚIEI FRANCEZE

Raymond Kopa și Michel Hi
dalgo au fost desemnați să facă 
parte din federația franceză de 
fotbal. Kopa este în vîrstă de 
37 de ani și a jucat de 45 de 
ori în echipa Franței. Hidalgo 
are 35 de ani și a evoluat de 
mai multe, ori în echipa na
țională.

CAMPIOANA STATULUI 
CHILE

a statu- 
echipei 

care a

Titlul de campioană 
lui Chile a revenit 
Wanderers-Valparaiso 
totalizat 25 de puncte. Au ur
mat în clasament Universidad 
Chile și Universidad Catolica, 
ambele cu cîte 24 p.

scriitorilor. Plnă tn prezent 
— și Rivera are numai 25 de 
ani — el a fost prezent in 
vitrinele librăriilor cu două 
lucrări. Prima se intitulează 
„Un tocco in piu“ (O lovi
tură în plus) și a apărut acum 
cițiva ani. Cea de a doua, a- 
părută mai recent, poartă ti
tlul semnificativ „Dalia Co
reea al Quirinale" (De la Co
reea la Quirinal) și tratează 
evenimente cuprinse intre 
turneul final al campionatu
lui mondial din Anglia cînd 
Italia a fost învinsă de echipa 
R.P.D. Coreene și primirea 
formației Italiei la palatul re
publicii (Quirinal), după ce a 
ciștigat campionatul Europei.

Ultima carte, considerată 
net superioară celei de de
but, conține interesante date 
autobiografice, reproduceri de 
scrisori primite de la prieteni 
și admiratori etc.

FOTOGRAFIA îl înfățișează 
pe Rivera alături de o admi
ratoare.

O SITUAȚIE SPECIALA

In timpul meciului de cam
pionat dintre echipele olan
deze de fotbal NAC Breda și 
Maastricht, stația de ampli
ficare a stadionului a trans
mis un. mesaj din partea po
liției adresat proprietarulr:: 
automobilului cu nr... XY— 
care era invitat să se pre
zinte imediat la parkingu' 
stadionului pentru a-și muta 
mașina. Peste citeva minute, 
a fost transmis un „ultim 
avertisment" precizindu-se că 
in cazul ne prezentării 
prietarului, automobilul 
fi ridicat cu o macara spe
cială și muta: in alt 
Abia atunci spectatorii au re
marcat gesturile disperate ale 
arbitrului intilnirii. Dorpman 
Intrucit nu putea întrerupe 
meciul, pentru a schimba Io 
cui mașinii sale, el a venit 
in dreptul stației de ampli
ficare și a explicat gesticu 
lind situația sa. La pauză 
Dorpman a alergat intr-ur. 
suflet la locul de parcare dar 
j constatat cu bucurie că au
tomobilul său este la locul 
lui. Polițiștii puși la curent 
cu situația specială în care 
se afla proprietarul mașinii 
au aminat punerea in prac
tică

MAREA LUME 
A MICUȚEI MINGI 

DE CELULOID
x

La Munchen se desfășoară 
pregătiri intense în vederea 
campionatelor mondiale de 
tenis de masă pe care le va 
găzdui acest oraș intre 17 și 
27 aprilie 1969. Se apreciază 
că. la aceste campionate, vor 

256 jucători și 128 
din aproape 50 de

RAY SUGAR, 
PE ECRAN

nouDupă Laszlo Papp, un 
boxer este ocupat acum cu 
realizarea unui film. De data 
aceasta este vorba despre fos
tul campion mondial la ca
tegoria mijlocie, Ray Sugar 
Robinson, care va juca în- 
tr-un film alături de cunos
cutul actor și cîntăreț Frank 
Sinatra." El va interpreta ro
lul unui detectiv.

LA GRONINGEN UN RIVAL 
PENTRU TARTAN!

pro
va

loc

a măsurilor anunțate. -

PREMIANTUL... 
NEAȘTEPTAT

ci-

REMIZE CONSECUTIVE
(U.R.S.S.) din rundaVaganin 

a 5-a.
în clasament continuă să 

conducă Meder (R. F. a Ger
maniei) cu 5 puncte, urmat de 
Ribli (Ungaria) și Vaganin 
(U.R.S.S.) cu 4 puncte. Ghizda
vu ocupă locul 6 cu 3 puncte.

Tartanul nu va fi ultimul 
material plastic folosit pen
tru acoperirea pistelor de a- 
lergări. Chimiștii vest-germani 
au produs, de curînd, un nou 
materia] . pongios, numit sty- 
romull. în probele de labo
rator el a dat satisfacție de
plină. Urmează să se amena
jeze o pistă experimentală și 
dacă noul material își va con-

Se încheiase o cursă 
clistă desfășurată în împre
jurimile Romei și rezervată 
alergătorilor de categorii in
ferioare. Oficialii se pregă
teau să înmîneze premiul — 
un aparat de radio cu tran- 
zistori — primului clasat cînd. 
spre marea lor uimire, au 
constatat că numele acestuia 
nu figura pe lista de înscri
eri.

„Ieșisem să fac o plimbare 
pe o bicicletă de curse și am 
văzut un grup de cicliști pre- 
gătindu-se să ia startul — 
a declarat el. Am hotărlt 
să-mi încerc și eu puterile 
alături de ei și uite că am 
sosit primul! Drept să spun, 
nici eu nu mă așteptam la 
așa ceva..."

Numele neașteptatului cîști- 
gător al cursei a fost imediat 
notat de antrenorii cîtorva

Tiparul L P. .Informația", str. Brezoianu nr. 23—25. Bucvesti

participa

aceste zile de iarnă la bazinulO scenă frecvent intilnită în
de înot ..Moscova’ din capitala Uniunii Sovietice. Ca acești 
patru elevi ai unei școli tehnice, vin aici să-și călească orga
nismul numeroși moscoviți... și nu numai dintre cei tineri!

formația 
pregăti 
această 
jucătorii
Novac și Cernea) au făcut par
te din lotul care ne-a reprezen
tat țara la Campionatul balca
nic și deci nu au avut posibili
tatea să efectueze antrenamente 
cu ceilalți colegi de club. Albu 
și Diaconescu au fost bolnavi 
mai multă vreme și acest lu
cru s-a resimțit asupra poten
țialului lor de joc ; prin citeva 
decizii, arbitrii au stopat — cu 
vădită intenție -— pe dinamb- 
viști, în momentele 
ceștia 
jocul.

Iată 
motive
și altele care, la rîndul lor, au 
determinat proporțiile înfrîn- 
gerii. Este vorba, de exemplu, 
de vechea meteahnă a baschet- 
baliștilor noștri de a se război 
cu arbitrii, de a le contesta per
manent și vehement deciziile și 
de a găsi în acestea principala 
scuză a comportării slabe. Am 
mai spus, la Brno arbitrii i-au 
dezavantajat pe dinamoviști în 
unele momente-cheie, dar nu 
arbitrii le-au impus ca după 
aruncările ratate să rămînă sub 
panoul advers cu mîinile în șol
duri și să se lamenteze, în vre
me ce adversarii lansau con
traatacuri. Nu arbitrii i-au în
demnat pe sportivii dinamoviști 
să nu 
comită 
joace 
arunce
distanță și să nu puncteze 
neori chiar de sub coș. Arbi
trii, e drept, au avut greșelile 
lor, care ne-au dezavantajat, 
Insă acest lucru nu trebuia să 
ducă la demobilizare, la cana
lizarea preocupărilor către ju
decarea deciziilor date de ar
bitri. Aceștia nu s-au lăsat de 
loc impresionați de proteste, ba 
dimpotrivă, au dovedit că sînt 
dispuși să dea noi sancțiuni 
(ca în cazul iul Novac — aver
tizat, și Visner — penalizat cu 
fault tehnic).

Motive obiective și subiective, 
mai mult sau mai puțin deter
minante, pot fi încă găsite. 
Ceea ce trebuie reținut, însă, 
în mod deosebit, este necesi
tatea preocupării pentru o 
comportare corespunzătoare a 
echipelor noastre fruntașe în 
competițiile internaționale ofi
ciale. Spunem aceasta gîndin- 
du-ne că Dinamo nu a sus
ținut (după partida de la Bucu
rești) nici un meci internațio
nal de verificare (Spartak, în 
schimb, a efectuat un turneu 
în Belgia, iar după întîlnirea 
de la Brno a plecat în Anglia 
și S.U.A.), că singurele teste 
(dacă mai pot fi numite ast
fel) între cele două confruntări 
cu Spartak au fost cîteva me
ciuri amicale cu garnituri bucu- 
reștene, că subordonarea to
tală a jucătorilor fruntași acti
vității echipei naționale are 
repercusiuni serioase asupra 
comportării formațiilor de club, 
care — nu trebuie uitat — sînt 
și ele reprezentante ale basche
tului românesc.

(Foto TASS) D. STANCULESCU

telexradintBlefnn
A ÎNCEPUT SEZONUL in

ternațional de schi din Sue
dia. În cadrul competiției des
fășurate la Oestresund, proba 
de 15 km a fost cîștigată de 
suedezul Gunnar Larsson, care 
a realizat timpul de 54:52,0. 
Cursa a fost dominată de 
schiorii suedezi. Primul din
tre concurenții străini, italia
nul Elviro Blanc, s-a clasat 
pe locul 10 cu rezultatul de 
56:06.

ÎN RUNDA A 10-a a tur
neului internațional de 
șah de la Hastings, ceho-

aslovacii; Smeokal a cîștigai 
în fața fostului campion mon
dial Vasili Smîslov (U.R.S.S.), 
în clasament, Smîslov are 7,5 
puncte, fiind urmat de Gli- 
gorici (Iugoslavia) cu 7,5 
puncte și o partidă întrerup
tă. Keene (Anglia) are 6.5 
puncte și o partidă întreruptă.

LA MELBOURNE au conti
nuat campionatele de tenis ale 
statului Victoria. Pasarell 
(S.U.A.) l-a învins cu 20-18, 
6-4, 7-5 pe John Alexander 
(Australia). Favoritul competi
ției, tenismanul american de 
culoare Arthur Ashe a cîști- 
gat cu 6-4, 8-6, 6-0 în fața

austr 
fels
6-4. I 
lia)

ralianului Addison. Ruf- 
(Australia) a dispus cu 

6-3, 7-5 de Dent (Austra-

SELECȚIONATA DE HO
CHEI pe gheață a Cehoslova
ciei a susținut la Colorado 
Springs o întîlnire amicală cu 
echipa S.U.A. Hocheiștii ce
hoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 5-4 (3-0, 1-1, 1-3)

TENISMANA MARGARET 
COURT, a anunțat oficial 
că se va retrage din activi
tatea competițională. Marga
ret Court va deveni antre- 
noare.

( «03M


