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Echipa de lupte Metalul București i *x T*-
t ■ i • .

va evolua în Suedia
Formația de lupte greco-romana a clubului bucureștean 

talul va pleca In ziua de 17 ianuarie In Suedia, unde va 
ține patru partide. Echipa antrenată de Iile Gheorghe va evo
lua In orașele Sundsvall (17 I), Hăronsănd (18 I), Găvle (20 I) 
și Ursalla (21 I). Din lotul ce se va deplasa în Suedia fac 
parte : J. Prisadă, Gh. Cloț, Șt. Geantă, C. Penclu, FL ș a.

Me- 
sus-

V*-'

£
Reflecții la o analiză de sfîrșit de an

*■

După o cursă isto
vitoare, un pahar 
cu ceai fierbinte 
este binevenit, pare 
să spună C. Cara- 
bela pe care-l vom 
revedea la sfirșitul 
săptămînii, cu pri
lejul Întîlnirii de 
biatlon România— 

R.D. Germană

I 
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FACTOR DE AFIRMARE I
i

A VITALITĂȚII
J

i
i

SPORTULUI ROMANESC La Altenberg
i

Aniversarea, in primăvara tre
cută, a două decenii de la înfiin
țarea clubului Dinamo București 
s-a Înscris ca unul din evenimen
tele remarcabile, proprii mișcării 
noastre sportive, pe agenda anu
lui recent încheiat. Semnificația 
majoră care s-a dat acestei săr
bători a fost determinată de vi
guroasa consacrare a clubului 
bucureștean attt in viața sportivă

în competițiile cu caracter 
național, deținînd autoritar 
întîietatea în anumite ramuri 
de sport. Totodată, ei au ob
ținut rezultate strălucite și 
în arena internațională, la 
Jocurile Olimpice, campiona
tele mondiale, europene și 
balcanice, ridicînd valoarea

Ivan Patzaichin, marea revelație a anului 1963 la canoe 
cit și pe plan lnternațlo- 
la nivelul unei modeste 

cu un număr 
s-a

restrins de 
dezvoltat 

permanent 
situindu-se

a țârii, 
nai. De 
grupări 
sportivi, Dinamo 
vertiginos, a urcat
treptele afirmării, 
astăzi printre cele mal puternice 
cluburi românești, bine cunoscu
te și peste hotare. Sub culorile 
sale activează in prezent aproape 
1 500 de tineri (in 21 secții pe ra
mură de sport) dintre care 196 
maeștri emeriți și maeștri ai 
sportului, precum și 269 sportivi 
de categoria I.

Reprezentanții clubului Di
namo s-au impus, an de an,

La 18 ianuarie, fostul 
ciclist de cursă lungă, an
trenorul care a dat spor
tului nostru cu pedale 
pleiade de campioni, o- 
mul care și-a pus printre 
primii semnătura pe «cer
tificatul de naștere" al ci
clismului competitions! de 
pe aceste meleaguri, brăi- 
leanul VIRGIL MORMO- 
CEA împlinește 60 de ani

45 de ani de atașament 
real, DOVEDIT, față de 
„mica regină a șoselelor", 
45 de ani fără nici un re
proș — iată o performan
tă demnă de invidiat. La 
sărbătorirea fostului cam
pion — caie va avea loc 
la 18 ianuarie, orele 18, 
la Bră la — vor fi alături 
de veteranul Virgil Mor- 
mocea foștii colegi de plu
ton, prieteni și admiratori, 
reprezentanți ai F. 
clism, ai ziarului 
te" din Brăila, ai 
Loto-Pronosport și 
rului „Sportul".

performanțelor sportive ro
mânești la- nivelul celor mai 
bune din lume.

Pentru a argumenta aceste 
afirmații nu este, însă, ne
voie să ne întoarcem prea 
mult înapoi, să trecem în re
vistă succesele dintr-un șir 
întreg de ani. Pe deplin con
cludente sînt chiar și nu
mai performantele realizate 
de sportivii dinamoviști în 
1968, anul aniversării jubi
liare a clubului lor. care, 
prin coincidență, a fost și an 
olimpic. Cele mai prestigioa
se dintre aceste performanțe 
sînt menționate în chenarul 
pe care-l publicăm separat, 
ele reflectind convingător po
tențialul actual al clubului 
dinamovist, demonstrat nu 
numai la nivelul competiți
ilor interne, ci și la acela, 
mult mai pretențios, al mari
lor confruntări internaționa
le. Desigur, mîndria sportivi
lor dinamoviști. ca și a noas
tră, a tuturor celor ce iubim 
sportul, o constituie rezulta
tele obținute la Jocurile 
limpice din Mexic, care 
adus sportului românesc 
nou și substanțial spor 
prestigiu. Pentru a aprecia 
mai bine contribuția pe care 
Dinamo a dat-o reprezentării 
țării noastre la Olimpiadă, 

necesar să subliniem că 
delegația de 87 de olim- 
români 38 au fost spor- 
ai acestui club, ceea ce

C. FIRANESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

o- 
au 
un 
de

TT

Biatloniștii din R. D. Germană I
OE LA POIANA BRASOV5

După cum am tna! anunțat de vineri p’nâ dumi
nică vor avea loc. la Poiana Brașov, concursul in
ternațional de biatlon pentru tineret. (participă 
selecționatele: U.R.S.S.. Suedia. R.D. Germană. R.F 
a Germaniei, Polonia, Cehoslovacia. România I, Ro
mânia n. Brașov șl Sinaia) șl Intllnirea dintre re
prezentativele de seniori ale României șl R. D. 
Germane.

In vederea disputelor de la sflrșitul acestei săo- 
tâmlnl, F.R.S.B. a alcătuit următoarele loturi : se
niori : Constantin Carabela, Gheorghe Vilmoș, Ton 
Țeposu, Gheorghe Cercel, Gheorghe Clmpola, Nlco
lae Bârbâșescu, Gheorghe Bădescu, Dumitru Zangor; 
tineret : Ion Mlrzea, Dumitru Solu, Victor Fontana. 
Ion Olteanu, Alexandru Szabo și Vasile Papuc. An
trenori : Marcel Stuparu șl Laurlan Cristescu.

au dominat proba individuală
ALTENBERG. 13 (prin telefon). 

Luni s-au desfășurat cursele In
dividuale din cadrul concursului 
internațional de biatlon. seniori 
și juniori, la care au luat parte 
sportivi din Cehoslovacia, Bulga
ria. R.D. Germană și România. 
Vremea a fost din nou defavora
bilă (mai lntll a plouat, apoi a 
înghețat). Iar, In ansamblu, re
zultatele celei de a treia zl de 
concurs 
cele din ștafetele de sîmbătâ șl 
duminică. Sportivii români au 
executat o tragere defectuoasă.

sînt în contradicție cu

Campionatul diviziei B la hochei

Tîrnava Odorheiul SecuiescLider
ODORHEIUL SECUIESC, 13 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). Ziua 
meciurilor decisive, așa a fost numită 
aici ultima reuniune a manșei I a 
turului diviziei B, cînd fiecare joc a 
fost hotărîtor pentru configurația cla-

care le-a atras numeroase minu
te de penalizare.

Rezultate tehnice : juniori — 1. 
Barinlk (R.D. Germană) lh 03:05 
(l minut penalizare); 2 Wiegand 
(R.D. Germană) lh 03:26 (2); 3.
Klander (R.D. Germană) lh 04:05 
(3); 4. D. Solu (România) lh 
04:36 (4): ...6. V. Fontana (Româ
nia) lb 08:22 (4): ..A AI. Szabo 
(România) lh 09:13 (6): 10. I. Ol- 
teanu (România) lh 10:41 (4); 11. 
I. Mlrzea (România) lh 11:12 (8);

• seniori — 1. Jahn (R.D. Germană) 
lh 22:05 (2); 2. Gfflnther (R. D.
Germană) lh 22:35 (1); 3. Koschka 
(R.D. Germană) lh 23:34 (5); 4.
Gh. Clmpola (România) lh 23:45 
(2); ...6. C. Carabela (România) 
lh 25:39 (4); ...8. Gh. Vllmoș (Ro
mânia) lh 28:35 (9); ...15. D. Țe- 
posu (România) lh 31:19 (9); ...23. 
Gh. Cercel (România) lh 34:58 
(13). Au terminat cursa 30 de ju
niori șl 29 de seniori.
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1) 
R. Ci- 

„Inain- 
A. S. 

ai zia-

celor aproape 2000 de susținători al 
echipei locale. Practicînd un hochei 
corect și spectaculos, Tîrnava și-a sur
clasat adversarul. Localnicii au reușit 
să înscrie primul lor punct în mi- 

,__ ________ ____  __________ nutu) 1 prin Tarcsi, după care n-au
sămentului. O'surpriză plăcută’ ne-a mai cedat inițiativa. Scor fi^al: J3-4 
oferit Voința Sighișoara, care a în
trecut pe Șurianul Sebeș Alba cu 6-3 
(3-1, 1-1, 2-1). în cel de al doilea meci 
s-a obținut tot un rezultat puțin aș
teptat t ~ 
iese a 
dăuți cu 8-2 (2-2,

Secu-
Ră- 

în 
sfîrșit, meciul vedetă dintre Tîrnava 
Odorheiul Secuiesc și Avîntul Gheor
ghieni a depășit chiar și așteptările

Cooperatorul Tg. ! 
pierdut la Metalul 

’ ‘ 3-0, 3-0).

(4-0, 3-4, 6-0) pentru Tîrnava. Arbi
trii bucureșteni C. Sgîncă și Gh. Mu- 
reșanu au condus competent.

Clasament: 1. TÎRNAVA ODOR
HEIUL SECUIESC 10 p, 2. Avîntul 
Gheorghieni 8 p. 3. Metalul Rădăuți 
6 p, 4. Cooperatorul Tg. Secuiesc 4 p, 
5. Voința Sighișoara 2 p, 6. Șurianul 
Sebeș Alba Op.

Tr. IOANIȚESCU

Trimisul nostru special la Londra, CRISTIAN MANTU, transmite:

ROMÂNIA - R. F. G.,

MIINL MECIUL ANGLIA-ROMANIA
• Fotbaliștii
• Ghergheli

români au sosit luni dupâ-amiazâ la Londra
accidentat intr-un meci de

• Incertitudini in ambele formații
LONDRA, 13 (prin telefon). 

La Londra vremea e moho- 
rîtă și rece și, după cîte mi 
s-a spus în drum de la aero
port la hotel, nu sînt speranțe 
să se îndrepte. Dimpotrivă, 
prognoza londoneză anunță 

în următoarele 48 de ore, ploi 
reci. în orice caz, decorul alb 
lăsat acasă, asemănător celui 
helvet. peste care am zburat 
lipsește aici 
De aceea. în

cu desăvârșire. 
Anglia continuă 

jocurile de fotbal. Simbătă a 
fost zi plină de campionat, 
iar acum, după cum am vă
zut în ziarele apărute luni 
seara, care publicau și foto
grafii de la sosirea echipei 
române, toată suflarea fotba
listică locală așteaptă meciul 
de miercuri.

La „Royal Garden”, unul 
din cele mai somptuoase ho
teluri ale capitalei britanice, 
unde este găzduită echipa 
noastră, e liniște. Sînt sin
gurul dintre pasagerii români 
întîrziați ajunși aici aproape 
de miezul nopții. De la re
cepție, am aflat rapid nume
rele apartamentelor rezervate 
românilor și, firește, am cio
cănit la ușa conducătorului 
delegației, Fl. Tănăsescu, care 
— de ce să n-o spun ? — 

insomnie. T-am pus 
citeva întrebări-fulger, pe 
care vi le reproduc telegra
fic. Delegația noastră a sosjt 
la Londra luni după-amiază, 
via Amsterdam, și s-a bucu-

rat de o primire deosebit de 
cordială din partea forurilor 
sportive locale. După meciul 
de la Groningen fotbaliștii au 
poposit in localitatea Laren 
(în apropierea Amsterdamu
lui). Duminică ei au făcut un 
joc de antrenament cu o echi
pă locală. Aflu și un necaz: 
în cursul acestui joc-antre- 
nament, Ghergheli s-a acci
dentat Mîîne (n.r. — astăzi), 
jucătorii noștri vor face un 
nou antrenament de acomo
dare la Londra, după care 
se va ști precis dacă mijlo
cașul dinamovist este apt pen
tru joc. Abia apoi antrenorii 
se vor decide asupra celor 
„11“ ce vor fi opuși fiilor Al- 
bionului, miercuri pe Wem
bley.

Ora înaintată m-a împiedi
cat să intru în posesia unor 
amănunte despre organizarea 
partidei. Se știe, 
ciul va avea loc

insa, câ me
in nocturnă.

avea...

in meci amical, la baschet

România (junioare)—C.R.E.F.F. Madrid 48-29
Campioana feminină de bas

chet a Spaniei, echipa C.R.E.F.F. 
Madrid, a susținut aseară, în 
sala Floreasca, un nou meci — 
de data aceasta amical — în 
compania reprezentativei de ju
nioare a țării noastre. Partida, 
care a constituit o primă, verifi
care a tinerei noastre selecțio
nate (antrenor G. Benone) în 
vederea competițiilor interna
ționale oficiale, s-a încheiat cu 
victoria junioarelor românce, cu 
scorul de 48—29 (16—14)..

Prima repriză a fost mai echi
librată ; dar după pauză, jucă-

toarele noastre — depășind tra
cul inerent lipsei de experiență 
— au desfășurat o apărare mai 
activă și au contraatacat cu mai 
multă eficacitate, detașîndu-se. 
Ele n-au corespuns, însă, sub 
aspectul atacului pozițional. Au 
înscris pentru învingătoare: 
Florica Buzduveanu 19, Maria
na Roșianu 8, Doina Buga 6, Ro- 
dica Marinescu 5, Tatiana Ră- 
dulescu 4, Viorica Palai 2 și Ga
briela Ionaș 4. Cele mai active 
jucătoare spaniole: Esperanza 
Dernaldez 7, Cristina Blanco 9 
și Pepa Senante 5.

antrenament

A fost stabilită definitiv data 
întîlnirii dintre echipele de 
scrimă ale României și Repu
blicii Federale a Germaniei, ce 
va avea loc în zilele de 31 

rie, 1 și 
bruarie, 
localitate 
R.F.G., 1 
bil la Bonn.

Acesta va fl 
primul meci In
ternațional de 
scrimă al tră
gătorilor noștri 
fruntași.

că gazonul de pe Wembley 
este moale și alunecos, că în- 
tîlnirea va fi arbitrată de J. 
Callaghan (Țara Galilor), a- 
celași care în octombrie, la 
Lisabona, a condus, foarte co
rect, meciul Portugalia — Ro
mânia.

Ziarele de seară londoneze, 
ocupindu-se de apropiata în- 
tilnire de fotbal Anglia-Ro- 
mânia, anunță că sir Alf 
Ramsey nu va putea conta 
pe aportul lui Beli, acciden
tat la genunchiul sting în 
meciul de simbătă din ca
drul campionatului și al lui 
Newton, care a contractat o 
gripă. Sub semnul întrebării 
ar fi și prezența cunoscutu
lui mijlocaș Bobby Moore. Se 
dă. in schimb, ca aproape si
gură, utilizarea aripei lui 
Leeds United, O’Grady, care 
a demonstrat o formă foarte 
bună în jocul de campionat 
de simbătă.

In
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Mîine seară, 
de la ora
20,30

ANGLIA -
ROMÂNIA,

LA RADIO
Meciul inter

național de fot
bal dintre repre
zentativele An
gliei și Româ
niei. care se va 
desfășura inli
ne seară in noc
turnă, la Lon
dra, va fl trans
mis de posturile 
noastre 
dio. 
mul 
pere 
20.39.

Crainlc-repor» 
ter : Nlcolae
Soare.

de ra
pe progra- 
L cu lnce- 
de la orele
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0 nouă secție de tir 
cu arcul la Tg. Mureș

Recent, la clubul sportiv 
Mureșul din Tg. Mureș a 
luat ființă o secție de tir cu 
arcul (președinte — T. Șer- 
ban). Antrenorul secției, Z. 
Szabo, ajutat de doi instruc
tori, se va ocupa de pregă
tirea mai multor grupe de 
arcași — seniori, senioare, 
juniori (mici și mari).

I. PAUȘ — coresp.'

ATENȚIUNE! *
»

Revista LUMEA nr. 2 din 4 
ianuarie 1969 a publicat arii- 
colul „Luna — laboratorul de 
mîine’, semnat de Mircea 
Grigorescu, din care cităm : 
,„..2000 de telespectatori din 

New York au telefonat unei stafii de 
televiziune din New York protestînd 
câ s-a întrerupt reportajul unui meci 
de base-ball spre a se retransmite, în 
direct, imagini de pe Lună".

Tntîmplarea invită la meditație. Re
ceptarea ei superfluă ar putea să 
declanșeze bucurie unor oameni care, 
prin pasiune și profesie, au făcut un 
legâmint de conștiință pentru propa
garea sportului, cu tot amestecul lui 
de valori biologice, etice și estetice. 
Dar o asemenea preluare ar vădi obtu
zitate. Credem că sportul este indis
pensabil omului. Această preocupare 
trebuie sâ ocupe însă un anumit pro
cent în evantaiul preocupărilor sale, 
în bugetul timpului său. Exigențele so
cietății moderne reclamă un individ 
specializat pe un fond de multilatera
litate, un om receptiv și sensibil la 
cît mai multe din evenimentele me
morabile ce compun epoca noastră, 
capabil să-și confecționeze o scară 
proprie de valori, aplicabilă cu dis- 
cernămînt și suplețe intelectuală peste 
toată suprafața și profunzimea reali
tății. Noi nu exagerăm și nu minima
lizăm rosturile sportului, dar pledăm 
pentru corecta lor evaluare într-un con
text ce cuprinde valori cu mult mai 
mari și cu mult mai mici. Amplitudi
nea cu care individul îmbrățișează 
varietatea lumii, capacitatea sa de a 
vibra proporțional la toată gama so
licitărilor este un test de polivalență 
spirituală și afectivă, opusă atitudinii 
celor cu vizor îngust, care s-au fixat 
pe un metru pătrat de realitate, izo- 
lîndu-se în cușca unei preocupări ex
clusive (și nu întotdeauna cea mai 
elevată).

Este inadmisibilă, ca punct de vede
re majoritar, preferința pentru un 
meci de base-ball (de fotbal sau de 
orice altceva), la concurență cu un 
eveniment excepțional, înălțător pen
tru condiția umană, pagină de istorie, 
moment de smulgere de sub tirania 
gravitației, de poezie năseîndă sub 
ochii noștri. Pare ciudat câ s-au găsit 
semeni așa de blazați, cu tabieturi și 
preferințe attt de... terestre, într-un 
moment cînd geniul și cutezanța omu
lui se contopeau într-o expresie mitică 
acolo în preajma Lunii.

Atitudinea merită un hohot de rîs. 
în prelungirea ei ne putem aștepta 
ca în ziua cînd savanții vor 
definitiv leacul cancerului și societă
țile de radioteleviziune din întreaga 
lume vor bloca programele obișnuite 
cu formidabilele ediții speciale, se vor 
găsi probabil oameni care vor protesta 
energic pentru c-au fost frustrați de o 
lovitură de la 11 m. Totul e să ne 
obișnuim treptat cu bizareriile.

Pe de altă parte, trebuie 
noaștem că fenomenul sportiv a dobîn- 
dit o audientă incredibilă. 
acesta tonifică atunci cînd 
legitimat și prin întîmplâri 
relatată, iar enunțarea lui într-un mo
ment paroziastic ni se pare cuvenită 
pentru o nouă sensibilizare a respon
sabilităților. Fenomenul e urmărit de 
sute de milioane de oameni. Lumea 
sportului devine tot mai cuprinzătoare. 
Implicațiile sociologice ale acestei ex
plozii cresc probabil în proporție geo
metrică. Prin capacitatea ei de influen
țare, lumea sportului modelează un 
număr imens de conștiințe. De aceea, 
ea trebuie să fie o lume morală, 
sinceră, loială, epurată de anacronis
me, de violență, ae echivocuri, de ido
latrie pentru performanță, o lume în 
care se cultivă virtuți nu numai bi- 
cepși, o lume în care nu se luptă 
doar cu centimetri, grame, secunde, 
ci în care omul tinde să-și depă
șească anumite limite morale, în sfîrșit, 
un mediu făuritor de caractere, nu de 
cariere.

certifica

sâ recu-

Adevărul 
nu este 
ca cea
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Romulus BALABAN

exclusivitate pentru ziarul SPORTUL

DESPRE CITEVA PROBLEME DE BAZĂ
ALE FOTBALULUI ENGLEZ 
SI ALE CELUI ROMÂN

INTERVIUL NOSTRU CU D-UL DENIS FOLLOWS, SECRETARUL FEDERAȚIEI ENGLEZE DE FOTBAL
Se-nțelege că dorința și în

suflețirea noastră nu sînt su
ficiente. E nevoie de o mare 
investiție tehnică, de organi
zarea unei pregătiri temeinice, 
pe care timpul ne-o limitează 
la perioada dintre cele două 
ediții ale turneului final și, mai 
ales, că această pregătire tre
buie să fie cît mai complexă, 
deoarece nu e vorba numai să 
ținem seamă de posibilitățile 
noastre, ci și de cele ale adver
sarilor noștri.

Vedeți, dar, că treburile noas
tre abundă, că timpul aleargă 
fără indulgență și că noi, cei 
care avem răspunderi, trebuie 
să înțelegem, să gîndim, să 
știm, să vedem, să activăm de 
așa natură incit să asigurăm

Personalitatea interlocutoru
lui nostru, unul din conducăto
rii Federației engleze de fot
bal, ne scutește de orice pre
zentare.

Intrăm deci tn dialogul an
gajat :

— Ar fi mai dificil să vă e- 
număr problemele 
și agită soccerul 
începe dsa.

Veți conveni și
stră, desigur, că o federație care 
reunește azi 32 391 cluburi de 
fotbal, față de cele 25 217 cite 
avea afiliate în anul 1964, are 
de rezolvat continue probleme, 
ținînd seamă că cele mai multe 
din aceste cluburi au nevoie de 
sprijinul federației noastre, de

care animă 
britanic —

dumneavoa-

o încurajare activă pe linie or
ganizatorică, financiară și mai 
cu seamă tehnică.

Numeroase cluburi activează 
în comune și orășele — să nu 
uităm că mediul rural alcătu
iește un rezervor de resurse 
umane menit să canalizeze ta
lente pentru orice nivel al fot
balului nostru! — și însăși sfe
ra în care ele activează re
clamă o asistență tot mai in
sistentă.

$i-apoi — continuă domnul 
Denis Follows, — nu uitați că 
noi sîntem deținătorii „Cupei 
Jules Rimet“ — deci ai trofeu
lui și ai titlului mondial, și că 
munca noastră se concentrea
ză totodată și în datoria pa
triotică de a le păstra.

DENIS FOLLOWS 
văzut de Neagu Radulescu 
problemelor ivite o rezolvare 
cît mai bună.

Românul care iubește fotba
lul și se interesează de el — 
mă refer, bineînțeles, la cel 
din marea masă a tribune
lor — probabil că vede în fot
balul englezesc numai „teamul

V. F1ROIU

(Continuare în pag. a 4-a)
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PE VALEA IUI CARP Șl LA POIANA STIN1I, LA START

CAMPIONATELE JUDEȚULUI PRAHOVA URMAȘII
Schiorii din județul Prahova 

și-au disputat întâietatea, timp 
de trei zile, pe pârtiile Văii 
Iul Carp șl de la Poiana 
Stînil. Timpul a fost favora
bil, iar organizatorii s-au stră
duit să asigure o cât mai bună 
desfășurare a întrecerilor. Au 
participat schiori de la Clu
bul sportiv Sinaia, Caraima
nul Bușteni, Buregi, Voința, 
Școala sportivă, Carpați Si
naia, Textila Azuga 
centrele de inițiere 
șila, Sinaia, Poiana 
Bușteni și Azuga.

Rezultatele: slalom special 
seniori! 1. C. Tăbăraș (CI. 
sp.) 58,1; 2. M. Focșeneanu 
(CI. sp.) 59,8; 3. C. Bălan (Ca- 
raimanul) 71,0; fete: 1. Li
liana Focșeneanu (CI. sp.) 
73,6 ; Juniori 1: 1. C. Dinu
(Șc. sp. Sinaia) 53,0; 2. D. 
Stănescu (Șc. sp.) 53,1 ; 3. FI. 
Pricop (Carpați) 55,9 ; juniori 
II: 1. C. Tecușanu (CI. sp.) 
64.3; 2. V. Nițoi (Șc. sp.) 
65,4; 3. Fl. Tudor (Caraima
nul) 68,4; slalom uriaș seni
ori : 1. Tăbăraș 2:00,7 ; * ~ 
șeneanu 2:03,0 ; 3. St. 
veanu (CI. sp.) 2:07,3 
ori 1: 1. Dinu 48,3; 
Popa (Voința) 52,4;
Oanoea (Carpați) 55,4; juni
ori II: 1. I. Neagu (CI. sp.) 
55,1 ; 2. I. Răduță (CI. sp.) 
55,8 ; 3. Tudor 56,2 ; fete: 1. 
Focșeneanu 56,6 ; 2. Luiza Ni- 
culescu 81,6; slalom uriaș II 
(organizat în locul coborârii) 
seniori: 1. Tăbăraș 115,9; 2. 
Focșeneanu 118,1; 3. Moldo- 
veanu 120,7; fete i 1. Focșe
neanu 53,9 ; juniori 1: 1. Dinu 
46,9; 2. Stănescu 53,7 ; 3. AI. 
Bălănică 54,4; juniori II: 1. 
L. Butnaru (Voința) 104,2; 2. 
Neagu 106,9; 3. N. Neacșu 
(Voința) 116,0 ; fond 3 km Ju
nioare : 1. Mariana Bălan (CJ. 
sp.) 8:03 ; 2—3. Maria Petrov

FOȘTILOR CAMPIONI

șl de la 
din Te- 
Țapului,

2. Foc- 
Moldo- 

Juni- 
Gh. 
Tr.

2.
3.

(Țextila Azuga) șl Maria To
cita (O. sp.) 8:20 ; 10 km ju
niori 1:1. Gh. Voicu (CL sp.) 
30:33 ; 2. N. Mitu (Buregi)
34:35 ; 3. L. Blaj (CI. sp.)
34:36; 15 km seniori : 1. V. 
Alexandrescu (Caraimanul) 
44:33 ; 2. I. Funiem (CL sp) 
50:09 ; 3. FI. Moldoveana (CI. 
sp.) 50:40 ; tineret 15 km : 1. 
C. Șovăială (CI. sp) 45:51 ; 2.
H. Nicolae (CI. sp > 46:53 ;
5 km juniori II: 1. C. Pe
trescu (Caraimar.ul) 16 "4: 2. 
Gh. Păunescu (CI. sp ) 17:05; 
3—4. D. Clinei (CI. sp.) și Gh. 
Drăguș (Caraimanul) 17:18; 
fetițe 12—14 ani 1 km ; L Re- 
nate Kulman (Centrii Azuga) 
6:03; 2. Viorica Stoica (Buș
teni) 6:14; 3. Daniela Cristes- 
cu (Azuga) 6:38 ; băieți 18—12 
ani 1 km : 1. M. Delear.u (A- 
zuga) 5:35; 2. D. Popa (A- 
zuga> 5:54; 3. C. Enarh»
(Bușteni) 5:58; băieți 12—14 
ani 2 km : 1. C. Dirianu (A- 
zuga) 11:33; 2. V. Chiru (Te- 
șila) 12:19 ; 3. P. Țintea (Te- 
șila) 12:29; ștafeta 3x5 k™ 
juniori: 1. Clubul sportiv Si
naia (echipa I alcătahă din 
Gh. Voicu, Gh. Păunescu, L 
Mustață) 39:48 ; 2. Caraimanul 
Bușteni 41:22 ; 3. CL «p. Si
naia n 44:05 ; 3X3 fan fete:
I. Clubul sportiv Sinaia (Ma
ria Enache, Mariana Băten, 
Maria Toata) 23X13; X Tex
tila Azziga 24-.33 ; 3. Carai
manul Bușteni 25 J0.

Multe elemente eu 
contribuit Ia succesul 
„Cupei Postăvarul", în
tre care și întâlnirea 
competitorilor de acum 
15—20 de ani, renăscut: 
azi în copiii lor. Ur
mașii valoroșilor concu
rent! din trecut, s-au 
întâlnit te start în timp 
ce părinții lor le erau 
spectatori. Dintre parti
cipant!, amintim pe Mi- 
nodora Zerman. fiica 

foste! campâoer.e Sta
nislava Zerman. Miha- 
ela Cristea, fiica fostu
lui campion de sărituri 
Constantin Crisaea, Eva 
Naftan. fiica fostei foo-

Nr. £24 (5858)

diste Piri Molnar, Ioana 
Bîrsan, fiica fostului 
schior fruntaș Constan
tin Binsan. Dorina Mun- 
tear.u, fiica fostului 
campion național la 
slalom ți coborâre Va
sile Munteanu, Marian 
Văcaru, fiul fostului 
campion național la 
coborâre și membru al 
echipei române partici
pantă la J.O. din 1948, 
Ștefan Văcaru, Floren
tina Lepădata, fiica 
mtatipfuhil campion de 
fond Flore» Lepădatu.

Nume vechi, nume 
noi. In fond, o tradiție 
frrmoasă. (MB.)

(Urmare din pag. 1)
constituie un procent mai 
mult decît remarcabil.

Ieșind din cadrul strict al 
problemelor olimpice, nu-i 
lipsit de interes să arătăm 
că, în general, în anul 1968

14 din 21 secții fruntașe
Preponderența pe care spor

tivii de la Dinamo o dețin 
în multe loturi reprezenta
tive exprimă, de fapt, recu
noașterea valorii acestora, a 
superiorității dovedite de ei 
în competițiile cu caracter in
tern. Semnificativ în aceas
tă privință ne apare faptul 
că din cele 21 secții P* ra
mură de sport existente la 
clubul Dinamo 14 se situea
ză pe primul loc în ierarhia 
autohtonă. Edificatoare s'r.-, 
îndeosebi, exemplele echipe
lor de lupte greco-romar.e ?: 
polo care, în 1968, au cuce
rit pentru a 20-a și. respec
tiv, a 12-a oară titlurile de 
campioane ale țării. Un evi
dent ascendent valoric față 
de adversarii lor de la a te 
cluburi dețin și sportivii sec
ției de caiac-canoe, gimr.aș- 
tii, baschet bal iști i, cicliștii 
din probele de fond etc. A- 
ceasta a făcut posibil ca in 
anul trecut să se realireze 21 
titluri de campioni naționali

MIH AI BOTA 
coresp.

peste 250 de sportivi dfr.a- 
moviști au fon selecționați 
în loturile raționale. majo
ritatea dintre ei reușind să 
reprezinte cu r-cces culorile 
patriei fa întâlnirile și corn

iipetițiile 
care au
șî 140 de noi recorduri
Ga 
Pe ...
lită inițial pentru întreg clu
bul. Pe de altă parte, spor
tivii secțiilor de atletism, ci
clism, natatte, haltere, pa
tinaj și tir au îmbunătăți: in 
1968 peste 140 de ari di
ferite recorduri ale tării. 
Demr. de relevat e fapt— că 
multe dintre aceste reconfcri 
s-au apropiat «imtiSor de 
performantele imegistrate pe 
pian intematfocal. progres;_1 
cei mei rapid irs trinifri I pa
tinatorii.

Rezultatele cbcmute de
monstrează că maree majori
tate a ten rineml-er. an tre—o- 
riior ti sportrv- '»- smr>- 
cit eu perseverentă ti ocesri- 
ir.ciozhate. devenfc-d «<tiel 
posibil ta ctâeetivefo de eer- 
formanțâ pentru «d 1988 
să fie nu aumei rea rate, e 
și depățtte. atât la iwfie-.: can
titativi, cit și la cei cal na
tivi.

ir.terr.ațicr.ale
luat parte.

«porturile individuale și 
echipe) peste cifra stabî-

VIITORUL, PREOCUPARE MAJORA

Ceea ce, după opinia noas
tră, merită a fi cu precădere 
remarcat, atunci cînd se a- 
preciază 
Dinamo, 
realizat 
ririi și

activitatea clubului 
este progresul cert 

în direcția descope- 
creșterii elementelor

PALMARES 1968

La Jocurile Olimpice di» 
Mexic

1 medalie de aur : Ivar Pat 
zaichln șl Serghel Covahov 
(canoe dublu) ;

4 medalii de argint : Mîhae- 
la Peneș (atletism — arunca
rea suliței), Ion Monea (box). 
Marcel Roșea (tir — pistol vi
teză), Anton Calenlc, Mi^ai 
Țurcaș, Dimitrie Ivanov (com
ponent! ai echipajului Româ
niei de caiac 4) ;

3 medalii de bronz : Calistrat 
Cuțov (box), Viorica Dumitru 
(caiac simplu). Nicolae Marti- 
nescu (lupte greco-romane) :

1 loc IV : Viorica Dumitru 
(componentă a echipajului ro
mânesc de caiac dublu) ;

1 loc V : Ion Țăranu (lupte 
greco-romane) ;

1 loc VI : Aurel Vemsscu, 
Atanasie Sciotnic (caiac du
blu).

în competițiile europene

Ioana Tudoran — componen
tă a echipajului de schif 4+1, 
campion european.

Echipele de volei băieți și 
polo — finaliste ale «Cupei 
campionilor europeni".

La Jocurile Balcanice

al

19 titluri de campioni, 

în competițiile naționale

147 titluri de campioni 
țării (seniori și juniori).

140 de noi recorduri republi
cane (seniori și juniori).

Echipele de fotbal, baschet 
și hochei pe gheață — câști
gătoare ale „Cupei Romlniei*.

perspectivă. Cu ani 
Dinamo București, 
cluburi din Capi-

BOBURILE S-AU LANSAT

uȚtrmta caoc'jrer.t a început 
o r.'.nsnere puternică care a 
acoperit cu un strat de 25 de 
an de zăpadă pîrtia.

*
IXsnfaâcâ dimineață, la Co- 

nta-nie, organele sportive fo
rate. sprijinite de Clubul 
sportiv Strana, eu organizat, 
te kxti ntxr.it Vatra Satu
lui. un reușit concurs de să
ltate ti bob Au participat 
r-k-nerry: copii din localitate 
(s-mi întrecut pentru „Săni
uța de argint"), tineri care 
nu folosit boburi proprii (14 
echipaje) și echipajele de ti-

neret ale Clubului sportiv 
Sinaia. întrecerea s-a bucu
rat de un deosebit succes.
Clubul sportiv Sinaia și-a pro

pus să sprijine disputarea a- 
cestor concursuri și să selec
ționeze cele mai dotate ele
mente pentru secția de bob 
a clubului.

Datorită eforturilor munci
torilor care lucrează la ame
najarea pîrtiei de bob din Si
naia, aceasta este aproape gata 
pentru a fi dată în folosință. 
După toate probabilitățile, 
primele coborîri pe întregul 
traseu vor fi efectuate la 
sfîrșitul acestei săptămîni, ur- 
mind ca. după cîteva zile de 
antrenamente, să fie organi
zat ooncursul inaugural. Pînă 
atunci, lotul de tineret, pre
gătit de maestrul sportului 
Tita Rădulescu, și ceilalți bo- 
beri aflați la Sinaia vor face 
antrenamente pe porțiunea de 
pistă înghețată de cîteva zile.

te grave de la regulile și 
normele etice ale întrecerii 
și vieții sportive, care au 
pus intr-o lumină nefavora
bilă prestigiul clubului. Sint 
cunoscute. în acest sens, fap
tele condamnabile ale lui Ga
briel Moiceanu, Zoltan Va
mos și Vasile Tudor, care au 
folosit substanțe doping pen
tru a-și crea avantaje inco
recte. in întrecerea sportivă, 
față de adversarii lor. Este 
adevărat că Biroul consiliu
lui clubului a înfierat public 
asemenea practici de o gra-

DGGENTA LA LOC DE ONSTE

A miIAJII SPORTULUI ROMANESC

In cursă Marin Focșeneanu, secundant al lui (Bornei 
Tăbăraș in cursele din cadrul campionatelor 

județului Prahova

SA FIE HANDBALUL
PRACTICAT IN SALA,

ALTCEVA?

tinere, de 
în urmă, 
ca și alte 
tală, își crease un neinvidiat 
renume datorită atragerii 
sportivilor afirmați în echi
pele provinciale. In ultimii 
ani, situația s-a schimbat în 
mare măsură. Chiar dacă, la

TINĂRUL DINAMOVIST, O
în anul 1968, Tînărul Di- 

namovist a cuprins în activi
tate 1063 sportivi legitimați 
și peste 500 nelegitimați, re
partizați în 22 secții. Dintre 
aceștia. 6 au realizat norme 
de maestru al sportului, 14 
de categoria I seniori, 54 de 
categoria a Il-a seniori, 146 
de categoria a IlI-a seniori 
și 348 de categoria juniori. 
Este semnificativ de arătat 
că în cursul anului trecut au

«ui 11 ii 11 iii i i ii • 11 • 111 imn 11 ii 1111 • i ii 111 ii 1111111 ii 1111 ni i ii 111 ni 111111111111 nu ii mu i
care, deșt au beneficiat de 
reeteh a.neriaere oe pregă
tire. etit ai eadmrl tocurilor 
repcbtteaae. rit ș< din par
tea eSubulX sew toeă rezul
tase «labe îa reper; ca per- 
formaetete tntemațtocaJe. 
Est» carul hal terednfor Gh. 
>6aes ti Gh. Teje-nan. care

F-e m .etai pe. fot mantelor 
mermale.

Sah se mmmcrtă ti er.n 
«Steri. e=3 rir-t Ion Rătou 
Ptifa Ttxăor ti Petre CSobanti, 
care ss au realms: voimnul 
ce efor: planificat, nereușind 
asfieț să.?; enorme titlurile 
pe care Je dețipeem Vinovat 
de areestă stere negativă de 
hacuri se face șt ar trenorfi 
lor. Alexandru Stomeac — 
care a ~an. Testat lipsuri și 
greșeli in eonduerrea și în
drumarea procesului de an- 
tresaament De altfel, condu
cerea clubului l-a sancționat 
pe antrenor și a aprobat pro
punerea de renunțare la ser
viciile atietilor Petre Cicba- 
nu și Itai RâțoL Aceeași ră- 
s=rrâ a fost luată și in cazul 
ciclistului Dan Popovici. îno
tătorului Dan Demetrîad și 
a gimnastului A lex. Silaghi, 
cărora, deși clubul Ie asigu
rase condiții bune de pre
gătire și încadrare corespun
zătoare. le erau proprii ma
nifestările de automulțumire, 
fiecare dintre ei complăcîn- 
du-se în mediocritate. în ca
tegoria acestora au fost în
cadrați și _____
Dumitrescu, luptătorul Flo- 
rea Ciorcilă (acesta pentru 
viață nesportivă) și tensima- 
na Mariana Ciogolea, căro
ra conducerea clubului le-a 
dat, de asemenea, un ultim 
avertisment.

meniul trecvtafjL. spo
re că Dsr.amo $ -a creai su
ficiente pcBibdităp de a-ș. 
împrospăta periodic forte e 
din pepinieră proprie, ba 
chiar de a fartaza ș> altor 
cluburi «au asociații eteaea- 
te tinere, selectate eu gri
jă și pregătite cu atenție ti 
migală in aecțill» TInăruttă 
Dinamo vist (baschet bafisrjl
Gh. Gmpeanu, transferat La 
Universitatea Tîntlșoera. bo
xerul Gh. Voicu la 
București, tenisaoenti Sțrri- 
don Ior.escu și Lucian Ro- 
șianu la Progresul Btx-jrești. 
voleibalista Marina Tast-j la 
Universitatea București etc ).

Numai in anul 1968. de 
pildă, prin acțiunile de se
lecție organizate în parcul 
sportiv Dinamo din șosea-a 
Ștefan cel Mare, au trecut a- 
proape 12 000 tineri și tinere, 
dintre care au fost reținuți a- 
proximativ 390 (100 fete). aflat: 
în prezent în faza unor noi 
triaturi de verificare. Printre 
cei selecționați se află tineri 
foarte bine dotați fizic pen
tru anumite ramuri de sport, 
cum sînt i Liviu Grama (90 
kg — pentru lupte libere), 
Ciprian Cărăușu (82 kg — 
pentru haltere), Mihai Dumi
tru (1,94 m înălțime — pen
tru baschet). Eugen Ciufu- 
lescu (1,96 m — pentru bas
chet), Dumitru Solomon (80 
kg și 1,77 m înălțime — 
pentru rugby) și alții.

PEPINIERĂ VALOROASĂ
fost promovați în primele e- 
chipe ale clubului peste 40 
de juniori (evidențiindu-se in 
acest sens antrenorii Teodor 
Giurculescu, Gheza Furesz, 
Stavru Teodorof, Alexandru 
Ilie, Cristian Vlâduță. Mag
dalena Negrea și alții) iar 25 
de tineri sportivi sînt nomi
nalizați pentru lotul de pre
gătire preolinipic in vederea 
J.O. din 1972. Printre aceștia 
din urmă figurează MARIA

seca la ireală tevrSe erv 
tente, xa coenbătias ea tee- 

de tot fefcL 
aaaAat eaaaHe avr 

scări de Jaerari reganve. >•- 
todMe =Asi"te care «e »•

Una tfic cooefi^rte prtaci- 
pa> «ue «.-ane, a feat »-

sxțî sportivi nu rea- -
sk integral cboecuve-te pro
puse. ăr fa alte carurs re- 
zuâtetete obți- re coc tin. -xă să 
fie iipsete de valoare fater- 
națirnală In acts seas a «osc 
cîtetă eeefia de xtae* fete, 
care a avut o esenpoetere sub 
pcaâbcicăti fa finalul cam- 
pweatahd trecui, păenind 
t-tlui de camptoar i. S-a «- 
preetet că eșecul se datereș- 
te. fa principal, insuficientei 
capaatăli de mobâuzare $> 
putere de luptă, ca și unor 
greșeli fa folosirea efectivu
lui de jucătoare pe parcursul 
anumitor partide. La rindui 
ei, echipa masculină de volei 
a manifestat, fa campionatul 
trecut, o scădere a potenția
lului de joc. ceea ce a pus 
in mod foarte acut problema 
întineririi lotului.

îndreptățite aprecieri criti
ce a întrunit și echipa de 
fotbal, a cărei comportare nu 
a fost constantă de-a lungul 
turului campionatului, jocu
rile bune aiternînd cu altele 
de un slab nivel. Faptul că 
la partidele disputate în de
plasare s-a realizat numai un 
singur punct a contribuit ca 
Dinamo să ocupe în clasa
ment un loc care nu reflectă 
posibilitățile reale ale efec
tivului său. Frintre cauzele 
care au generat această si
tuație, la Ioc de frunte figu
rează superficialitatea anu
mitor jucători, ușurința cu 
care ei au abordat unele me
ciuri. Apreciindu-se că mă
surile luate împotriva jucă
torilor Narcis Coman, Cornel 
Popa, Ion Pîrcălab, Radu 
Nunweiller, Lazăr Pîrvu și

fir.

boxerul Mihai

NICI UN RABAT, 
FAȚA DE INCALCAREA 

ETICII SPORTIVE
în anul trecut, insă, unii 

sportivi dinamoviștj s-au fă
cut vinovați de abateri foar-

ritate deosebită. dar dacă 
eie s-au produs, totuși, in- 
seanmi că măsurile preven
tive au cam lipsit și că 
munca de educație dusă in 
unele secții pe ramură de 
sport prezintă încă serioase 
fisuri. Ne-au dovedit-o, de 
fapt, șl câțiva dintre hocbeiș- 
tii de la Dinamo, care s-au 
dedat la acte huliganice im- 
potriva unor spectatori la pa
tinoarul -23 August". Și în 
această împrejurare, condu
cerea clubului a acționat e- 
nergc si cu fermitate, dar 
considerăm că ar fi fost mult 
mai util să se fi vegheat La 
preîntâmpinarea unor acțiuni 
de asemenea natură, să se in
tensifice munca educativă cu 
sportivii La toate eșaloanele.

Clubul Dinamo și-a ciștigat 
stima si prețuirea iubitorilor 
de sport prin performanțele 
strălucite ale unor demni re
prezentanți ai săi, așa cum 
pot fi considerate și acelea 
realizate in anul de curînd 
încheiat. Nu putem crede de- 
cit că toți sportivii, antreno
rii, tehnicienii și activiștii săi 
se vor strădui in anul care a 
venit, ca și in perspectiva 
Jocurilor Olimpice din 1972. 
să consolideze și să îmbogă
țească tezaurul de succese 
realizat pînă acum. Aceasta ar

tere a prestigiului clubului 
Dinam, alit in țară cit și 
pește hotare, dar ar contri
bui substanțial la continua 
afirmare a sportului româ
nesc in arena mondială

Interesant șl plin de nepre
văzut «cest debut hl vernal al 
campionatului masculin de 
handbal. Firește că impresiile 
inedite, culese tn cele trei eta
pe ale primului turneu din ca
drul întrecerii pentru titlu, nu 
sînt legate de date calendaristice 
și nici nu au nimic comun cu 
temperatura neobișnuit de scă
zută din această iarnă. Aci este 
vorba de cu totul altceva. Șl 
anume, de faptul că pentru pri
ma oară formațiile noastre 
fruntașe au fost puse în situa
ția de a disputa jocuri (impor- 
.tante prin rezultatul lor) în sală 
și. mai mult, în condiții cu to
tul neobișnuite, participînd la 
trei partide în trei zile conse
cutive.

Cele mai importante date In 
aceste două direcții (ineditul 
jocurilor de campionat în sală 
și solicitările fizice neobișnuite) 
au fost oferite de evoluția — 
pentru prima oară — a echipe
lor de categoria A Intr-o com
petiție oficială organizată în 
sală. Cu acest prilej ne-am con
vins practic, că între handbalul 
jucat pe zgură și cel jucat pe 
parchet este o diferență mare. 
Valorile tehnice și tactice au 
alte valențe în condițiile de 
siguranță în minuirea mingii 
oferite de parchetul sălii, de lu
minozitate șl temperatură ega
le pe toată desfășurarea unei 
partide, ți, peste toate, de echi
librul perfect pe care îl asigură 
handbalistului contactul cu par
chetul.

Ni se poate reproșa faptul că 
asemenea lucruri puteau fi 
știute dinainte. Este adevărat. 
Dar întîlnlrea directă cu ele, 
în momentele de mare tensiune 
oferite din belșug de acest prim 
turneu, a fost mai revelatoare 
decît ne-am fi așteptat. în pri
mul rind, pe carnetul antrenoru
lui federal au apărut nume noi 
în lista celor susceptibili de a fi 
incluși in lotul reprezentativ. 
Oameni total necunoscuți pînă 
acum s-au impus brusc atenției, 
fiind in unanimitate remarcați 
de tehnicienii prezenți. Am no
tat și noi cu satisfacție pe Co- 
minescu (Politehnica Timișoa
ra), o extremă plină de nerv, 
pe Păcuraru (Timișul Lugoj) 
un conducător de joc cu gaba
rit, forță de șut și o remarca
bilă Indemînare tehnică, pe 
Băutu — portar lipsit încă de 
tehnică, dar nu și -de talent — 
și pe Condrea, un inter în care 
merită să fie investit capital 
moral și material avînd calități 
cu... carul (ambii de la Poli
tehnica Galați). în al doilea 
rind, a existat posibilitatea con
firmării unor valori care pînă 
mai ieri nu păreau așa de certe. 
Un exemplu de netăgăduit îl

reprezintă tînărul pivot brașo
vean Bota (Dinamo), care poate 
fi trecut, fără nici o rezervă, de 
la lotul de tineret la cel de 
seniori. Fără să atingă limitele 
preocupărilor pentru formarea 
lotului, în această categorie a 
reconfirmărilor pot intra îngă 
mulți handbaliști, a căror evo
luție în turneul de la Cluj, ne 
dă speranța că în curînd ei pot 
depăși aceste limite 8 Avrames- 
cu, Georgevtci (Dinamo Bacău), 
Dan Marin (Dinamo București), 
Oană (Universitatea Cluj), Savu 
(Steaua). Pe de altă parte, s-au 
putut face aprecieri deosebit de 
interesante cu privire la valoa
rea portarilor. Interesante și 
prețioase, mai ales cunoscîn- 
du-se rolul major al unui por
tar într-o echipă de handbal. In 
acest sens nu mai avem azi con
vingerea că Penu (Dinamo 
București) este în momentul de 
față omul nr. 1 pe acest post. 
Forma lui Orban (Universita
tea București) ca șl evidenta re
venire la valoarea lor de acum 
cîtva timp a lui Dincă (Steaua) 
și Negovan (Universitatea Cluj) 
pun serios sub semnul întrebării 
supremația dinamovistului.

După cum se vede, lucruri 
noi din abundență și, prin im
portanța lor (lotul reprezentat^", 
a cărui comportare începe ffk 
dea serios de gîndit), de o strin
gentă actualitate. Acesta este 
și motivul pentru care noi le-am 
acordat întiietate, deoarece tur
neul de la Cluj a fost revelator 
și din alte puncte de vedere. De 
pildă, în ce privește preocupa
rea echipelor noastre de cate
goria A în vederea realizării 
unui joc rapid, variat și con
ceput pe baze modeme. Am re
marcat unele tendințe spre mo
dernizarea apărării, așezată pe 
poziții mai avansate. Lupta pen
tru puncte și-a pus și aici am
prenta. Avem însă impresia că 
progresul își are izvorul mai cu
rînd în teama de a nu risca 
puncte în clasament, decît în 
dorința de a însuși ceva nou. 
Dar, în sfîrșit, tot „progres" se 
cheamă. In schimb, în atac, s-a 
manifestat pregnant tendința 
de a se juca rigid, cu prelun
girea fazelor ofensive obositor 
de mult, așteptînd, în primul 
rind, greșeala adversarului și 
nu depășirea lui prin folosirea 
unor mijloace tactice variate 
de care handbalul modern dis
pune cu prisosință.

In concluzie, dacă ar fi să 
apreciem evoluția echipelor 
noastre după acest prim turneu, 
atunci trebuie să spunem — cu 
regret — că exceptînd pe Steaua 
și, într-o mai mică măsură, pe 
Dinamo București, în rest for
mațiile noastre fruntașe au va
loare de categoria A, doar pe 
hîrtie. In realitate, ceea ce re
prezintă le dă dreptul să aspire 
— în raport cu dezvoltarea hand
balului pe plan european — 
cel mult la categoria C. Și asta 
ni se pare că ar fi necorespun
zător cu categoria de salarizare 
a antrenorilor respectivi...

C. A.

ZONELE PRIMULUI CAMPIONAT
NAȚIONAL PE ECHIPE

• Premiera

Timișoara fi
Numeroși spectatori; 

slmbâtâ ș: duminică in 
irului “ “

la Roman ț Politehnica

Vagonul Arad finaliste
prezenți 

sala Tea- 
.Vasile Alecsandri* din 

Roman, au asistat la primul con
curs de Judo (la care au parti
cipat șase echipe) in cadrul în
trecerilor etapei de zonă ale cam
pionatului național. Reuniunea de 
simbătâ a fost dominată de me
dul Politehnica Brașov—Metalul 
Roman, două dintre formațiile 
aspirante la primele locuri. La 
capătul unei dispute pasionante, 
urmărită cu deosebit interes de 
publicul romașean, victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 7—5. 
Medul Sănătatea Mediaș—Univer
sitatea Iași s-a Încheiat In favoa
rea echipei din Mediaș : 10—2. Du
minică. în cea de a doua reuniu
ne. Sănătatea a întrecut la scor 
(10—0) pe Politehnica Galați, iar 
Metalul a dispus de Farul Con
stanța cu 0—3. Astfel, pentru fi
nalele campionatului republican 
s-au calificat Metalul Roman și 
Sănătatea Mediaș.^

Competiția a fast încheiată eu 
derbvul zonei. Metalul—Sănătatea, 
pentru stabilirea locurilor 1—2. 
Duelul a luat sfîrșit cu un rezul-

tat de egalitate; 6—6. Avînd mai 
mulți lpponl, formația din Ro
man a ocupat primul Ioc.

La întrecerile aoestei zone; cele 
mai spectaculoase întîlniri le-au 
oferit : P. Hrib (Roman) — Gh. 
Iacobescu (Brașov) — cat. 80 kg; 
V. Cosma (Roman)—V. Mânu (Bra
șov) — cat. +93 kg și M. Iureș 
(Galați)—A. Barbu (Mediaș) — 
cat. 80 kg. Profesorul Fi. Frazzei. 
delegatul federal, a avut numai 
cuvinte de laudă despre concursul 
la care a asistat : „Un bun nivel 
tehnic, excelentă organizare și 
două echipe — Metalul Roman șl 
Sănătatea Mediaș — care au in 
componența lor judokani cu fru
moase posibilități de afirmare".

Iată clasamentul final : 1. Me
talul Roman, 2. Sănătatea Media,, 
3. Politehnica Brașov, 4. Fartii 
Constanța, 5. Universitatea Iași, 
6. Politehnica Galați.

Gh. DINU
Timp de două zile peste 1000 

de spectatori au urmărit întrece
rile etapei de zonă disputate în 
Sala de Sport din Timișoara. Corn ■ 
petiția s-a bucurat de o bună or-

ganlzare. De altfel, toate locurile 
din sală au fost ocupate înainte 
de începerea reuniunii.

Dintre echipele care au evoluat, 
cea mai bună impresie a lăsat-o 
Politehnica Timișoara, antrenată 
de prof. Cornel Bogdan, compo- 
nențil ei folosind o gamă variată 
de acțiuni ce le-au adus aplauze. 
Cei mai buni judokani ai con
cursului au fost : Slatibar Ma- 
cridin — cat. 70 kg, Sergiu Mora- 
riu — cat. 93 kg, Aron Gostlan — 
cat. 80 kg — toți de la Politehnica 
Timișoara, Iosif Kaupert — 93 kg 
de la Vagonul Arad.

Rezultate : Politehnica Timișoa
ra cu „U“ Craiova 12—o, cu Gea
mul Mediaș 11—1. cu Vagonul 
Arad 12—0, cu Straja Orăștie 11—1; 
Vagonul Arad cu Geamul 8—4, cu 

Craiova 8—4 ; Straja Orăștie 
cu Vagonul 8—4, cu „U“ Craiova 
6—6 ; „U“ Craiova—Geamul 8—4 ; 
Geamul—Straja 7-5.

Clasament ; 1. Politehnica Timi
șoara, 2. Vagonul, 3. Straja Orăș
tie, 4. sU“ Craiova, 5. Geamul 
Mediaș. Deci, pentru finala cam
pionatului național pe echipe s-au 
calificat Politehnica Timișoara șl 
Vagonul Arad.

P. ARCAN și I. STAN — 
coresp.

ntxr.it
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Rapid se află
la vila Robinson...

zică generală, concomitent cu 
recuperarea jucătorilor trau
matizați în sezonul de toam
nă.

SFINȚEȘTE LOCUL
9

N

Și Rapidul a luat calea 
Bucegilor ! Alături de 
numeroase echipe din divi
ziile A și B ale campiona
tului nostru, formația giu- 
leșteană își continuă pregătiri
le, în vederea sezonului compe- 
tițional de primăvară, în me
diu montan. Plecați ieri la 
Predeal, rapidiștii și-au 
bilit cartierul 
„Robinson1*, 
ne-a declarat 
trai Motroc, 
leșteni sînt ferm hotărîți să 
depună toate eforturile pen
tru ca perioada de pregăti
re la munte — care va dura 
pînă la 26 ianuarie — 
se soldeze cu un volum __
mai mare de acumuliri. cu 
care să poată face față în 
condiții cît mai bune 
rului campionatului.

Deocamdată, clubul 
Giulești n-a perfectat 
un turneu peste hotare, 
fi exclus ca, pînă la sfîrșit. 
Rapidul să rămînă pe loc. 
susținînd în primele zile din 
februarie meciuri amicale, 
de pregătire, cu echipe din 
tară.

general la 
Așa după 
fundașul 

fotbaliștii

*

poftă de Joc și de... Joacă. 
Deși abia au început pregă
tirile, fotbaliștii băimăreni au 
ajuns la-antrenamente de du
rată între 90—150 de minute.

alte

Sta
vila 
cum 
cen- 
giu-

să 
cit

retu-

din 
nici 

N-ar

După o vacanță de trei săp- 
tămîni, divizionara B. C.S.M. 
Sibiu, și-a reluat pregătirile 
îr vederea returului campio
natului. In urma unui rigu- 
tos control medical, jucătorii 
echipei s-au reunit la ? ia
nuarie în stațiunea Păltiniș, 
l nde, sub conducerea profe
sorului de educație fizică Mir
cea Negru, efectuează prima 
parte a programului de pre
gătire, axată pe readaptarea 
la efort și pe îmbunătățirea 
condiției fizice.

Sînt prezenți la Păltiniș 17 
Jucători, între care două noi 
achiziții ale formației sibi- 
ene, N. Dinu și I. Creiu, 
transferați de la Elastic 
biu și, respectiv, Șoimii 
zău.

Cu începere de la 18
nuarie, pregătirile vor con
tinua la Sibiu, sub conducerea 
antrenorului principal Iosif 
Ghierling.

I.UDOVIG CHIRA 
coresp.

★

Dinamo Bacău a plecat

la Slănic Moldova
experiențele fericite

Si- 
Bu-

la-

Antrenorul Viorel Simina 
(jucător 12 ani la C E R. Paș
cani) a început la 7 ianuarie 
pregătirile la echipa pe care 
n-a părăsit-o nicacînd. Ajun- 
gind la concluzia că slabele 
rezultate din prima parte a 
campionatului sînt, in mare 
măsură, consecința unui lot 
necorespunzător, antrenorul 
pășcănean și-a alcătuit un lot 
considerabil întinerit, alcătuit 
din lonescu. Kovalik-portari, 
Rusu. Blejuscă, Coama, Mag. 
Bișniță, Rozorea-fundași, Dra
ga n, Hrițcu, Munteanu-mijla- 
cați, Be.ian, Făîu, Marinescu, 
Ciu pa. Oblincescu, Suciu 
înaintați.

ILIE IONESCU
coresp. principal

★

După
din alte ierni petrecute — 
cu folos — la Slănic Mol
dova. dinamoviștii băcăuani 
pleacă mîine în aceeași sta
țiune. Aici își vor realiza, 
fără îndoială, un dublu o- 
biectiv; vor continua și îșl
vor desăvîrși pregătirea fi-

După obișnuitul examen în 
fața aparatelor medicale, fot
baliștii de la Minerul Baia 
Mare au trecut la pregătirea 
sezonului competițional de 
primăvară. Pentru început, 
condițiile sînt destul de grele 
(vineri, termometrul a arătat 
—15 grade), dar elevii antre
norului Constantin Voroncov- 
schi au dovedit de la primele
contacte cu balonul multă

FRUNTAȘE ALE DIVIZIEI C

ȘTIINȚA PETROȘ ENI <seria a vi-a>
Datorită unui gol marcat în 

plus față de a doua clasată. 
Metalul Copșa Mică, Știința Pe- 
troșeni a devenit cap de serie 
la încheierea turului. Se poate 
spune că în nici una din cele 
opt serii ale diviziei C nu se 
dă o luptă mai strînsă în frun
tea clasamentului, ca în seria 
a Vl-a. Echipele de pe locurile 
1—6 sînt de valori sensibil ega
le, între prima și cea de a Vl-a 
clasată nefiind o distanță mai 
mare decît de 2 p. Primele trei 
echipe — Știința Petroșeni, Me
talul Copșa Mică și Aurul Zlat- 
na — au totalizat fiecare cîte 19 

.puncte și sînt departajate prin 
Igolaveraj: 23—11, 28—17 și, res
pectiv, 23—16. Două dintre frun
tașele seriei, Victoria Călan și 
A.S.A. Sibiu, care s-au aflat în 
fruntea clasamentului 5, respec
tiv, 7 etape și aveau pretenții 
la locurile 1—2 La jumătatea 
campionatului, se găsesc acum 
pe pozițiile 4 (Călan) și 5 (Si
biu).

Echipa studenților din Valea 
Jiului a avut un finiș puternic, 
care a adus-o pe primul loc. In 
ultimele cinci meciuri Știința 
a obținut 8 puncte, realizînd 
două meciuri nule (la Deva cu 
Mureșul 0—0 și la Călan cu Vic
toria tot 0—0) și întrecînd la 
Luduș pe Mureșul, și la Petro
șeni pe Minerul Ghelar și Au
rul Brad. în cele 15 etape Știința 
a suferit trei înfrîngeri în par
tidele cu Arieșul Cîmpia Turzii 
(0—1), A.S.A. Sibiu (0—2) — în 
deplasare și Aurul Zlatna (1—2) 
— acasă. Despre jocul echipei 
se poate spune că este destul d« 
spectaculos. Studenții nu abu
zează de apărare supranumeri- 
că nici în partidele din depla
sare. Cel mal eficace înaintaș 
a fost Răsădeanu, care a înscris 
6 goluri. Fiind vorba de o echi
pă de studenți, ar trebui amintit 
de tinerețea ei. Dar nu e ca
zul. Vîrsta medie se ridică la 
24,3 ani, datorită celor 5 jucă
tori de peste 30 de ani eare fac 
parte din lot.

De pregătirea echipei se ocu
pă cu multă tragere de inimă 
profesorul Gheorghe Irimie, a- 
sistent la Institutul de mine din 
Petroșeni. Condițiile materiale 
ale echipei sînt mulțumitoare. 
Jucătorii au la dispoziție echi
pament și materiale suficiente 
și teren corespunzător pentru 
antrenament (la Petrila) și 
jocuri oficiale (stadionul Jiul 
din Petroșeni). Trebuie să re
marcăm faptul că jucătorii 
Științei au o comportare pe de
plin sportivă la meciuri (în tur 
n-a fost eliminat nici unul din
tre el).

Iată lotul cu care Știința Pe
troșeni a încheiat prima jumă
tate a competiției și care va 
fi folosit și în retur : Marincan 
(student, 18 ani), Martinescu 
(student, 21), Păsculescu (Ingi
ner, 27), Popovici (student, 20), 
Izvernaru (student, 24), Con- 
stantinescu (student, 30), Tudor 
(student, 22), Varhonic (student, 
31), Munteanu (student, 30). 
Bulbucau (student, 31), Stir (stu
dent, 24), David (elev, 17), Bi- 
lăneanu (student, 24), Mercu- 
reanu (student, 30), Matei (stu
dent, 19), Răsădeanu (student, 
28), Stănescu (student, 22), Fă- 
ga-f (student, 20), Marcu (stu
dent, 24) și Tugeanu (student, 
26).

S. BALOI 
corespondent principal

< SITUAȚIA
PRIMELOR 6 ECHIPE 

IN CLASAMENT

1. Știința Petroșeni
15 7 5 3 23-11 19

2. Metalul Copșa M.
15 7 5 3 28-17 19

3. Aurul Zlatna
15 8 3 4 23—16 19

4. Victoria Călan
15 8 2 5 30—20 18

5. A.S.A. Sibiu
15 7 4 4 23—14 18

6. Mureșul Deva
15 7 3 5 18—18 17

LOTO-PRONOSPORT
LISTA CIȘTIGATORILOR DE EXCURSII ATRIBUITE LA CON
CURSUL SPECIAL PRONOEXPRES DIN 1 IANUARIE 1969 (40 

EXCURSII IN BULGARIA, „NISIPURILE DE AUR")

1. Ștefan Pop, com. Copal- 
nic, jud. Maramureș ; 2.
Gheorghe Donțu — Fetești ; 
3. Nicolaie Chiriță — Brăi
la ; 4. Ion Stanciu — Alexan
dria; 5. Nicolaie Gheorghe — 
Ploiești ; 6. Constantin Iones- 
cu, com. Vărbilău, jud. Pra
hova ; 7. Ion State — Cîm- 
pina; 8. Mustafa Bana — 
Brăila ; 9. Niță Pantea — Pi
tești ; 10. Dumitru Monea — 
București ; 11. Elena Zari-
covschi — Pitești ; 12. Gheor
ghe Curecheru, corn. Tifești, 
jud. Vrancea ; 13. Aurel
Breniuc — Suceava ; 14. Ște
fan Ladislav Gali — Gheor- 
ghieni, jud. Harghita ; 15.
Ion lonescu — București; 
16. Pavel Moldovan, com. 
Mostia, jud. Sibiu; 17. Va- 
sile Popa, com. Copăceni, 
jud. Cluj ; 18. Gheorghe Pe- 
trache — București; 19. Carol 
Teodorescu — București ; 20. 
Gheorghe Banas — Galați; 
21. ‘ Ion Năgele, com. Gura- 
honț, jud. Arad; 22. Gheor
ghe Bud — Satu Mare ; 23. 
Ana Mihail — București; 24. 
Iulia Haberland — Oradea; 
25 Gheorghe Pantazi, com. 
Domnești, jud. Argeș ; 26.
Gabriel Oprea — București ; 
27 Nicolae Anghel, corn. Fi- 
lipeștii de Pădure, jud. Pra
hova ; 28. Zanfir losipescu — 
București; 29. Constantin
Soare, corn. Budești. jud. Vîl- 
cea; 30, Deszo Kovacs. —

Tg. Secuiesc, jud. Covasna; 
31. Crișan Cornea, com. Li- 
vezeni, jud. Hunedoara ; 32. 
Gheorghe Voicu, corn. Bil- 
dana, sat. Tărtășești, jud. Il
fov ; 33. Iulian Ștefan — 
București ; 34. Lucian Cipere
— București ; 35. Tiberiu
Naghi, corn. Tușnad-Băi, jud. 
Harghita ; 36. Vasile Craiu
— Turda ; 37. Alexandru
Naghy — Arad ; 38. Elena 
Salagian — Petroșeni; 39. 
Dumitru Basalic — Galați ; 
40. Ștefan Gănescu — Bucu
rești.

PRONOEXPRES

PREMIILE 
CONCURSULUI nr. 2 

DIN 8 IANUARIE 1969

EXTRAGEREA I
Categoria 1: 3,5 variante a 

32.024 lei
Categoria a Il-a: 227,0 va

riante a 493 lei
Categoria a IlI-a : 3 543,0 va

riante a 31 lei.

EXTRAGEREA a II-a
Categoria A 2,5 variante a 

36.602 lei
Categoria B 224,5 variante a 

407 lei
Categoria C 3 693,5 variante a 

24 lei

remarcabile posi- 
cazul lui Marian 
după ce a fost 
clubul Steaua, cu 

intens de 
ajuns re
al țârii); 
materiale

Să ne întoarcem cu cîțiva «ni 
în urmă Nu prea mulțL în 
orașul Ploiești, leagăn al mul
tor sportivi de valoare, acti
vitatea din domeniul natațiel 
constituia o mare necunoscută. 
In ciuda existenței unui mate
rial uman cu 
bilități (vezi 
Slavic, care 
transferat la
un antrenament mai 
numai cîteva luni, a 
cordman și campion 
în ciuda unei baze
— aproape 2# de piscine des
coperite — unice. în Mul ei. 
în întreaga țară.

Ne amintim și de numeroasele 
pelerinaje pe care tineri sau 
mai vîrstnici specialiști (mai 
mult sau mai puțin) le-au fă
cut la porțile acestei adevărate 
mine cu incalculabile resurse 
nefoiosite. Dar au venit, au vă
zut și__ au plecat fără să fi
avut curajul, tăria de 
cu greutățile inerente 
început 
cialitate 
piciorul 
aflat la 
la tării.

a lupta 
oricărui 
de vpe- 

6â pună

un nucleu și primele rezultate 
Încurajatoare Cocuri pe podiu
mul de premiere la „naționa
lele’ copiilor, după mal puțin 
de un an de activitate, care au 
venit neașteptat de repede), au 
avut darul să răscolească opi
nia locală, să rețină atenția.

Germenii noului începuseră să 
prindă rădăcini. De un inesti
mabil sprijin s-a dovedit pen
tru întreaga activitate darea 
în folosință a frumoasei piscine 
acoperite, care a asigurat tan
demului Mitrofan continuitate 
în muncă și posibilități de tre- 

' cere la un antrenament apropiat 
de cerințele moderne. Rezulta
tul 7 în al doilea an de activi
tate, tinerii înotători ploieșteni 
au adus clubului Petrolul pri
mele titluri de campioni șl chiar 
recorduri naționale. Printre au
torii acestui spectaculos salt: 
Daniela Colea, Dragoș Aldea, 
Adrian Popovici, Constantin 
Mandache.

Minunea a fost posibilă, așa
dar, și la Ploiești și, de ce nu 
ar fi chiar și în alte orașe, 
unde există posibilități de prac
ticare a înotului. Mai greu 
să întîlnim oameni ca soții 
trofan. Poate — totuși — 
exemplul lor nu va rămîne 
ecou...

lansat cu ușurință pe plita afir
mării.

Anii treceau și povestea na- 
tațiel ploieștene (dacă poate fi 
numită așa) se transformase 
Intr-un basm eu cocoșul roșu, 
intrat pină și In atenția umoriș
tilor de la Urzica. Ș: poete că șl 
astăzi bazinele petroliștilor ar 
mai fi constituit un subiect gras 
pentru foOetouiști dacă...

Din toamna anului 1908, la se
diul clubului Petrolul, erau sem
nate actele de angajare ale 
soților Anca și Mihai Mitrofan. 
Nume eu rezonanță în natația 
romanească, care Intr-un palma
res al -familiei cumulează eîte- 
va zeci de recorduri și titluri 
de campioni ai României. Pără
siseră cu bună voie o situație 
materială mai mult decît mulțu
mitoare. și o secție (a Clubului 
sportiv școlar) unde cunoscuseră 
— ca antrenori sau sportivi — 
nenumărate satisfacții, pentru a 
se angaja !ntr-o veritabilă mun
că de pionierat.

Moștenire* dobinditâ a fost 
aproap-e egală cu zero. Nici con
dițiile de instruire, mai întii. și 
apoi de pregătire ale micuților 
înotători nu le puteau conferi 
mai multă liniște. Luni in șir 
le-a fost necesară multă lucidi-

tata șl răbdare pentru • par
curge majoritatea școlilor (co
piii nu veneau linguri la bazin), 
pentru a bate cu insistență la 
multe uși zăvorite de impasibi
litate și lipsă de Interes, pînă 
și-au văzut primele încercări 
ale unei activități organizate 
intrate pe făgașul normal. Mo
mentele de cumpănă, generate 
de obstacole mal mult sau mal 
puțin obiective l-au dus adesea 
In pragul renunțării. Dar ambi
ția lor s-a dovedit mal puter
nică. Aveau deja o responsabi
litate — cbiar și față de noii 
elevi, care se inițiau în tainele 
acestui sport — și nu mai pu- 
•eau da înapoi fără să pără
sească scena cu capul plecat. Și 
Mihai Mitrofan nu era omul 
acela; învingător sau învins, 
In anii In care remarcabilul no
stru brasist juca un rol de pri
ma mină in activitatea competi- 
țională din țară și de peste ho
tare. el a părăsit întotdeauna 
piscina cu simțul datoriei împli
nite. Iar soția sa s-a dovedit, în 
permanență, nu numai un apro
piat tovarăș de viață, dar și 
vajnicul său susținător.

Munca lor plină de dăruire, 
pasionantă, a avut ecou în ora
șul aurului negru. Se formase

greutățile 
Nici federația 
nu încercase 

in prag în arest centru, 
numai 80 km de capita- 
unde evident ar fi pu- 

apare numeroase talente 
, bine îndrumate, s-ar fi
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• Victorie a fotbalului european • Finală
de... pomină • Japonia marea surpriza
a turneului • ReprezentativaTURNEUL DE FOTBAL „mozaic"

a Cehoslovaciei... • Mexicanii
n-au știut să piardă?

IVĂZUT DE LA... DISTANȚĂ
Desfășurat după Încetățenita 

formulă a finalelor Campionatu
lui Mondial — 4 grupe a cite 4 
echipe, urmate de jocuri elimi
natorii intre primele două cla
sate in fiecare grupă — turneul 
olimpic de fotbal a suscitat un 
interes deosebit, deopotrivă pen
tru publicul local (cifra specta
torilor care au urmărit meciuri
le de fotbal a depășit jumăta
te de milion, fiind — împotriva 
așteptărilor — mult superioară 
celeia reprezentlnd asistența la 
atletism, sportul nr. 1 al Olim
piadei de la Mexico), cît și pen
tru întreaga opinie publică spor
tivă. Interes explicabil pe de o 
parte prin aceea că mexicanii, 
înflăcărați iubitori ai jocului cu 
balonul rotund, îșl puneau mari 
speranțe în dobîndirea unei me
dalii la -,,sportul-rege“ și pe de 
alta în faptul că turneul olimpic
de la Mexico reprezenta pentru 

IF.I.F.A. și, implicit, pentru ama
torii de fotbal de pretutindeni 
o excelentă ocazie în a verifica 
potențialul organizatoric și con- 

Idițiile biologice oferite de țara 
care va găzdui, peste doi ani, cea 
de a IX-a ediție a Camplonatu- 

Ilul Mondial.
Atlngînd numaj In treacăt fa

țeta organizatorică a turneului, 
trebuie să remarcăm că, cu ex- 

Icepția laturii strict pecuniare 
(încasările au depășit cu mult 
cota previzibilă), organizarea teh
nică a creat multe neajunsuri 

Iși chiar nemulțumiri unora din
tre echipe (deficiența nr. 1 fiind 
marea distanță dintre orașele in 
care aceeași formație urma să 

I susțină jocuri in două zile conse
cutive). ceea ce a condus la o 
surprinzătoare alcătuire a comi
siei de organizare a C.M. din 

| 1970, comisie care include — con- 
I trar uzanțelor — alături de S. 
I Rous. Granatkln. dr. Barassl, An- 

dreevlci și alți membri F.I.F.A. 
Iconsacrați, un SINGUR repre

zentant al țârii gazdă, dr. Ca- 
nedo !

I 
I 
I
I
I
I 
I
I
i
I 
I 
I
I
I

Tot prin prisma marelui eve
niment fotbalistic din anul 1970 
trebuie privită și problema acu
ma-.,zării fotbaliștilor, care fără 
să fie de importanță definitivă, 
ca in căzui atletismului, de »- 
xemplu. preocupă in mare mă
sură pe toți vu lorii parumpanp 
la C.M.

Deși, in general altitudinea n-a 
constituit un impediment pentru 
jucătorii prezenți la turneul fi
nal din Mexic (ceea ce concordă 
cu declarațiile managerului en
glez Sir All Ramsey, antrenorul 
campionilor lumii care este •- 
deptui opiniei că elementul alti
tudine nu va avea nici un fel 
de repercusiuni asupra bunei 
desfășurări a finalelor CM.). se 
pot aduce, se pare, și cîte.-a 
contraargumente : tinalurile de 
meci, sufocate, ale gazdelor ea
re, in duda unui antrenament a- 
siduu pe toate stadioanele in
cluse in circuitul olimpic (cu ci- 
teva săptâmini Înaintea deschi
derii Jocurilor, fotbaliștii mexi
cani au zăbovit pe fiecare gazon 
in parte, procedind la antrena
mente de acomodare cu carac
teristicile fiecăruia), nu au reu
șit să înscrie nici un gol intre 
minutele 60 și 90 ale tuturor 
partidelor disputate ! ; brusca 
„cădere- a japonezilor care, după 
un joc strălucit contra Franței 
(3—1), desfășurat pe un stadion 
de altitudine scăzută, au capotat 
lamentabil (0—5) a doua zi in 
fața Ungariei, pe cel mal înalt 
stadion ai Mexicului. stadionul 
„Aztec”.

Evident, aceste probleme vor 
constitui incă mult timp subiect 
de discuție pentru cei interesați 
de „soarta” turneului final C.M 
din 1970 și este chiar improba
bil că se va ajunge prea curtnd 
(sau vreodată) la o comuniune 
de păreri. Să lăsăm, insă, aceste 
probleme adiacente și să Încer
căm o scurtă retrospectivă a tur
neului olimpic, incepind chiar ci» 
ultimul act al Iul : finala.

dictat in această partidă nu mal 
puțin de patru eliminări — bul
garii Dimitrov. Ivkov, Kristov și 
maghiarul Juhasz — judnd, după 
cum apreciază tot comentatorii pre
zenți la Olimpiadă, rolul nr. 1 
în această finală, pe care trimi
sul special al ziarului italian 
.Gazetta dello sport” o caracte

rizează drept „nedemnă de un ca
dru sportiv șl cu atît mal mult 
de o Olimpiadă".

La rîndul său. Tony Arbona, 
trimisul special al cunoscutului 
ziar francez „l’Equipe” exclama 
cu părere de rău în cronica sa 
transmisă de la Ciudad de Me
xico : „Ce păcat că apoteoza 
turneului final s-a terminat attt 
de sordid !“

Deși la sfîrșitui medului spi
ritele s-au calmat — unul dintre 
conducătorii bulgari, K. Stoicev, 
inmînînd noilor campioni olim
pici medaliile de aur — fotba
liștii bulgari au refuzat categoric 
orice invitație a presei de a face 
dedarațil. De asemenea, obli
gat la tăcere s-a văzut și arbi
trul de Leo, căruia un reprezentant 
F.I.F.A., M. Aston, sosit special 
la cabină sub protecția poliției, 
imediat după fluierul final, l-a 
interzis orice fel de declarație.

Gazetarii au fost, intr-un fel, 
salvați de antrenorul maghiar 
Karoly Lakat care, mulțumit că 
a reușit să aducă din nou țării 
sale medalia de aur, a-a dove
dit mai locvace. Declarația sa. 
unică în această finală fără... 
declarații, sublinia că „veți ve
dea, ta viitorul campionat mon
dial că echipa maghiară va cuprin
de cel puțin cinci jucători din cei 
care au jucat astăzi”...

întrebat ta continuare la care 
anume jucători se gîndește. an
trenorul noilor campioni olim
pici a revenit la tăcerea genera
lă. refuzînd să dea vreun uidieu 
suplimentar.

Lâstad deoparte peripețiile a- 
cestel finale, să încercăm *ă 
precizăm că prezența Ungariei 
și a Bulgariei ta meciul ultim 
ai turneului olimpie de fotbal 
reprezintă o nouă victorie In 
arena mondială a fotbalului eu
ropean.

O victorie a fotbalului mai 
REALIST, a echipelor eu o apă
rare ..betonată”, de ob-.ce: eu 
„libero”, a «-r.ne.or care îm
bină tehnica eu forta f.r-.eâ «ub 
imperativul unui anea'ament fi
zic total. In acetași emp, o ta- 
fringere a romani.smulu; sud-a- 
mercan. a JoeaM eu atr.bute 
exclusiv tehnice, destinate ex
clusiv spectacolpropagat de 
școala sud-americarA

Dovezi ? Lipsa vreunei forma
ții sud-amerîeane pe podtum fin 
ciuda unor eond'țlt «oemf-.ee de 
pregătire, taeontestab-.l raa; *- 
propiate de cele din Mexic deeit 
ta cazul echipelor europene), r.e- 
ealircarea. din serlL a Braziliei, 
autoarea unui dificil 3—3 cu ne
cunoscuta echipă a Nigeriei !

Fragilele înaintări sud-amer.ca
ne n-au făcut față nici in Me
xic, la fel ca ia ultimele cam-

SURPRIZE PLĂCUTE ȘI 

DECEPȚII

Toți comentatorii de fotbal 
prezenți la Olimpiadă se află la 
unison — rara avis ! — in a a- 
firma că la actualele Jocuri e- 
chipa de fotbal a Japoniei a rea
lizat în rindul spectatorilor și 
specialiștilor o surpriză de pro
porțiile aceleia furnizată de re
prezentativa R.P.D. Coreene la 
C.M. din Anglia, cînd a reușit 
senzaționala eliminare a celebrei 
„squadra azzura” lui Domenghl- 
nl. Mazzolla. Guarnerl, Facchet- 
ti și compania.

Cu excepția unul accident (0—S 
cu Ungaria) și a unui merituos 
0—0 cu Spania (ciștigătoarea gru
pei B), echipa Japoniei a cuce
rit la Mexic numai victorii, prac- 
ticînd un fotbal de bună calita
te, în special In meciurile cu 
Franța și Mexic — considerate 
printre cele mai spectaculoase 
din aria întregului turneu final. 
Se pare că in insulele nipone 
au început să se arate primele 
roade ale obstinatei munci de 
școlarizare și perfecționare a 
fotbalului, muncă depusă de 
cîțiva ani de antrenorii europeni 
și îmbinată cu dese și prelungi
te turnee in străinătate, urmate 
de perioade de „distilare" a în
vățămintelor culese.

Prin ce au impresionat japo
nezii la olimpiadă 1 să dăm mal 
bine cuvintul unui martor ocu
lar. G. Aleksandrowicz, redactor 
al ziarului polonez „Przeglad 
Sportowy” : „Japonezii au com
pensat lipsurile lor fizice și, ta 
primul rind, statura scundă, prin- 
tr-o mobilitate deosebită, prin- 
tr-un joc precis, cu pase pe jos, 
aplicat consecvent si subordonat 
unei remarcabile discipline tac
tice, bazata pe calitățile deose
bit* ale unor jucători, vedete ta 
Înțelesul bun al cuviniuJui”.

Vedetele team-ulul japonez, cei 
„3 K“. au constituit factorul de
cisiv a! victoriilor nipone. Este 
verba de fundașul central K>_ 
mata, «ecott ca posesor al unei 
detente tneredibtle. de atacar.ța 
Katayama și Kamemoto. ultimul 
fț-.r.d gc geteru’. turneului olim
pic (cu 7 goluri) r. semnatarul 
celor 2 roiuri eare au consfințit 
eLmmarea gazdelor dtz» compe
tiție.

Plrâst -d «fer» surpnzHor plă
cute. nu inAnte de a p- —„enl d- 
teva e.-.--r.te desp.-e Ghana, a- 
cred-tatâ cu un raloroa 2—3 in 
lata campioanei oUmptce, să ză
bovim asupra decepuhor tureeu- 
hit Ia primul rind. Mexicul. 
Forma t-a țârii gardă a început 
in forță șt. ajutată de tacura- 
lările unor tafAcâraț: suporteri, 
se părea ci va juca un rol ăe> 
«camă ta e-ccerizea unei meda
lii. ca aMt mal mult os cit lo
cul robust, ta v-mză al mexica
nilor nu se anunța de bun 
augur pentru cele talie competi
toare. După un neașteptat ’.—4 
cu F ran ta ta seri: (cel mal bun 
meet al rerrezentanț-.lor „coco
șului gai-e” din întreg turneul), 
vlctcna eu 3—• in fata Spaniei 
le dăduse no: speranțe mexica
nilor. Dar debutul ex abrupto 
al bulg»--.: or din semifinale —

Imagine din medul Franța — Mexic, considerat ca una dintre 
cele mai spectaculoase partide ale turneului.„ Horlaville, 
unul dintre cei mai buni atacanți francezi, trece in dribling 
spre poarta mexicană, asistat de coechipierul său Kanyan. 
Presa franceză scria că scorul cel mai fidel al partidei ar fi 

fost 6—5 pentru Franța...

| ° FLNALA FABA- INTERVIURI 

Conflrmind așteptările, dubla I campioană olimpică de la Hel
sinki și Tokio, formația Unga
riei, șl solida echipă a Bulgariei 
s-au calificat, nu fără emoții. In I finala Jocurilor ediția ’6S. Facem 
această afirmație — nu fără emoții 
— ținînd seama de surprinzătorul 
„draw” ai maghiarilor in serii 

1(2—2 cu Ghana) șl de șansa ju
cătorilor bulgari calificați ta se
mifinală datorită unui... pesetas l 

ILa sfîrșitui prelungirilor me
ciului dintre Bulgaria și Israel, 
tabela de marcaj arăta un re
zultat nedecis, 1—1. apelindu-se I fortuit la tragerea la sorți. For
tuna a zîmbit bulgarilor, care 
s-au văzut astfel calificați mal 
departe in finală, unde au cedat 

Icu 1—4 (1—2) echipei Ungariei,
la capătul unul meci dramatic, 
mal puțin prin fazele de fotbal

|(rare, in special in repriza se
cundă); cit; mal ales, prin nu
mărul... eliminărilor de pe teren.

I Arbitrul mexican; de origine 
Italiană, Diego de Leo, preferat 
chiar cunoscutului Lo Bello; a

Arbitrul mexican Diego de Leo, „eroul’ nr. 1 al finalei olim
pice, in acțiune... Arbitrul care nu s-a sfiit să invite la cabină 
trei jucători bulgari, in numai trei minute, elimină in acest 

moment un jucător maghiar... Poate, pentru compensație...

pionate mondiale de altfel, apă
rărilor europene solide, practi
cante ale unu! marcaj individual 
strict șl „drama” Braziliei de la 
C.M. de la Londra s-a găsit am
plificată la Ciudad de Mexico 
la nivelul întregului continent...

S-a jucat In Mexic pentru re
zultat. înainte de toate, și cel 
care au știut s-o facă mai bine 
au fost,- șl de data aceasta,- eu
ropenii. „

3—0 in min. 6, prin golurile mar
cate de Jekov sl Kristov — a 
însemnat prima mare deziluzie 
pentru suporterii mexicani. S-a 
văzut că echipa nu este pregă
tită moralicește și. intr-adevăr, 
prezența gazdelor în meciul pen
tru locurile 3—4 cu Japonia, avea 
să fie o simplă formalitate...

Au rămas astfel neconfirmate 
dorințele gazetarilor mexicani 
care scriau înaintea medului a-

mintit că „o medalie la fotbal 
valorează dl 16 medalii la lah- 
tmț «au călărie. .”

Unul dintre observatorii sovle- 
t:~ ai turneului. Ghenadi Rad- 
ciuk, sublinia că lnfringerea me- 
sc taallor s-ar datora înainte de 
toate faptului că „el au crezut 
prea mult ta rolul lor de favo- 
riți, neputlnd să-și Închipuie 
nici o clipă că există posibili
tatea de a pierde vreun meci. 
Apoi, nu și-au mal revenit din 
șocul primului eșec”. Cauzele par 
Insă, mult mal complexe...

A doua mare deziluzie a Olim
piadei a constituit-o reprezenta
tiva Cehoslovadei, care se bucu
ra de un deosebit renume pe 
continentul american după cali
ficarea ta finala chiliană a C.M. 
Dar Cehoslovada, echipa care e- 
llm nase categoric (3—0) puternica 
reprezentativă a U.R.S.S’.-ului din 
drumul spre podișurile Yukata- 
nulul a fost la Mexic de nere
cunoscut, fiind ținută in șah de 
Guatemala (1—1) și trăind nepu
tința de a depăși granița seriei. 
Victoria cu F—0 in fața Laosului, 
cea mai mare diferență de scor 
din Întreg turneul nu a putut 
să estompeze o evoluție cenușie 
a unui fotbal care a urcat, to
tuși. pe culmi înalte.

Apreciind modul in care a fost 
alcătuită reprezentativa Ceho
slovaciei considerăm — aceasta 
este opinia noastră — că ea nici 
nu putea da un randament su
perior, fiindcă cel 16 jucători 
prezenți la Mexico proveneau de 
la... 16 echipe divizionare 17 In
tr-adevăr, socotind probabil că 
turneul olimpic nu prezintă o 
importanță deoselbită, conducă
torii federației cehoslovace au 
hotărît disputarea neîntreruptă 
a competițiilor Interne șl în pri
mul rind a campionatului pe în
treaga perioadă a desfășurării 
J.O. (ceea ce nu s-a întîmplat 
în Ungaria șl Bulgaria). Pentru 
a păstra insă echipelor șanse e- 
gale in lupta pentru titlul de 
campioană națională, federația 
cehoslovacă de fotbal a dispus 

formarea echipei olimpice din 
jucători „oferiți” de... fiecare e- 
chtpă divizionară 1 In aceste con
diții, evident, era greu să soli
ciți rezultate unei echipe atît 
de „mozaicate”...

Nu putem încheia acest capi
tol fără a include șl echipa 
Franței, prezentată de unii; in 
mod fantezist. înainte de J.O. ca 
una dintre favorite. Trebuie spus; 
insă, că trimiterea unei echipe 
de amatori dintr-o țară în care 
nici fotbalul profesionist nu se 
mal bucură de rezultate de pres
tigiu, limitase, din start; șansele 
francezilor la vreo medalie. Era 
greu de crezut — șl realitatea 
a eonfirmat-o — că francezii, in

ciuda excelentului joc al mula
trului Kanyan, vor putea ține 
pasul cu rutinatele echipe ale 
Ungariei sau Bulgariei, de exem
plu, formate din jucători care 
au mult mal bune condiții de 
pregătire.

Este, desigur, o clauză (aceea 
a participării) asupra căreia or
ganizatorii viitoarelor turnee o- 
limpice vor trebui să mai re
flecteze pentru ca spiritul del e- 
chltate propriu ideii olimpice, să 
domnească în toate comparti
mentele Jocurilor...

In loc de concluzii------------------------,------------------

Sîntem de părere că nu se 
poate solicita — șl nici nu o 
vom face — ca un turneu olim
pic de fotbal să prezinte calități 
similare (sub aspect tactic, teh
nic șl spectacular) unui turneu 
final al campionatelor mondiale. 
El n-a reușit acest lucru la 
nici una dintre ultimele ediții 
ale J.O. și probabil, nici de-acum 
Înainte nu va reuși s-o facă...

Am încercat, grosso modo, o 
analiză a turneului propriu-zis, 
făcută cu ochiul observatorului 
de la distantă și marcată de 
tristețea de a nu putea să con
semnăm nici un rînd despre 
prezența românească.

Fără a pune în discuție utili
tatea turneului, trebuie spus că 
actualul sistem de calificare la 
Jocurile Olimpice, sistem Intro
dus de Stanley Rous, preconizea
ză aducerea la această întrecere 
a unui număr egal de repre
zentante ale tuturor continente
lor, indiferent de nivelul de dez
voltare al fotbalului in țările 
respective — ceea ce conduce la 
prezențe formale (Laos. Salva
dor, Guineea ele.) șl scade din 
atractivitatea competiției însăși. 
Reversul medaliei, însă. oferă 
posibilități sporite soccerulul din 
aceste țări de a veni ta contact 
direct cu formații net superioare 
ca experiență șl tradiție, crein- 
du-se astfel, prin forța exemplu
lui, condițiile unei răspîndtri mai 
rapide a acestui sport în toata 
colțurile lumii.

La urma urmei. Jocurile Olim
pice reprezintă, înainte de toate 
o sărbătoare mondială a tine
retului și mai puțin — de ce 
n-am recunoaște-o 7 — un pri
lej de îmbogățire a arsenalului 
fotbalistic în multiplele lui as
pecte.

Exemplul Japoniei ni se pare 
eficient...

Și dacă observatorii F.I.F.A. e- 
rau aprioric convinși că nivelul 
spectacular al turneului nu se 
va putea, în nici un fel, compara 
cu cel de la mondiale, de ce 
ne-am fi ateptat noi la mal 
mult 7
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UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚA tuaiitatea
De curtnd s-a Înapoiat din Uniunea Sovietică lectorul 

urVversitar DINU GRANESCU, șeful catedrei de edu
cație fizică și sport a Institutului de construcții din 

București, care —împreună cu prof. VASILE LAZARUȚ, pre
ședintele C.J.E.F.S. Brașov — a efectuat un schimb de expe

riență In domeniul organizării sistemului de educație fizică 
și sport în învățămîntul superior. La solicitarea redacției, 

răspuns la cîteva întrebări cutovarășul Dinu Grănescu ne-a 
privire la călătoria făcută.

— Pentru Început, oe orașa 
td Instituții de Invățămlnt ați 
vizitat ta U.R.S.S. t

— \La tnvUația Untunli asocia
țiilor șl cluburilor sportive din 
U.R.S.S- șl a secției de pregă
tire fizică din tnvățămintul me
diu șl superior, am avut prile
jul si vizităm Universitatea Lo
monosov, Institutul de ingineri 
pentru transport și Institutul de 
industrie alimentară 
din Moscova, pre
cum și Institutul 
politehnic din 
ningrad.

Aceste unități de 
invățămlnt 
pregătirea 
măr de 
40 ooo de 
Bineînțeles, 
se referi decît la 
învață la zi.

anii următori m predau, it e- 
semenea, cele două lecții sip- 
tămtnal, dar prezența studenților 
poate fi facultativă. Deși se con
sideră că actualul conținut na 
care se mai adaugă, bineînțeles, 
activitatea sportivă de masă și de 
performanță) satisface trebuința 
de mișcare a studenților, totuși 
există tendința de a extinde 
obligativitatea practicării educa
ției fizice pini la absolvire.

curs teoretic pentru studenții In
stitutului de ingineri pentru tran
sport din Moscova : igienă, au
tocontrol, bază materială, orga
nizare, S discipline sportive. Cit 
prtveșta lecțiile practice acestea 
debutează ou atletismul — circa 
45 de tile — și continui cu ra
mura sportivi aleasă de ‘ 
Excepție — cei care nu 
înoate. Pentru ei, după 
urmează obligatoriu un 
tnot de te de zile. Abia 
ceea M trece la disciplina pre
ferată.

student, 
știu si 
atletism 
curs de 
după a-

Le-

asigură 
unui nu- 

aproape 
studenți. 

cd

Interviu cu lectorul univ. DINU GRANESCU, 
șeful catedrei de educație fizică și sport a 

Institutului de construcții din București

cifra nu 
studenții cart

— Cum este organizat, prac
tic,- tavățămtatul de educație 
fizică 1

Care este____ _____ scopul tavăță- 
mintulul de educație fizică 
tn Institutele de Invățămlnt 
superior ?

— Ctteva cuvinte despre acti
vitatea sportivă...

— Voi insista asupra celei de 
performanți, care se desfășoară 
In cluburile universitare ale in
stitutelor, iar In cazul unor sțu- 
denti cu calități deosebite, la ni
velul clubului central Burevest- 

nik. Pregătirea stu
denților de perfor
manță se efectuea
ză In funcție de 
categoria de clasifi
care (In U.R.S.S. 
exista — tn plus, 
față da noi și ca
tegoria 
maestru

Activitatea 
programată 

anului
pondere mai

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\A\\\\\\\\\\^^^^^

lona
BEST, LAUREATUL CONTESTAT

PRESA STRĂINĂ CU EXCEPȚIA CELEI BRITANICE -
MANIFESTĂ REZERVE FAȚĂ DE CLASAMENTUL REVISTEI

„FRÂNCE-FOOTBALL"

de 
ta 
lui 
nu 
Vi

— Se urmărește realizarea mai 
multor obiective. In primul rind 
— asigurarea unei sănătăți per
fecte. Apoi — formarea pentru 
viață, potrivit profesiunii pe care 
ttnărul dorește s-o îmbrățișeze. 
De pildă, unui viitor inginer geo
log i se va canaliza gustul pen
tru turism și alpinism. In acest 
sens, institutele pedagogice pre
gătesc pe viitorii profesori dă 
educație fizică, ținînd seama de 
specificul de muncă al diferite
lor institute de tnvățămlnt supe
rior tn care el vor activa. De 
asemenea, pregătirea pentru ob
ținerea brevetului complexului 
G.T.O., gradul II și a categoriei 
a IlI-a de clasificare tn ramura 
sportivă aleasă. In fine, forma
rea de instructori sportivi. O 
dată intrațl tn procesul de pro
ducție, absolvenții — ingineri, me
dici, cercetători, profesori etc — 
slnt totodată pricepuți organi
zatori ai unor activități sportive.

— O asemenea diversitate de 
atribute presupune un conți
nut extrem de bogat al pro
gramului de studiu.

•— Așa și este. Mal tntti, aș 
vrea să precizez că tnvățămintul 
superior începe la 1 septembrie, 
și se 
lunii 
Deci, 
tate. 
vede ........ .........................
zice in anii I și II, cu cite două 
lecții pe săptămlnă (fiecare a cite 
90 de minute) dintre care una 
comportă o prezență activă. In

încheie In prima decadă a 
iulie a anului următor. 
34 de săptămini de activi- 
Planul de tnvățămlnt pre- 
obligativitatea educației fi-

— Procesul de tnvățămlnt eu 
studenții din anul I începe prin- 
tr-o acțtune de selecție. Ea se 
realizează. In primul rind, pe 
baza unui control medical, a 
unei ,,fișe-anchetă't cum este 
denumită, pe care viitorul stu
dent o completează o dată cu 
depunerea actelor de înscriere 
pentru concursul de admitere. In 
funcție de aceste anchete' stu
denții slnt repartizați pe „grupe 
de educație fizică" : grupa I — 
medicală, eu cei deficienți sub 
raport fizic (tn această grupă, 
demn de subliniat, lucrează după 
un program special TOȚI); grupa 
a Il-a — alcătuită din studenții 
slab dezvoltați fizic și fără cla
sificare, deci care n-au practicat 
sportul tn școala medie ; tn fine, 
grupa a IlI-a — de perfecționare
— cuprinde tinerii cu clasificare 
sportivă. O remarcă : primele 
două grupe tși desfășoară acti
vitatea in cadrul catedrei, Ultima
— direct sub egida clubului spor
tiv. Grupele slnt mixte și ele se 
formează fără a se ține seama 
de specialitate sau ani de stu
dii. Obligativitatea unui student 
față de educația fizici este de 
aproximativ 140 de ore pe an 
(34 de săptămini X 4 ore). La 
finele celor doi ani de educație 
fizici studenții susțin un coloc- 
viu-teoretic și practic. Pentru a 
trece acest colocviu studentul va 
trebui să aibă o frecvență de cel 
puțin 50 la sută șl 
tor sportiv.

— V-aș ruga 
In continuare, 
pro prlu -zise...

să fie instruc-

să vă referiți, 
la cursurile

-- Ele sini teoretice șl prac
tice, fiecare țintndu-se cile o dată 
pe săptămlnă. Iată un model de

(

concursului internațional de sărituri cu schiurile 
.Cupa celor 3 coline", desfășurat in Cehoslovacia:

Laureații
dotat cu
Jiri Raska, Bjorn Wirkola, Bent Tontum (de la stingă la 

dreapta)

„UNIVERSIADA 
UNDE? VOM ȘTI

H VA AVEA LOC
LA 15 FEBRUARIE

candidat-
r:c-e 
spor-

In 
uni- 

mare 
vară.

Za
Uscipttnele). 
tlvă er*«
tot cursul
versitar, cu o _ 
In vacanțele de iarnă și de 
Sportiva studenR participă fie la 
Spartachiada unională universi
tară (cu o primă etapă la ni
velul grupelor de studiu), fie la 
campionatele unionala. Ponderea 
studenților In activitatea sportivă 
de performanță este foarte mare. 
Aceasta și explică de ce, tn ma
rea ei maioriiate, delegația 
U.R.S.S. la J.O. au format-o stu
denții.

a for- 
Uni-

care 
M att

Bobby Charlton ți readucerea 
în discuție a indisciplinei lui 
Best reprezintă, în fapt, o con
testare voalată a clasamentului 
revistei franceze.

Cotidianul sportiv portughez 
.A BOLA” scrie, sub semnătu
ra redactorului șef, Victor San
tos : „tn ciuda valorii sale, Best 
nu mi se pare nimerit a fi con
siderat fotbalistul nr. 
ropei. El nu are clasa

I ol Eu- 
unui Eu-

CLASAMENTUL 
GEA DE AUR'

„MIX-
1968

PARIS, 13 (Agerpres). — 
La Paris a avut loc ședința 
Comitetului executiv al Fe 
derației internaționale a spor
tului universitar (F.I.S.U.), cu 
privire la organizarea Jocu
rilor Universitare din acest 
an> După cum se știe, „Uni
versiada" urma să aibă loc 
în Portugalia dar autoritățile 
acestei țări au renunțat la or
ganizarea competiției.

într-o declarație făcută pre
sei, vicepreședintele forului 
sportiv studențesc, Laboureau, 
a declarat că Universiada va 
avea loc la datele prevăzute 
inițial (26 august — 6 sep
tembrie), urrnînd doar să se 
stabilească orașul gazdă. Mai 
multe orașe și-au pus candi
datura printre care Sofia și 
Torino.

O hotărîre definitivă va fi 
luată la 15 februarie.

ECHIPELE DE VOLEI
ALE ȘC. SPORIIVE DIN SIBIU

AU EVOLUAI LA IUBLIV
VARȘOVIA. 13 (Agerpres) 

— Echipele de volei ale Șco
lii Sportive din Sibiu, care 
întreprind în prezent un tur
neu în Polonia, au jucat la 
Lublin în compania forma
țiilor de juniori din localitate. 
La feminin, victoria a reve
nit eu scorul de 3—0 tinere
lor voleibaliste românce, iar 
la masculin gazdele au cîști- 
gat cu scorul de 3—1.

TINERII BASCHETBALIȘTI ROMÂNI

— Cum se prezintă baza 
materială î

— In toate cazurile — exce
lentă. Un exemplu : Institutul po
litehnic din Leningrad este be
neficiarul unui complex sportiv 
alcătuit din 5 săli mari — pentru 
jocuri, gimnastică sportivă și 
gimnastică medicală, două săli 
mai mici (box, lupte), o hală 
pentru atletism, cu teren de fot
bal, eu pistă de atletism și tri
bune, terenuri de volei, handbal, 
baschet, tenis precum și un ba
zin de înot acoperit, toate dotate 
cu utilaj oorespunzitor. De a- 
semenea, anexele respective (ves
tiare ietc.) și cabinet medical. Cu 
foarte mici diferențieri de o bază 
materială asemănătoare dispun și 
celelalte institute vizitate.

★
In completarea acestor date, 

tov. Dinu Grănescu a semnalat 
faptul că flecare profesor de 
educație fizică are obligativi
tatea de a lucra cite 6 ore pe 
zi (anual — aproximativ 1500 
de ore), activitate in care este 
cuprinsă și munca științifică. 
In plus, ceea ce asigură suc
cesul educație Iflzice tn ln- 
vățămintul superior din 
U.R.S.S., este seriozitatea și 
spiritul de dăruire de care 
dau dovadă cadrele didactice 
de specialitate.

CiTEVA PROBLEME
(Urmare din pag. 1)

național, campionul lumii*. Cred 
ci e o greșeală. Dar specta
torii pot greși; numai nouă, 
factorilor de răspundere, nu 
ne sînt îngăduite erorile. 
„Teamul național" depinde ex
clusiv de situația întregului 
nostru fotbal și dacă noi nu 
lucrăm temeinic la baza lui — 
sub raport organizatoric, fi
nanciar și tehnic, mai ales teh
nic — cum să-i asigurăm pira
midei din vîrf virtuțile care să 
reprezinte cu adevărat chin
tesența, să reflecte progresul și 
superioritatea noastră auten
tică J

— Apreciați că soccerul 
mondial din zilele noastre a 
atins nivelul cel mai ridicat, 
credeți că mai e loc mult 
pentru un progres tehnic 
al jocului propriu-zis 7

— Despre fotbal, ca despre 
orice evoluție bazată pe teh
nică — ne răspunde interlocu
torul nostru — nu se poate spu
ne niciodată că a atins perfec
țiunea și că-i sînt plafonate po
sibilitățile de creștere. Ar fi o 
mare greșeală să gîndim astfel,

Și, mai ales, să nu uităm că, 
in fotbal, manifestările sînt atit 
de capricioase, atît de tributare 
împrejurărilor; ceea ce admiri 
azi te deziluzionează mîine și 
ceea ce înclini să crezi mîine 
că, în sfirșit, fotbalul pe care-l 
doreai a devenit fapt împlinit 
constați, poimîine, că e departe 
de a fi ceea ce apreciai, cu 
etalonul superlativului așteptă
rilor tale...

Aceste fluctuații fac parte, 
evident, din însăși instabilita
tea inerentă fotbalului, simbi
oză Hanță dintre om și tehnică, 
dintre concepție și exprimare. 
Totuși, fotbalul marchează pro
grese continue sub raportul ca
pacității sale tehnice, al spec
tacolului și al coturnului orga
nizatoric pe care-l înregistrea
ză, desfășurat pe toate meridia
nele globului pămîntesc.

— Cunoașteți fotbalul ro-

intr-adevăr unic, un ge- 
Presa britanică a salutat 
în unanimitate, votul re- 
pariziene amintind că

Niciodată pină acum „Mingea 
aur“, trofeul oferit de revis- 
„FRANCE FOOTBALL* ce- 
mai bun jucător al anului, 
a suscitat mai multe discu- 
contradictorii ca acum, cind

alesul este George Best, extre
ma cu coafură „beatle1 
mației engleze Manchester 
ted...

Managerul echipei tn 
joacă Best, taciturnul
Busby, a fost foarte impresio
nat de această alegere și a a- 
dresat imediat revistei franceze 
o telegramă în care spune: 
„^.titlul este foarte meritat. Best 
este un jucător magnific, un ju
cător 
niu”. 
și ea. 
vistei
Manchester United are acum, 
ca și Real Madrid, 3 deținători 
ai trofeului, Best alăturindu-se 
lui Denis Law și Bobby Charl
ton. ..

Ceea ce pare, insă, surprinză
tor este faptul că aceeași pre
să britanică care manifestase 
explicabile rezerve față de fi
nalul de sezon al lui Best, eli
minat de pe teren și suspendat 
de federație, a trecut acum, 
foarte ușor, cu buretele peste 
aceste carențe de ordin etic ale 
extremei de la Manchester.

în alte țări, comentariile re
feritoare la fotbaliștii situați pe 
locurile 1 (Best) și 3 (Giaici) în 
clasamentul lui „FRANCE 
.FOOTBALL" sînt extrem de re
zervate, ba, pe alocuri, iau chiar 
o turnură critică. Dacă atitudi
nea ziarelor belgiene, este expli
cabilă față de Giaici, a cărui 
ieșire ireverențioasă în recen
tul meci Belgia — Iugoslavia 
nu poate fi prea ușor „clasată” 
la Bruxelles, atunci bunele 
vinte înscrise la

1. GEORGE BEST — 61 
puncte, 2. Bobby Charl
ton — 53 p, 3. Dragan 
Giaici — 46 p. 4. Franz 
Beckenbauer — 36 p. 5. 
Giacinto Facchetti — 30 
p. 6. Luigi Riva — 22 p, 7. 
Amancio — 21 p. 8. Euse
bio — 15 p, 9. Gianni Ri
vera — 13 p, 10. Jimmy 
Greaves și Jose Pirri — 
- 8 p.

adresa
cu
iul

sebio, unui Riva sau chiar a 
unul Amancio". Trecînd peste 
preferința (explicabilă) pe care 
ziarul lusitan o manifestă pen
tru Eusebio, trebuie spus că alți 
specialiști portughezi îl consi
deră pe Bobby Charlton, fotba
listul anului. „După părerea 
mea, deși Best e un mare jucă
tor, el nu se poate compara cu 
Bobby Charlton — declară an
trenorul Otto Gloria, iar Helder 
Viegas, conducător al clubului 

- Benfica afirmă : „dacă aș fi avut 
dreptul si votez, aș fi optat 
pentru Charlton..

în Italia, atmosferă contra
dictorie. .. Pe de-o parte, mul
țumire pentru că trei „azzuri” 
(Facchetti, Riva și Rivera) se 
află printre primii zece, pe de

altă parte supărare provocată 
de faptul că jucătorului pe 
care „tifosi* îl văd pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului 
— Rivera — îi este atribuit 
abio locul 9.

Lăsînd la o parte comenta
riile, mai mult sau mal puțin 
imparțiale, prilejuite de clasa
mentul revistei franceze, sînt 
de reținut unele amănunte din 
această discutată ierarhie a fot
baliștilor europeni. Vom remar
ca, de exemplu, „saltul" lui 
Giaici, pe care campionatul 
european l-a ridicat la altitudi
nea unei vedete de prim rang, 
modestul

sebio, absența lui Albert, unul 
din răsfățații sezonului trecut, 
tăcerea care înconjoară alege
rea lui Beckenbauer și, mai 
ales, „bătălia’’ finală dintre 
Best și Bobby Charlton pentru 
sceptrul fotbalistului nr. 1 
anului trecut.

Alăturîndu-ne celor ce 
primit cu rezerve alegerea
Best vom subscrie la opinia zia
ristului belgian Jacques Lecoq 
asupra fotbalistului britanic: 
„Despre un laureat, trebuie să 
poți spune tinerilor: imitați-l 
Și veți deveni campioni". Des
pre Best, însă...

al

au 
lui

loc- 8 atribuit lui Eu-

FOTBAL
Ov. L

PE GLOB
Meciuri de campionat

GRECIA i Luptă strînsă pentru 
primul loc

și de cupă

DE BAZĂ ALE FOTBALULUI ENGLEZ
puteți spu-

pot afirma

nu-l folosiți, cred, 
de bază dintr-un 
constante valențe.

mânesc 7 Ce ne 
ne despre el 7

— In detaliu, nu 
că-l cunosc. Nu am încercat
aprofundări speciale și nici nu 
i-am urmărit activitatea decît 
atît cit o implică contingențele 
postului meu.

Judecind, însă, după ceea ce 
cunosc despre fotbalul dum
neavoastră, cred că pregătirea 
lui tehnică, in ansamblu, în
cearcă unele defecțiuni de con
cepție.

Daci sînt de apreciat calită
țile native ți vigoarea fizici a 
tînăruluî fotbalist român, des
lușim însă că el nu beneficiază 
de o pregătire sub raport tehnic 
care să aibă la bază o educare, 
o formare tehnică în concordan
ță cu resursele sale fizice, cu 
temperamentul său. Nu trebuie 
să uităm că și în jocul de fot
bal stilul nu este altceva decît 
exprimarea potențialului tem
peramental și că la secretul u- 
nei reușite concurează și modul 
cum se face adaptarea acestor 
atribute la încadrarea în teh
nica și sistemul de pregătire, ca 
și de efort, al celui pe care 
ni-l dorim fotbalist și-l și visăm 
ca atare...

Și tot pe linia constatărilor 
mele — pur personale, vă rog 
să rețineți — îmi permit să a- 
daug că viteza de joc, care pe 
antrenorii și pe instructorii no
ștri îi preocupă în cel mai înalt 
grad, tocmai acest factor cu rol 
determinant, se pare că la dum
neavoastră nu e estimat îndea
juns.

Aici, cred eu, este cel mai di
ficil punct din fotbalul dum
neavoastră, un mare punct ne
vralgic în sistemul de pregă
tire și de joc pe care-l practi
cați ; și, de aci — sau și de 
aci — pornesc mai toate neca
zurile dumneavoastră, uneori a- 
tenuate de cite un rezultat care 
pentru moment desigur că vă 
satisface orgoliul, dar pe care 
nu e prea potrivit să-l socotiți 
drept mijlocul cel mai bun de 
verificare a capacității între
gului dumneavoastră soccer și

pe care nici 
drept piesă 
certificat de

Cu experiența mea și cu con
tactele mele operative continue, 
cred că nu greșesc atunci cînd 
gîndesc și dau astfel grai pre
ocupărilor mele tn materie, du
pă cum v-am vorbit mai sus.

Desigur, tot ce v-am afirmat 
nu sînt nici sfaturi și mai puțin 
îndrumări; nu am căderea si 
le dau. Ele sînt numai niște 
constatări ale unui umil iubitor 
al fotbalului și un răspuns sin
cer cu care am fost prezent 
la întrebările unor prieteni așa 
după cum îi consider eu pe 
sportivii români, care se bucu
ră de reale simpatii în Anglia — 
a încheiat interlocutorul nos
tru.

Despre întîlnirea de la Wem
bley, nu i-am solicitat nici o 
opinie pontifului soccerului in
sular.

Timpul e așa de scurt pînă 
la desfășurarea ei, incit miercuri 
ne vor răspunde chiar „cei 22“.

, în etapa a 15-a: Olimplako®— 
Halkis 6—2 ; A.E.K. — Apollon 
1—0; Vyzas — Pierikos 2—1; 
Aris — Lemissos 7—0 ; Panse- 
raikos — Egaleo 3—1; Verla — 
Heraklls 1—1 ; Panathlnalkos— 
Salonic 2—1. în clasament con
duce Olympiakos cu 40 de punc
te, urmată de Panathinaikos — 
39 puncte, A.E.K. — 37 puncte 
etc.

Madrid
tă de Las Palmas — 23 puncte, 
Barcelona — 22 puncte etc. în 
etapa a 17-a, Real Madrid a dis
pus pe teren propriu cu scorul 
de 2—1 de Deportivo Coruna. 
Alte rezultate: Granada — Va
lencia 3—0 ; Malaga — Cordo
ba 1—1 ; Barcelona — Atletico 
Madrid 4—1 ; Saragossa — Sa- 
badell 3—0; Elche — Atletico 
Bilbao 1—1.

cu 30 de puncte, urma-

BELGIA : Standard pe primul 
loc FRANȚA : Surpriza în „Cupă"

V

în etapa a 16-a : Charleroi — 
Gand 4—0; Liâge — Beveren 
3—1 ; Standard — Gilloise 2—0; 
F.C. Bruges — Lierse 5—1; St. 
Trond — Anderlecht 2—2 ; Ma
lines — Waregem 1—2; Berin- 
gen — Daring 2—1; Beerscot 
— Racing White 2—1. Pe primul 
loc în clasament se află echipa 
Standard cu 23 de puncte, ur
mată de F.C. Bruges și Charle
roi cu cite 21 de puncte, An
derlecht, St. Trond — 20 punc
te etc.

SPANIA i Real în serie.»

După 17 etape, continuă să 
conducă detașat formația Real

PE GHEAJĂ Șl PE ZĂPADĂ
• HOCHEIȘTII CANADIENI ÎNVINGĂTORI TN R. D. GER
MANA • EVA MARCOS T"------

• REZULTATE: MORZINE,

în cadrul „32“-imilor de fi
nală ale „Cupei Franței’’ la fot
bal, disputate duminică pe te
renuri neutre, au fost înregistra
te, două surprize: echipa de a- 
matori Cambrai a eliminat cu
1— 0 formația Rouen (clasată* 
pe locul trei în campionatul 
primei divizii), iar echipa Saint 
Germain (amatoare) a învins 
cu scorul de 3—2 pe Ajaccio.

Alte rezultate: Red Star — 
Bastia 4—1 ; Strasbourg — So- 
chaux 2—1 ; Bordeaux — Mont
pellier 5—0 ; Valenciennes — 
Dunkerque 1—0 ; Lyon — Nan
cy 2—0; Nantes — Limoges 
6—3 ; Marsilia — Avignon 1—0 ; 
Reims — St. Louis 3—2 ; Ren
nes — Luchon 11—1 ; Angers —• 
Caen 2—1 ; Metz — Merlebach
2— 0.

• Echipa de hochei pe 
gheață a Canadei, care între
prinde în prezent un turneu 
in Europa, a jucat la Berlin 
cu reprezentativa R.D. Ger
mane. Victoria Ie-a revenit 
hocheiștilor canadieni cu sco
rul de 3—0 (0—0, 2—0, 1—0).

• Stațiunea de sporturi de 
iarnă Boroveț (Bulgaria) a 
găzduit un concurs interna
țional de schi fond și alpin 
la care au participat sportivi 
din șase țări, printre care și 
o selecționată română, Bra- 
șov-Suceava.

In proba de slalom uriaș 
femei, cîștigată de Antoaneta 
Zlatarova (Bulgaria) în 1:13,16, 
schioare româncă Eva Mar- 
coș a ocupat locul patru 
1:20.07.

PE LOCUL IV LA BOROVET 
, KLINGENTHAL, MOSCOVA

I
• Proba de slalom special 

din cadrul concursului inter-
. național de schi dotat cu 
„Marele premiu Morzine" i-a 
revenit sportivului francez 
Henri Brechu cronometrat cu 
timpul de 1:15,55. Pe locurile 
următoare s-au clasat Gerhardt 
Riml (Austria) — 1:16,88, Wer
ner Blainer 
1:17,84 și 
(Canada) —

• Proba 
feta 3X5 
concursului 
schi fond de la Kiingenthal 
(R.D. Germană) a fost cîști
gată de echipa U.R.S.S. (Feo- 
dorova, Șebalina, Kulakova) 
cronometrată cu timpul de 
58:49,0. Pe locul secund s-a 
clasat formația Finlandei 
(Suihkonen, Kivioja, Huumar- 
kangas) cu 59:47,0.
• în cadrul turneului fi

nal al campionatului unional 
de hochei pe gheață, princi
pala favorită a competiției, 
echipa Ț S.K A. Moscova, a 
obținut victoria, 
mației Dinamo Moscova, pe 
care a învins-o 
7—0 (3—0, 4—0,

(Austria) — 
Scott Henderson 
1:17,87.
feminină de șta- 
km din cadrul 
internațional de

lntr-un meci internațional ami
cal de handbal masculin dis
putat la Aarhus, selecționata 
Danemarcei a întrecut cu sco
rul de 23—14 (9—10) reprezenta
tiva Franței.

După 55 de ore, in cursa ci- 
clistă de 6 zile de la Bremen 
conduce perechea Post (Olanda) 
— Sercu (Belgia) cu 156 p. îi 
urmează Kemper — Oldenburg 
(R.F.G.) — 145 p, Lykke — Eu
gen (Danemarca) — 106 p,
Renz — Fritz (R.F.G.) — 114 p.

dur. 
apli- 
For- 
cele

Karl Schranz, și-a consolidatCiștiyînd coborîrea la Wengen, marele as al schiului austriac, 
poziția de lider in „Cupa Mondială'

în dauna for-

cu scorul 
0—0).

de

Returul meciului dintre „Royal 
IV“ Bruxelles și Boroughmuii 
Edimburgh, din optimij^ de fi
nală ale „Cupei cupelor” la 
baschet masculin le-a revenii 
belgienilor cu 109—75 (49—42), 
ei calificîndu-se pentru turu] 
următor al competiției.

MLADO5T ZAGREB
DINAMO MOSCOVA

FINALA C.C.E

Primul meci dintre echipele In
stitutului Național de Sport din 
Luxemburg și star Geneva, 
contînd pentru „16“-mile „Cupei 
campionilor europeni" la volei 
masculin a fost ciștigat de vo
leibaliștii luxemburghezi cu sco
rul de 3—1

LA POLO Campionul mondial profesio
nist de ciclo-cros, belgianul 
Eric de Vlaeminck, a ciștigat 
concursul de la Charleville Me
zieres, invingîndu-1 la sprintul 
final pe fratele său Roger, cam
pion mondial la amatori. Tim
pul înregistrat de frații Vlae
minck pe distanța de 21 km a 
fost de 57:10.

A
ÎNVINGĂTORI IN POLONIA

VARȘOVIA, 13 (prin telefon). 
Evoluînd bine, în compania 
unor valoroase echipe poloneze, 
selecționata de tineret a Româ
niei a ciștigat, neînvinsă, tur
neul internațional de baschet 
masculin desfășurat timp de 
două zile in localitatea Piotr- 
kowsky-Tribunalsky, situată în 
apropierea Varșoviei. Sportivii 
români au obținut următoarele 
rezultate : 62—51 cu SBOLEM 
Lodz, 75—51 cu Pietrkovya din 
Piotrkowsky - Tribunalsky și 
59—35 cu SKRA Varșovia. Cla
samentul final: 1. Selecționata 
de tineret a României, 2. Piotr- 
kovya, 3. SBOLEM, 4. SKRA.

Turneul a fost destul de difi
cil, deoarece echipele țării gaz
dă au prezentat jucători înalți 
care au practicat un joc 
Baschetbaliștii români au 
cat permanent presingul, 
mația de bază folosită în 
trei jocuri a fost alcătuită din 
Săuca, Georgescu, Moraru, Chi- 
vulescu și Samson. Trebuie 
menționat că, datorită aplicării 
în țară de către echipele Poli
tehnica București, Politehnica 
Galați și IEFS (din care fac 
parte membrii lotului) a ace
luiași sistem de joc, asambla
rea formațiilor s-a putut face 
cu ușurință.

Tiparul L F. „Informația”, str. Brezoianu nr. 23—25, București

doua manșă a semifina- 
C.C.E. la polo a produslelor

o surpriză de proporții. La 
Moscova, campioana Uniunii 
Sovietice. Dinamo, a întrecut 
cu 6—2 (2—1, 1—0, 1—0, 2—1) 
pe Partizan Belgrad! In pri
mul meci, victoria revenise 
sportivilor iugoslavi cu 6—3, 
astfel că poloiștii moscoviți 
s-au calificat pentru finală.

In cea de a doua semifinală 
s-au întilnit Dynamo Magde
burg și Mladost Zagreb. La 
capătul unei partide aprig 
disputate au învins jucătorii 
din Magdeburg cu 7—6 (1—0, 
2—1, 2—2, 2—3), dar califi
carea au obținut-o poloiștii lui 
Mladost, deținători ai trofeu
lui și învingători în primul 
joc cu 3—1.

Al 24-lea campionat masculin 
de șah al Ungariei s-a încheiat 
la Budapesta cu victoria lui G. 
Forintos. Pe locul secund s-a 
clasat La jos Portisch.

După 8 runde, în campionatul 
unional de șah, care se desfă
șoară la Alma Ata, conduce 
Iuri Saharov cu 6 p, urmat de 
Zaițev — 5>/2 p, Tal, Lein și 
Lutikov — 5 p.
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