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LA POIANA BRAȘOV, TEMPERATURA A URCAT SI PUNE PROBLEME
Primii la poligon, biatloniștii suedezi

CONCURSUL INAUGURAL
AL SEZONULUI DE BOB După efortul alergării pe schiuri, tragerea din poziția fn picioare solicită o mere relaxare fizică fi concentrare psi

hică. Fiecare cartuș ratat înseamnă minute în pius la timpul general Foto: A. NEAGU

După cîteva zile de ger straș
nic, la Poiana Brașov a venit 
un val de căldură care a urcat 
mercurul termometrelor la pes
te zero grade. Deocamdată nu 
există pericolul topirii prea 
grabnice a zăpezii, dar. In 
schimb, modificarea stării aces
teia provoacă griji particlpan- 
ților la Concursul internațional 
de biatlon pentru tineret și la 
întîlnirea de seniori România — 
R.D. Germană. Produce griji 
deoarece zăpada moale, grea, 
pune probleme dificile de cerui- 
re și, în plus, solicită concu
renților un efort considerabil 
mai mare.

Deocamdată biatloniștii se a- 
eomodează cu noile condiții de 
concurs. Primii sosiți In Poiană 
au fost tinerii reprezentanți ai 
Suediei, considerați printre fa- 
voriții întrecerii, care au des-

chis marți focul asupra ținte
lor din modemul poligon. Ieri, 
animația a fost mult mal mare. 
Sportivilor suedezi li s-au adău
gat cei din U.R.S.S. și Ceho
slovacia, precum ți reprezentan
ții țării noastre, sosiți de la Al
tenberg. Tot ieri a fost ame
najat ți traseul, urmlr.d ta az: 
dimineața să se facă recunoaș
terea lui de către toți partic- 
panțli, chiar și de către biatlo
niștii din R.D. Germană, R.F 
a Germaniei ți Polonia, care au 
a;uns La Poiană în cursul nop
ții de miercuri spre joi.

Pentru astăzi mai este pre
văzută instalarea corturilor. în 
care vor lucra oficia1’, țj a te
lefoanelor prin care va fi co
municată situația concurenților 
In timpul desfășurării probe-
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Apropierea încheierii lucrări- 
lor de amenajare a pîrtiei de 
bob de la Sinaia * determinat 
F.R.S.B. ca, în colaborare cu 
comisia județului Prahova și cu 
clubul sportiv din Sinaia, să 
alcătuiască programul compe
tițiilor din acest sezon.

După antrenamentele 
vor începe luni, hoherii
lua startul în competiția inau
gurală dotată cu trofeul „Cupa 
orașului Sinaia". Evenimentul 
se va petrece duminică 26 ia
nuarie și va fi urmat de alte 
concursuri: „Cupa Bucegi" (28

ianuarie), „Cupa C arpa fi' 
ianuarie), „Cupa României' (6 
februarie), „Campionatul Națio
nal" (8—9 februarie), „'Cupa fe
derației" (11—12 februarie), 
„Cupa Sinaia" (15—10 februa
rie).

Menționăm că la disputele
»i
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caro
vor

întrecerile acestui 
înscris pînă 

echipaje de boberi 
Vor fi prezente

sezon 
acum 
avan- 

la 
ale
(3),
Si-
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S-a reluat campionatul

Sinaia 
Carpați 
Sinaia
(8), A.S.A.

PARTIDA STEAUA - HAPOEL
ÎN TREI VARIANTE!

Antrenorul emerit COSTY HEROLD povestește peri
pețiile baschetbaliștilor bucureșteni la Tel Aviv

SCRIMERII DIN CUBA LA STARTUL

„TURNEULUI SPERANȚELOR OLIMPICE"

GHEORGHIENI/ 15 (prin te
lefon). — In prima zl a retu
rului campionatului diviziei B 
la hochei s-au înregistrat re
zultatele : Metalul Rădăuți — 
Voința Sighișoara 10—5 (1—1, 
3—3, 6—1); Tîrnava Odorhei — 
Cooperatorul Tg. Secuiesc 10—0 
(5—0, 2—0, 3—0).

pentru „Cupa Federației” 
„Cupa Sinaia" vor participa 
sportivi de peste hotare.

s-au 
20 de 
sați.
startul probelor echipaje 
Clubului sportiv 
Voința Sinaia (4), 
nala (1), Bucegi 
Voința București
București (3), Steagul roșu Bra
șov (2) ți Metalul Roman (2).

Tot In acest sezon se vor 
desfășura și concursurile re
publicane de sanie șl scheleton. 
La 7 februarie vor avea loc 
întrecerile de calificare, la 15 
februarie finalele la sanie și la 
și la 16 februarie finalele la 
scheleton. Vor participa primele 
șase echipaje calificate în în
trecerile de la 7 februarie.

Marți seara s-au întors în 
Capitală baschetbaliștii de la 
Steaua. Cu tolba plină de 
victorii (dintre care una o- 
ficială împotriva lui Hapoel 
Tel Aviv în cadrul „Cupei 
cupelor") și... peripeții, cele 
mai multe dintre ele demne 
de povestit. Fapt pentru ca
re antrenorul emerit Costy 
Herold s-a oferit cu multă 
amabilitate să ne servească 
drept interlocutor/

Federația de scrimă din Cuba a anunțat că va tri
mite la București un lot de Eoretiști. spadasini și 
sabreri in vederea participării la .Turneul speranțelor 
olimpioe- care va avea loc între 13 și 16 februarie și 
care constituie un test In vederea Campionatelor 
mondiale de tineret, care vor avea loc în italia.

UNIVERSIDAD
SANTIAGO DE CHILE

LA BUCUREȘTI?
Cunoscuta formație chiliana 

de fotbal UNIVERSIDAD San
tiago de Chile, vicecampioană 
a țârii (în campionatul recent 
încheiat a ocupat locul se
cund, la egalitate de puncte, 
25, cu campioana, Wanderers), 
întreprinde în luna aprilie un 
lung turneu în Europa, întor- 
eîndu-se din Japonia, unde 
va lua parts, în a

mor
un turneu triunghiular 
de reprezentativa so

ți de cea a țării gazdă, 
foarte
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posibil ca in ca- 
turneu — după 
revista „France- 

Universidad să

doua jumâtato a lunii 
fie, la 
alături 
vietică

Este
drul acestui 
cum anunță 
Football" — 
dispute cîteva jocuri și în RO’ 
mânia.

Chiar de la primirea făcută pe 
aeroportul din Tel Aviv, gaz
dele au ținut să ne impre
sioneze într-un mod cit mai 
plăcut. Întreaga presă avea 
numai cuvinte de laudă pen
tru evoluția elevilor mei în 
prima partidă, dar ținea to
tuși să ne amintească de un 
precedent: în ediția trecută, 
Macabi Tel Aviv pierduse 
primul joc în fața lui Juven
tus Badalona Ia 30 de puncte, 
obținînd pe teren propriu, în 
fața aprigilor săi susținători, 
calificarea printr-o victorie 
la 31 de puncte (!)•

Meciul a fost programat pe 
un podium amenajat pe tere
nul de fotbal I A F O și, la 
ora începerii, 3000 de specta
tori, care nu se speriaseră de 
norii amenințători ce întu
necaseră cerul, luaseră loc în 
tribune. începutul ne-a fost 
favorabil <10—5). Băieții in
traseră deciși să cîștige și de 
data aceasta, impunind în
trecerii un ritm foarte viu. 
Șapte minute mai tirziu insă, 
la scorul de 19—12 pentru 
gazde, terenul devenise im
practicabil din cauza ploii, iar 
arbitrii — Avramidis (Grecia) 
și E. Varlier (Turcia) 
hotărit aminarea lui 
a doua zi.

Și, iată-ne după 
pe același stadion, 
soarele strălucise 
dar parcă a fost 
exact in momentul
noului joc ploaia era prezen
tă la rendez-vous. Arbitrii 
s-au încăpățînat și au fluie
rat începutul meciului, dar 
după trei minute nu au știut 
cum să fugă mai repede la 
vestiare. In această situație, 
organizatorii au hotărit mu
tarea teatrului de desfășurare 
tntr-o sală aflată la 20 km de 
Tel Aviv. Aici Insă avea să 
ne aștepte o altă surpriză. In 
momentul cind am ajuns la 
fața locului, sala fusese luată

— au 
pentru

de ore24
Toată ziua 

puternic» 
un făcut: 
deschiderii

Hocheiștii români au susținut 
un nou meci în U. R. S. S.

MOSCOVA, 15 (Agerpres). 
tn ciuda timpului geros, ct- 
teva mii de spectatori au ur
mărit pe patinoarul din lo
ialitatea Cerepoveț tntllnirea 
Internațională de hochei pe

gheață dintre formația loca
lă Metalurg și selecționata 
României. La capătul unul 
Joc echilibrat, cele două e- 
chipe au terminat la egali
tate i 3—3.

PRIVIRE ÎN URMĂ,
• Din cuvintul participanfilor 

fa plenara CNEFS
Plenara Consiliului Național pentru Educație Fizica și Sport, 

iesfășurată marți în Capitală, a făcut bilanțul participării spor; 
ivilor români la Olimpiadele de iarnă și de vară ale anului 
1968, a deschis conturile vaste ale pregătirilor ce urmează a 
i făcute pentru Jocurile din 1972.

Tn ziarul nostru de ieri am prezentat un rezumat al raportu- 
ui expus în plenară de către tovarășul ANGHEL ALEXE, pre
ședintele C.N.E.F.S. și al C.O.R. Publicăm astăzi cîteva sinteze 
ele luărilor de cuvînt pe marginea documentului central dezbă
tut în cadrul lucrărilor acestei însemnate reuniuni.

Tovarășul TUDOR VASILE, pre- 
ledintele Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport — 
București, a făcut o expunere 
toarte largă, un adevărat corefe- 
,-at, referindu-se la cîteva aspecte 
►sențiale ale activității sportive 
le performanță. Ceea ce este 
esne de înțeles, pentru că — în 
iltimă instanță — Capitala repre- 
:intă în acest domeniu un fel de 
.factotum* pe umerii ei apăsind, 
:u precădere. responsabilitățile 
frele ale succeselor și ale eșecu
rilor sportive.
Tovarășul Tudor Vasile a infor

nat plenara că. în baza indica- 
jjlor Consiliului Național și a 
înuj plan amplu, au și fost luate 
năsurj pentru depistarea și pre 
(âtirea sportivilor apți să ajungă

în 1972 la o valoare olimpică.
Iată cîteva cifre :
în vederea CMEFS-București au 

intrat 266 de sportivi CONSA
CRĂRI, cu posibilități de progres 
și 399 de sportivi care, chiar dacă 
in momentul de față nu dețin un 
standard internațional, prezintă 
perspective reale de a-1 atinge 
peste 4 ani. Aceasta este bine.

Rău este, însă, și vorbitorul nu 
a încercat să escamoteze realita
tea, că din acest total fetele re
prezintă un procent foarte mic.

Referindu-se la selecția pro- 
priu-zisă, tovarășul Tudor Vasile 
a dezbătut cu multă sinceritate 
unul din punctele cele mai ne
vralgice ale sportului nostru.

Cităm :
.tn studiu al condițiilor in care

cu asalt, astfel că înăuntru 
nu mai puteai arunca un sin
gur ac. Jucătorii noștri au

N. AUREL

puțini ech!U> 
prin geamu- 
organiutoril 

călduros

trebuit să facă 
bristică lntrind 
rile vestiarelor, 
au făcut un apel
invitfnd pe localnici să elibe
reze tușele terenului și abia

(Continuare tn pag. a l-a)

PRIVIRE ÎN VIITOR
au fost descoperite numeroase 
elemente de valoare din loturile 
reprezentative și olimpice arată 
că majoritatea dintre ele au fost 
selecționate într-un mod cu totul 
întîmplător și nu ca urmare a 
unei acțiuni dirijate în acest 
sens. într-un mod cu totul logic 
situația existentă (și practic de 
monstrată) iasă loc presupunerii 
că un procent important de ta
lente sportive potențiale nu sînt 
investigate și că deci anual mii 
de tineri apți pentru performanță 
rămin anonimi, în afara unor 
unități organizate. Situația capătă, 
probabil, proporții și mai mari 
in mediul sătesc sau in orașele 
din provincie din moment ce ei 
există tn Capitală, care dispune 
de o rețea întinsă de organizații 
sportive și de cel mai mare nu
măr de cadre calificate : profe
sori, antrenori, instructori*.

Vorbitorul s-a oprit, în conti
nuare. asupra unor măsuri pe 
care Consiliul municipal Bucu
rești își propune să le ia pentru 
a putea desfășura o acțiune de 
selecție mult mai amplă și mai 
calificată decît în trecut.

Din analiza componenței loturi
lor olimpice ale României a reie
șit aportul cu totul nesatisfăcător 
pe care l-au adus județele.

„în trecut, arăta tovarășul Tu
dor Vasile, mulți conducători de 
cluburi au încercat să justifice 
preponderența Bucureștiului in 
domeniul performanței sportive 
prin faptul că uncie organizații

sportive ale Capitalei ar racola 
în mod sistematic pe tinerii ta- 
lentați din provincie. In prezent, 
insă, dispunem de cifre care do
vedesc precis că numai 4 dintre 
sport’vtj puni nd ecusonul Bucu 
reștiuluî au tost nominalizați ini
tial in provincie și transferați in 
București în uiumul ciclu olim
pic. în această situație, cred că 
nu se mai poate afirma existența 
unuj fenomen de transhumantă 
sportivă către București. Provin
cia rămine deci în continuare da
toare ‘ performanței-.

în legătură cu aceasta sînt fă 
cute cîteva propuneri interesante. 
De pildă :

„Pentru a se pune mai bine în 
valoare energiile latente din ju
dețe. să se înființeze in centre 
cu tradiție secții de pregătire 
olimpică dotate cu cele mai bune 
condiții. Ele ar putea fi eventual 
create în secțiile unor cluburi 
puternice, de pildă yahting la 
Constanța, lupte la Lugoj, natatic 
la Reșița, box la Craiova, ciclism 
la Brașov, canotaj la Timișoara, 
atletism la Ploiești etc.*.

„Incredințindu-se unor secții din 
provincie sarcini de mare per
formanță, sublinia tov Tudor 
Vasile. concentrindu-se elemen

tele de valoare în aceste centre, 
s-ar realiza un stimulent, pe de 
o parte, iar pe de altă parte ar

(Gontinuare In pag. ala)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ABSENTE I 
REGRETABILE'
T

ehnician și, în același timp, I 
pedagog, om înzestrat cu I 
calități sufletești deosebite, 
receptiv la tot ce-i nou, ca- I 
pobil să modeleze și să în- | 
mânuncheze în mecanismul 
fin al unei echipe caractere, uneori I 

diametral opuse, antrenorul este azi In I 
lumea sportului un factor esențial în 
determinarea succesului.
entuziasmul pe care le stîrnesc _____ „
victorii nu ocolesc acest personaj, pe 
care ziariștii mai originali nu ezită să-i I 
asemuioscă cu mari dirijori sau cu I 
iluștri pedagogi.

Există în aceste manifestări, pe lin- I 
gă multă dragoste sau respect, și o I 
lucidă apreciere a calităților lor, o 
muncii depuse de antrenori, a timpu
lui pe care ei îl consumă zilnic în edi
ficarea unor formații, ce îneîntâ prin 
comportarea și rezultatele sale. în fond, 
un antrenor este dator, cel puțin teo
retic, să se preocupe zi de zi de echi
pa sa, să-i cunoască cel dintîi ezită
rile, să-i intuiască la timp momentele 
de derută sau de pierdere a unității 
morale, momente ce pot apore nu nu
mai în competiții, ci și la antrenamen
te. Numai în acest fel se poale crea 
în mod ideal relația antrenor-echipă{ 
ce are la boză un respect profund și 
unanim acceptat. Și tot astfel se nasc 
germenii marilor performanțe, încrede
rea sportivilor în sfaturile antrenorului 
pornind din convingerea, 
practic, că el poate cunoaște cel mai 
bine reacțiile lor fizice și morale, fi
ind prezent în permanență la jocuri 
și antrenamente.

Credeam, în mod foarte sincer, că 
aceste lucruri sînt azi cunoscute șt de 
antrenorii ale căror echipe participă 
în competiții inferioare. Cu atîf mai 
surprinși am fost (și nu numai noi) la 
recentul turneu al campionatului na
țional de handbal văzînd că la nive
lul categoriei A există încă antrenori 
cu o concepție stranie referitoare la 
menirea și îndatoririle lor, care ’ip- 
sesc de la o competiție, tăsînd echipa 
fără sprijinul lor moral și tehnic. Con
cret : antrenorii Eugen Trofin (Univer
sitatea București) și FI. Stoenescu (Ra
finăria Teleajen) au absentat de la 
acest turneu, de fapt de la trei jocuri 
de campionat ale echipelor lor.

Dintre aceste două cazuri, cel mai | 
grav ni se pare ol antrenorului Eugen | 
Trofin care răspunde, împreună cu Ni- 
colae Nedef și Oprea Vlase, și de pre- I 
gătireo echipei reprezentative. Este, | 
așadar, vorba de o dublă absență, 
regretabilă sub ambele aspecte. De 
aceea, ne întrebăm, cum va putea con
tribui eficient la pregătirea lotului an
trenorul Eugen Trofin, cînd n-a venit 
la turneul de la Cluj așteptat cu un 
interes justificat ?

Nu ne îndoim, o clipă măcar, că | 
cele cîteva examene sau consfătuirea | 
științifică ce l-au reținut, se pore, la 
București reprezintă pentru un șef de | 
lucrări o perioadă importantă, în care | 
se verifică capacitatea sa de pedagog 
și . calitatea cunoștințelor însușite , de 
‘ •" r'-- -- efort și

putea

I
il

Admirația si I 
Urnesc marile I

verificata

lor fizice și morale, Tif

tehnic. Con-
Eugen Trofin (Univer-

studenții săi. Dar, cu puțin 
mai multă înțelegere problema 
fi rezolvată în chip fericit. ;

In această ordine de idei nici 
Universitatea București nu poate

clubul 
fi ob-

solvit de orice vină. Cum ar putea 
explica acest club universitar faptul 
că n-a asigurat prezența Io Cluj, ală
turi de echipă, a unui antrenor care 
este în același timp și șef de lucrări 
la una din facultățile universității 
bucureștene ?

Explicația este,Explicația este, de fapt, mult mai 
simplă, tn fond, pentru a lipsi--din
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speciale. Era nece- I 
Itâ dragoste față |

după-omiazo și du- 
(cînd aveau ioc la 

nu era nevoie de în
voiri sau aprobări si 
sară doar mai mul 
de echipă...

București simbâtă 
minică dimineața 
Cluj două etape)

calin ANTONESCU |

EGALI CU CAMPIONII LUMII ȘI LA LONDRA
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UN REZULTAT EXCELENT
80 000 de spectatori în „templul fotbalului".
Jackie Chartton, autorvl unui gol fi al unui... henf în 
Nunweiller VI, Deleanu, Anca, Boc, Sătmâreanu fi Di 

echipa noostro

i careu.
și Dinu — cei mai buni din

Prin telefon de la trimisul nostru special CRISTIAN MANTU

LONDRA. 15
Meciul internațional de fotbal 
dintre recrezen tari vele An
gliei si României, disputat în 

1000 de spectatori, 
ît de cîteva minute, 
ii stadion Wembley

m:sia radiofonică a 
1—1 (1—0).

Ora tîrzie ia care telefonez 
mă împiedică a face consi
derații mai ample asupra par- 
tioe: — urmind a reveni in zia
rul nostru de mîine — mărgi- 
nindu-mă. de aici, din cabina 
presei de la Wembley, la re
latarea celor mai importante 
momente ale meciului.

Mai intii, formațiile pe care 
brigada scoțiană condusă de 
J. Callaghan le-a chemat în 
teren :

ANGLIA : Banks — Wri
ght. Mac Nabb, Hunter, J. 
Charlton. Stiles. Hurst, Rad
ford. Hunt, B. Charlton, Ball.

ROMANIA : Gomea- Săt- 
măreanu, Boc, Dinu. Deleanu, 
Anca, Nunweiller VI. Dem- 
brovschi. Domide, Dumitrache, 
Lucescu.

Dau acum „glas" carnetu
lui de însemnări i

Min. 3: Nunweiller VI 
„semnează" primul șut la 
poartă al partidei, reluînd de 
la 20 de m. o pasă a lui Lu
cescu.

Englezii atacă susținut, cu 
rapide schimburi de locuri, 
Ball circulînd cu. rapiditate 
de pe o parte pe alta, produ- 
cind panică în careul nostru.

Min. 7 : Hunt sprinteazâ 
spre poartă, talonat de Boc, 
acesta cade și Hunt șuteazâ 
pute’ nic, dar afară.

Meciul se mai echilibrează. 
Românii temporizează jocul, 
datorită, în special, lui Radu 
Nunweiller, care pendulează 
între atac și apărare. Galeria 
engleza cere gol și...

Min. 28 : lovitură de colț de 
pe dreapta, execută Boby 
Charlton și fratele său, depla
sat în careu, reia cu capul in 
colțul drept al porții direct 
in plasă : 1—0 pentru Anglia.

Așadar, tribunele răsuflă 
ușurate...

Englezii se mențin în atac, 
Hunter și chiar Jackie Charl
ton „urcă" spre poarta lui 
Gornea, in timp ce românii 
fac mari eforturi pentru a 
echilibra jocul.

Min. 34: Boby Charlton 
șutează surprinzător de la 
30 m, violent, și balonul lo
vește bara laterală a porții. 
Am' trecut pe lîngă un mare 
pericol...

Min 37: Dumitrache fi 
..fură" o minge lui Hunter si 
țîșnește spre poartă, umăr |a 
umăr cu Jackie Charlton. In
tră decis în careu și, în mo
mentul cînd se pregătea să 
șuteze, la 13—14 m de butu
rile engleze, este literalmente 
..cosit" de fundașul englez. 
PENALTY evident! Surprin
zător. arbitru) Callaghan lasă 
jocul să curgă... La pauză șt 
după nieci, la masa presei, 
ziariștii, britanici și români, 
sînt de acord : FAULT CLAR!

Ultimele atacuri ale repri
zei aparțin românilor, dar 
Radu Nunweiller (min.’ 4-1, 
eu un „voie" din marginea 
careului) și Dumitrache 
(min. 45) nu reușesc să fina
lizeze.

După pauză, notez cîteva 
minute de tatonare. Min. 54 : 
Lucescu, căpitanul echipei

(Continuare tn pag. 4-a)
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ESTE DIVIZIA B 0 TREAPTA

dă 
Ca 

ve-

Antractul voleibalistic 
prilejul unei retrospective, 
și în atîtea alte rînduri, ne 
dem obligați să subliniem și de
această dată nivelul scăzut la 
care se desfășoară confruntă
rile „secunzilor". Acest lucru se 
datorează în primul rînd co
modității antrenorilor în ceea 
ce privește formarea și întă
rirea unor pepiniere, pregătirea 
cu seriozitate a loturilor de care 
dispun, promovarea tineretului. 
:Așa se face că divizia B există 
aproape ca un scop în sine, ra
reori din rîndul ei ridicindu-se 
elemente de perspectivă sau 
cel puțin capabile să atingă 
nivelul diviziei A. Dacă răsfoim 
catalogul loturilor naționale de 
seniori vedem că doar un sin
gur jucător, Neuman (Alumina 
Oradea, echipă care a debutat 
în prima divizie), figurează 
printre cel vizați să facă parte 
din echipa națională. La fete, 
nici o prezență ! (Și cind te 
gîndești că, de pildă, națio
nala feminină a U.R.S.S., câș
tigătoare a medaliei de aur 
la Mexico, a avut în sextetul 
de bază trei jucătoare din di
vizia secundă !).

Pe cind la noi. a fi In di
vizia B nu înseamnă decît a 
sta la adăpost de obligații (u- 
nele echipe școlare sînt mult 
mai bune decit majoritatea di
vizionarelor B, în special la 
fete), 
două 
după 
lor.
„plimbă' 
riei I, i 
în seria a II-a (masculin), iar 
Drapelul roșu Sibiu (feminin) 
nu-și găsește adversare.

Atunci care este rostul di
viziei secunde 7 Pentru ce-și 
cheltuiesc banii asociațiile și 
cluburile sportive ? Sport de 
masă se poate face și fără de
plasări dintr-un oraș în altul 
al țării. Cel puțin jumătate din 
echipele diviziei B nu justifică 
cu nimic prezența pe această 
treaptă. De ce atunci să nu 
fie mai limitat numărul lor, 
dar calitatea să suplinească in 
șchimb cantitatea ?

Amprenta mediocrității echi
pelor este ilustrată pregnant

Un singur fapt atrage aten
ția asupra campionatului : lup
ta pentru evitarea retrogradării, 
luptă dusă uneori cu mijloace 
dintre cele mai reprobabile. A 
intrat în uzanță victoria cu 
orice preț pe teren propriu. Și 
prima parte a campionatului a 
dovedit cu prisosință acest lu-

cru. Progresul Suceava, Voința 
Baia Mare (cu care s-a făcut, 
în sfîrșit, un act de justețe prin 
eliminarea echipei). Știința Pe- 
troșeni și alte echipe contami
nate de morbul nesportivității 
au arătat că în divizia,B (mas
culin) mediocritatga este agre
sivă, deseori imorală. Căci a-ți 
claustra oaspeții și a le atîrna 
sabia lui Damocles deasupra 
capului nu poate fi socotit 
sport, de bună seamă. Din pă
cate, în majoritatea cazurilor, 
cei ce pun „în mișcare” gale
riile sînt chiar jucătorii și an
trenorii. La fete, cazurile sint 
mal rare. Aici domnește o me
diocritate placidă.

★

ar

pot salva prestigiul vo- 
universitar.
la începerea returului 
rămas o lună. Fa tre-

PRIMA CURSA, PRIMA VICTORIE!

Dunărea se 
încerca să-i 
corset de gheață, așa cum pleoa
pele copilului se luptă cu som
nul pentru ca el să afle sfîrși- 
tul poveștii pe care bunica i-o 
deapănă în faptul serii. Pe bu
levardele Brăilei vîntul 
rea în voie. Oamenii se 
de șfichiuiala lui. Iși 
gulerele paltoanalor, iși
dau căctuhlf pe cap. intrau cit 
mai repede pe ușile caselor 
pentru a scăpa de stciiala lui. 
Am pătruns și noi, ral-rirtej,

lupfa cu gerul ce 
prindă apele in

hoină- 
fereau 
ridicau 
tnfun-

VIRGIL MORMOCEA iși deapănă amintirile

Distanța care separă cele 
divizii poate fi apreciată 
rezultatele retrogradate- 

Minerul Baia Mare se 
i“ prin campionatul se
ca de altfel și I.E.F.S.

Un caicul elementar stabileș
te că din cele 24 de formații 
masculine, o treime o alcătu
iesc echipele universitare. Care 
ește valoarea lor ? Slabă sau 
foarte slabă. Acest lucru
trebui să dea de gindît atit 
conducerilor cluburilor univer
sitare respective, cit și celor 
ele institutelor, deoarece vo
leiul studențesc a asigurat din- 
totdeauna elemente de valoa
re echipelor naționale. Pentru 
că cele trei echipe din prima 
divizie, oricit de puternice ar 
fi, nu 
teiului

Pînă 
a mai
buie sâ însemne pentru toți, 
de la antrenori și jucători pînă 
la spectatori, un răstimp de re
flecții. Pentru primit poate 
chiar o revizuire a concepției 
de sportiv, pentru suporteri, o 
schimbare a concepției de sus
ținător. Pentru că. a perpetua 
actuala stare de lucruri Înseam
nă a accepta ca și în continuare 
voleiul românesc să bată pasul 
pe loc. Lucru pe care nu-1 do
rește aimenL

Poete ar fi util să se vadă 
dacă existența prea multor e- 
chipe In competiție nu este o 
cauză a diluării calității. Pen
tru a asigura o permanentă 
promovare a tinerilor 
ca fiecare antrenor să 
bligația de a prezenta 
pa de bază cel puțin 
c*tori sub
menea, să fie sancționate 
severitate 
fie intensificată munca de 
ducație ln rândul 
ceea ce ar duce 
manifestărilor de

Este necesar ca 
pionat ai diviziei 
linte o treaptă

28 de ani.

sugerăm 
aibă o- 
în echi- 
doi ju- 

De ase- 
eu 
sătoat-g abaterile,
e- 

spectatorilor, 
la stăvilirea 
indisciplină, 
acest cam- 

B să repre-

volei, 
din p

Aurelian BIEIEANU 
Emanuel FANTANEANU

MEDALII ȘI DIPLOME
O pătrățică de metal cu latura 

de 5 cm. De culoare galbenă, aia* 
sau maronie, simbolizind aurul, 
argintul și respectiv bronzul o- 
lnnpic. In adincitura centrală — 
o și mai mică bucățică metalică, 
intruchipind un sprinter in plia 
efort.

Ani de zile, primii trei clasați 
în concursurile republicane de 
atletism s-au obișnuit să primeas
că acest trofeu. Fiecare sportiv a 
fost în al nouălea cer de fericire 
cind pentru prima oară i-a scli
pit în palmă prețiosul insemn 
al succesului său. Dar, după un 
număr de concursuri, după citeva 
luni sau ani, forma' stereotipă a 
plachetei a atras monotonie, plic
tiseală... Aceasta a constituit, 
poate, și unul din numeroasele 
motive care sting treptat, treptat 
entuziasmul Iubitorilor sportului 
cu pantofi cu cuie.

du-mă să-i visez și noaptea spi
țele argintii. Am debutat în ma
rile curse în ’26, la «Circuitul 
Diamant». Arătam — după o 
expresie obișnuită prin Brăila 
— ca un țîr: la 17 ani aveam 
1,83 m înălțime și... 65 kg. Nu 
participasem la nici o cursă 
peste 120 km și eram învătat să 
alerg în haine de stradă, cu șap
ca de la «comerț» pe cap. Asta-i 
însă altă poveste. Poate ar tre
bui să v-o spun. Cu cițiva ani 
mai înainte, într-o cursă pe 
ruta Brăila — Cioara — Brăila, 
Zamfir Munteanu rămăsese din 
pluton. Trecind singur printr-un 
sat (și fiind îmbrăcat -ciclist», 
adică cu maieu și chileți â la 
fotbalist) a speriat caii de la 
o căruță. Țăranii, care nu mai

porniți în excursie ca să se dis
treze, turiștii chefuiau și ne în
demnau cu sticla și pe noi. După 
plecarea din Ploiești, am avut 
un -punct morț-. Par, mi-am 
revenit repede și le-am zis eeva 
în gind celor ce mă îmbiau să 
abandonez. Carlo Bologni, ple
cat cu categoria a II-a, deci cu 
30 de minute înaințea noastră, 
mai avea doar tțn minut avans. 
Am pornit de unul singur in 
Urmărirea lui. Am fugit 
metri nenumărați, dar nu 
prins. De unde să știu eu 
se urcase Intr-o mașină ’
am ajuns primul la București, a- 
veam un avans de 35 de minute. 
Lumea m-a sărbătorit, dar pe 
mine mă ustura pielea de-mi 
venea să pling. N-am plecat

kilo- 
1-am 
că el 
Cind

in casa mai otrsinicului prie
ten, a celui ca ne aștepta să 
ne îndulcească indispoziție cu 
vin de culoarea chihlimbarului, 
cu abur de cafea turcoaică
amintiri „din nouă sute fi
ceva...”

Domol și blind la vorbă ca
un moldovean, omul acesta cît
un munte Iți dezminte prin to-
tul faptul că a numărat pină 
la sfîrșit anii pelții <fe-ql șase- 
lee decenju de viată. Pentru că 
nimeni n-ar putea să creadă 
— dacă adele n-ar dovedi-o — 
ci Virgil Mormocea împlinește 
60 de ani. Poate numqi aminti
rile, ce încep puțin după pri
mii ani ai secolului nortru, să 
ateste ceea ce chipul nu vrea. 

fragedă 
de 1920 
Și am
Valerianos a înființat, la Brăi
la. un club ciclist. Intr-o zi m-a 
văzut zburind ca vîntul pe o bi
cicletă de oraș. A trimis să mă 
chema. Lica Negrescu l-a asi
gura: că sint -un băiat serios-, 
că-mi cheltui banii de-acasă 
inchiriind, cu ora. biciclete, că 
pot deveni cicIisL Și nu-a dat o 

ră- cu baieuri. fâcin-

îndrăgit ciclismul din 
copilărie. încă Înainte 
visam să devin ciclist, 

reușit acest lucru. Foti

-cur»;

văzuseră o astfel de arătare, 
l-au bătut cu biciul pînă 1* 
singe. De-atunei, la antrena
mente și la curse mergeam în 
îmbrăcăminte obișnuită. într-un 
-dqnomșar» nu prea se încume
tau țăranii să lovească... Să re
venim însă la cursă. Ne-am pre
zentat la București și am primit 
bicicleta Diamant, pentru că o- 
bligația participanților era să 
alerge pe astfel de biciclete pen
tru a face reclamă fabricii. Tra
seul era greu. Pe drum de țară, 
trebuia să parcurgem distanța 
București — Tîrgqviște (15 mi
nute de odihnă) — Ploiești (15 
minute de odihnă) — București. 
Era curșă cu handicap și gu tre
buia să plec la categoria a II-a 
cu un avans de 30 de minute. 
Cînd organizatorii m-au văzut 
cit sînt de... mare, m-au în
scris însă la categoria I ! La 
start s-a ris copios de not Eram 
bronzați doar pe față ți pe 
miini și, în rest, albi ca laptele. 
Obligati de împrejurări, ne pre
zentasem la cursă in maiou Și 
chiloți, dar eram intr-adevăr ca
raghioși in comparație cu cei
lalți care arătau 
tivi. Cunoscutul 
chiar ne-a spus 
joc: -De unde 
măi cicliștii
Eram oecăjitL 
ne-a IndirjiL Cu lapte în bi
doane. eu ouă fierte și piine in 
burunare. am pornit să ne mă
surăm cu -așii Capitalei-, La 
începutul cursei a plouat. Apoi, 

“ pje-
raci. 
apă 

bem.

însă pînă n-a venit plutonul. 
Vroiam să-i spun eeva lui Voi- 
cu. Și l-am spus :

— Domnule Voicu, eu sînt 
unul dintre cicliștii ăia de sa
lon ? Vinăt de furie, nu mi-a 
răspuns nimic. Poate în gînd...

Cafeaua se răcise de mult. 
Vinul aștepta in pahar, dar 
nici eu, nici colegul meu Aurel 
Neagu, nu eram supărați. Are 
„nea Virgil” un dar de a po
vesti. ,.

Hristacha NAUM

SA NU BATEM CIMPII!
Am văsuț cindva un film in eare oamenii citeau in ziarul 

de azi nu știrile de ieri ci cele de miine. Mi se pare că se 
numea chiar așa: „S-a intimplat miine". Nu reieșea din co
media aceea că peste planetă s-ar pogori o mare fericire dacă 
am avea parte de o asemenea lectură. Reieșea că ne-ar cam 
lua dracu. Și eu am aceeași impresie : prefer să citesc vești 
vechi de 24 de ore decit să mi se spună in 15 ce se t a pe
trece in 13. Astg n-ar mai fi informație ci deformație. Incit e 
mai bine să fii in urmă cu un război decit să ți se dea două 
inatnte. Numai câ eu mă aflu azi într-o situație și mai ambe
tată, cum ar scrie nea lancu. Eu nu vreau să știu ce se in- 
timpii miine, vineri. Eu vreau să știu ce scrie azi, joi, în pa
gina întti a ,•Sportului". Și nu pot ști. Fiindcă eu scriu 
această cronică ieri, miercuri, dimineața, la orele 8,30. Iar 
seara se joacă pe Wembley ceea ce știm cu toții... Cronica 
meg va fi de mult paginată cind pe stadionul englez corul 
acela uriaj de matelați va începe să implore golul. Și cine 
știe cite goluri vor fi — sau nu vor fi ? Iar cronica mea apa
re azi odată cu rezultatul din pagina întîi, ceea ce-mi dă 
fiori Căei nu-mi place să bat eimpii. Ce înseamnă să bați 
gimpii 7 Dacă ai noștri scot un rezultat bombă la Londra — 
ce mai contează ce cred eu despre „Careul magic” ? Și, in
vers. dacă britanicii, hămesiți după goluri și victorii, ne dau 
ce n-au mai dat nimănui — ce importanță are părerea mea 
despre somnul de iarnă al „Telesportului" ?

.4 bate eimpii asta înseamnă : să trăiești in afara eveni
mentului. Pentru ziarist, pentru cronicarul TV și chiar pen
tru TV e mortal. Țin minte că în dimineața care a urmat 
după lunga noapțe de la Ziirich, pe eare am vă?ut-p țoți cu 
ochii noștri personali, un confrate sportiv mi-q telefonat să 
mă roage „să-i citesc neapărat" un articol despre pasa în 
cruciș la baschet, apărut într-o revistă de specialitate. (Exage
rez — era vorba despre un articol privitor la jocul de oină). 
Mai rău : ln plină transmisie a grozăviei de pe San Siro, aia 
cu 6—0, un scriitor-fluviu și atlet mă sună să-mi spună că 
are o idee grozavă pentru o comedie hockeystică, o feerie cu 
patine strălucitoare, ninsoare și jucători îmbrăeqți în haine 
de cosmonaut. „Partea feminină vq fi recrutată din parașu- 
tiști"... toii precizează omul cțnd Inter dădea golul 4. „E 
patru zero pentru Inter"... ii spun tovărășește. „Dă-i naibii, 
oe-ți propun eu e o mină de aur“... A bate eimpii înseamnă, 
printre altele, a fi indiferent la dramă. E ca și cum eu, acum, 
aș începe să scriu pe larg despre cutremurătorul meci de bas
chet feminin dintre Politehnica și inițialele acelea din Madrid, 
transmis vineri cu suficiente onoruri; era prima oară cînd 
vedeam cu ochii mei jucătoare de baschet (spanioloaicele) 
îmbrăcate cu fustițe de pingpongiste; era foarte nostim’ mi 
se părea că sint in recreație, la un liceu de fete, unde citeva 
domnișoare învățau duios cum se practică — doamne iar- 
tă-mă ! — o apărare în zonă. Era nostim, dar a bate eimpii, 
înseamnă, printre altele, a fi nostim cind ți se cere a fi în
cordat, a fi spiritual cînd 
între două avioane, pe un 
ropei. ș.a.m.d.

Să așteptăm, deci, ce
Cam de duminică am . , ,__

napea, la căldurică, trăgînd din narghilea, am contemplat la 
„Telesport" secvențe din Mexic — Italia și am suris iar la 
ploaia de perne căzute pe stadion. Nici o aluzie la ce va fi 
ieri seară pe Wembley. Nici o aluzie. Sau nici o iluzie ? Ger 
cumplit. Iar băieții — cum spun — dîrdiiau mqi mult ca si
gur printre av,ioane, undeva, prin Europa. Cîmpii îngheța
seră Tăcere.

sexneni de ai tăi dîrdîie de 
aeroport, la celălalt capăt al

frip 
Eu-

va fi... ieri.
început așteptarea. întins pe ca- 4

Belphegor

REZULTATE ONORABILE
ALE FONDIȘTILOR ROMÂNI LA BOHINJ

CONCURSUL DE LA BQROVEȚ

DE LA START LA SOSIRE
Simbătă. la Floreasca n. la 

campionatul Capitale: per.tru.ju 
niori mici, Ion Steriade. metodis
tul C.M.B.E.F.s. ne-a ar*tat c-i 
nedisimulat* satisfacție trofeele 
care urmau să r*spl*'.easc* pe 
învingător și pe următor.i doi 
clasați Ia fiecare prob*. Mărturi
sim câ. mai alls prin contrast 
cu cele descrise in primul para
graf. medaliile instituite de con
siliul municipal pentru educație 
fizic* ți sport ne-au stfmit ad
mirație. Aceeași atitudine am re
marcat-o și la antrenorii care 
ne înconjurau, toți foști atleți, 
care nu și-au oprit exclamațiile 
de satisfacție : „Pentru asemenea 
premii, ar merita sâ reîncepem 
antrenamentele t“

Medalia pentru locul Intll ți 
insignele pentru locurile doi ți 
trei diferă între ele. avind dese
ne originale, plăcute vederii. Un 
puternic imbold pentru atleții care 
doresc sâ-și completeze panoplia. 
Cu atit mal mult cu cit sint 
însoțite și de frumoase diplome, 
de asemenea de Inspirație re 
cent*.

In curind Începe seni nr.ar.- 
lor competiții atletice republica
ne ale anului, organizate in prin
cipal de F.R.A. Pentru aceste 
evenimente, pe cit am aflat, forul 
nostru de specialitate ne rezervă 
surpriza unor medalii și plache
te cel puțin la fel de 
ca cele ale amintitului 
municipal București. Le așieptârr 
cu nerăbdare atit 
ales competitorii.

Adrian IONESCU

frumoase 
consiliu

noi, cit mai

CAMPIONATUL CAPITALEI LA 
JUNIORI MARI ȘI SENIORI

Slmbăiă și duminică va 
loc campionatul Capitals: 
juniori mari. ln paralel i 
desfășura și competiția seniori
lor, prevăzut* inițial pentru 25—Z* 
ianuarie.

*vea 
pentru 

se va

PRIMUL CONCURS AL ANULUI 
LA TIMIȘOARA

ca niște spor- 
rutier Voicu 
in bătaie de 
ați venit roi

ăștia de salon ?- 
Dar supărarea

PARTIDA STEAUA - HAPOEL 
ÎN TREI VARIANTE!

(Urmare din vag. 1)

ore am reluat dis-după trei 
pută.

Partida 
chilibrată 
tacular 
(min. 5), 
38—30 (min. 15), 45—43 
20), 53—53 (min. 25), 69—69 
(min. 30), 82—84 (min. 35) și 
97—95 la fluierul final. Gaz
dele au mizat totul pe o car
te, incercînd un presing furios 
din primele clipe. Noi am 
răspuns cu acțiuni foarte ra
pide, iar atunci cind treceam 
în joc pozițional am păstrat 
mingea cît mai mult. In toa
tă partida nu am folosit de
cît 5 jucători • Nosievici (22), 
Iecheli (29), Dimancea (12), 
Tarău (20) și Savu (14), iar 
cînd Dimancea a comis cea 
de a 5-a greșeală personală 
(min. 38) am apelat la Ba
rau.

In ultimele minute, văzînd 
că nu mai pot realiza dife
rența propusă, jucătorii de 
la Hapoel, dorind — ca p sa
tisfacție morală — să obțină 
măcar victoria, au trecut in 
zonă. Dar Nosievici și Ie- 
chelj au punctat admirabil,

a fost extrem 
și de un nivel 

rar întîlnit :
20—20 (min.

de e- 
spec- 
8—10

10), 
(min.

făcînd inutile toate eforturi
le gazdelor. A doua zi, ziarele 
apărute la Tel Avjv nu au 
avut decit cuvjnte de laudă 
pentru jocul echipei Steaua. 
„Nosievici — adrihalul (cre
ierul electronic) echipei, le- 
cheli cel mare sau Dimancea
— salahorul negru (conducă
torul din umbră), împreună 
cu colegii lor. au demonstrat 
un baschet modern, asemă
nător cu ceea ce am văzut 
la Real Madrid și la Spartak 
Brno — se spunea ’ intr-unu! 
din comentariile apărute.

Meciul nostru cu Hapoel a 
avut un puternic ecou. Am 
primit mai multe oferte, dar 
nu am putut onora decit două
— cu Hapoel Ierusalim 163-76 
și cu o selecționată a Iordaniei 
94—88. Se pare că stilul de 
joc al formațiilor noastre este 
mult apreciat în această țară 
și noi, cred, șm reușit să nu 
dezmințim așteptările".

Pe pista acoperit» de la com
plexul sportiv C.F.R. s-a dis
putat prima competiție a anulm. 
la care au participat peste 7t de 
atleți Citeva rezultate : SENIORI 
- se m : Em. Tobias 1,1. C. Gran
gure f,l ; IM m : Tob.as UX 
Grangure 11 j : greutate F : Vasea 
Petr.șor 11.22 : JUNIORI I — 5» m: 
A. Secosan C.3 < n ia lun
gime) ; greutate 7.257 gg : P. Ro
man 12.K ; 56 mț F : Gerda 
Covad 7.6 ; lungime : Doina Cio- 
flec 5,t2 (șl î.u la înâ?
NIORI II - M : L 
56 mg. : AL Tțutu T4 
Edith Hornung T.l (P. 
coresp. prind pal).

ț:me) : JU- 
Kron M ; 

: ss m F :
ARCAN —

a ieșit soarele. Ne sPriia 
lea. Parcă eram niște 
atunci scoși din oaia cu 
fiartă. N-aveam nici ce să 
fiindcă laptele Se brinzise.

La Tîrgoviște. am învins la 
sprintul semie tapei. In cele 15 
minute de odihnă ne-am ali
mentat cu apă. rom și ciocola
tă— In timp ce mă odihneam, 
mi-a dispărut bicicleta. Cind s-a 
dat startul am început să pling. 
Chiar ia momentul acela a apă
rut însă un cetățean cu bici
cleta mea. Mi-o spălase la o 
fintină. Am pleca: repede și am 
prins plutonuL Cînd consacrații 
nu se așteptau, am atacat îm
preună cu Zamfir Munteanu. 
Nici nu știa cind am ajuns la 
Piotești. așa de rndirjiți eram, 
așa de mult doream să plătim 
insu'.ta lui Voicu. La sprint, ciș- 
tig din nou. Luasem vreo 10 
mmuie avans asupra plutonului. 
Lumea era dezamăgită. Ii aș
teptau pe Aurel și Nicolae Fri
ze. pe Marian, pe Voicu și cind 
colo sosesc două arătări pe bi
cicletă. Cursa era urmărită de 
tre: autobuze In care se aflau 
turiștii care plătiseră suma de 
2N de leL Oameni de viață,

La Bohlnj, în Iugoslavia, s-a 
disputat zilele trecute un mare 
cor.curs international de schi» 
for.d. la care au luat parte 
sportivi din Norvegia, Suedia, 
Italia. R. F. a Germaniei, Aus
tria. Cehoslovaci?, Polonia, El* 
veți*. Iugoslavia și România. 
Simpla prezență la startul pro
belor a unor schiori din Nor
vegia. Suedia și Italia, țări care 
au cunoscut mari succese la 
concursurile de valoare mon
dială din uțtimii ani. vorbește 
de la sine despre amploarea 
întrecerilor acestei competiții, 
ajunsă Ia * XV-a ediție. Ca 
urmare, unele rezultate ob
ținute da sportivii români apar 
ca remarcabile, cu atit mai mult 
cu cit ele au fost realizate in 
condiții materiale dificile. Mai 
precis, este vorba de calitatea 
schi urilor, despre care atit 
Marcela Leampă cit și Gheorghe 
Cincu au declarat : „Toți 
talți concurenți, chiar ți 
gării ți cehoslovacii, au 
schiuri din fibră de sticli
ușurează mult alunecarea ți cu 
care te obțin performanțe mai 
bune decit cele cu schiurile 
pe care le avem noi, chiar dacă 
acestea ’ini cernite ideal.” în- 
trebind-o pe multipla noastră 
campioană despre eventualele 
noutăți In tehnică, ea a afirmat 
că nu a remarcat decît frec
venta mișcărilor schioarelor 
norvegiene, care s-au detașat 
tocmai datorită acestui element.

Iată rezultatele probelor la 
care au luat startul schiorii ro
mâni : 15 km seniori : 1. p. Pan- 
cov (Bulgaria) 51:22,1 ;... 5. Gh. 
Cincu 52:15,2 15 : Dinu Pe-

tre 53:21,2 ; 10 km senioare : 1. 
Berit Merdre (Norvegia) 89:51,2 ;
9. Marcela Leampă 42:50,2 ;... 
22. Ana Clinciu 49:27,8 ; 5 km

nu

T

cei- 
bul- 
avut 
care

MARCELA LEAMPA

JOCUL RAPID-STEAUA RELANSEAZĂ 
CAMPIONATUL MASCULIN

Duminică se reiau întrece
rile masculine ale primei di
vizii de baschet. Etapa inau
gurală a returului progra
mează partidele Rapid — 
Steaua, I.E.F S. — Universi
tatea Cluj, Dinamo — Poli
tehnica Iași, Politehnica Bra
șov — ICHF București, Uni
versitatea Timișoara — Poli
tehnica București și Farul 
Constanța — Politehnica

Iași. Iată clasamentul îna
intea acestei etape :

1. Dinamo 11 11 0 940-747 22
2. Steaua 11 10 l 931—724 ?1
3. Rapid 11 8 3 864—786 19
4. Poli. Byc. 11 7 4 757—715 18
5. Univ. Tim. 11 6 5 851 -821 17
6. Poli. Galați 11 S 6 771-801 16
7. Univ. Cluj 11 4 7 732-749 15
8 I.E.F.S 11 4 7 689 -715 15
9. Poli. Brașov 11 4 7 716—803 15

10. I.C.H F. 11 3 8 740—816 14
11. Farul 11 3 8 667-747 14
12 Poli. Iași 11 1 10 698—932 12

junioare: 1. Helena Sikolova 
(Bulgaria) 18:49,4 ; 2. Maria Ba- 
rabaș 19:53,8 ; 10 km juniori: 
1. R. Primus (Italia) 35:28,7 ;... 
5. V. Papuc 38:38,0 ; 3X10 km 
seniori: 1. Italia lh 44:26,2 ;... 
10. România (Papuc, Dinu, Cin
cu) lh50:34,4 ; 3X5 km senioa
re : 1. Norvegia 52:02,9;... Ro
mânia (Barabaș, Clinciu, Leam
pă) 57:01,4.

★
Un grup de schiori din ju

dețele Brașov și Suceava a 
participat la concursul de la

Beroveț (Bulgaria), înregistrîni 
următoarele rezultate (au ml 
luat parte sportivi din Bulgi. 
ria, 
nia și Austria): fond 5 km 
fete : 1. Maria Terzijska (Bul
garia) 22:29 ;... 14. Maria Papuc 
25:49 ; 15. Elena Lehaci 25:55 ț... 
19. Dorina Rusu 
băieți: 
ria) 35:58,3 
37:22,1 
3x3 
31:27 ;
Rusu, Lehaci) 35:65; 3x5 km 
băieți: 1. Bulgaria 56:27,2... 6. 
România
Gîrniță) 59:43,5 ; slalom uriaș 
băieți : 
1:13,4 ;..
slalom special 
Klutz 87,86 
Combinată băieți: 1. 
0 p;... 8. Al.
104,754 p;
1. Antoaneta Zlatareva (Bul
garia) 1:1 
Munteanu 
cial fete : 
(Bulgaria) 
Munteanu 
fete
P
254,544 p.

Pupă cum ne-a informat an
trenorul O. Frățeanu, Româ
nia a prezentat juniori, în timp 
ce schiorii bulgari erau de 
20—21 de ani.

alp
R.D.G., Iugoslavia, Polo-

26:23 ; 10 km
1. P. Velicev (Bulga-

7. Gh. Gîrniță
;... 19. P. Chiriluș 39:39,4 ;
km fete: 1. Bulgaria

2. România (Papuc,

(Macovei, Chiriluș,

1. J. Klutz (R.D.G.)
20. Al. Bogdan 1:24,39; 

băieți: 1. J,
.4. Al Bogdan 90:58;

J. Klutz
8. Al. Bogdan 
slalom uriaș fete:

9. Daniela 
slalom spe- 

Kokoskova 
8. Daniela 
combinată

1. Ani Kokoskova 45,084
7. Daniela Munteanu

PRIVIRE IN URMA, PRIVIRE ÎN
A.

(Urmare din pag. 1)

create premisele unei tonru 
provincie 

__ _ _ . . in 
momentul de lat* este evident 
inegala la marea majoritate a 
ramurilor de sport”.

S-a vorbit, s-a dezbătut și s-a 
scris nu o dată despre caracte
rul formal, dac* nu chiar fictiv, 
pe care-1 are activitatea spor
tiv* in medlut sătesc. Și totuși, 
satul nu reprezint* o pat* alb* 
pe harta sportiv* a tării. D.o- 
tr-un studiu la care s-a referit 
tov. Tudor Vasile, reiese că 31 
DINTRE OLIMPICII NOȘTRI, 
adică 12 la sută din întreaga de
legație FAC PARTE DIN ME
DIUL RURAL dar NU AU FOST 
LEGITIMAȚI INTH-O 
ZAȚTE SPORTIȚA " 

Lucrul acesta demonstrează 
asociațiile sportive sătești 
reușesc s* depisteze 
energii existente, 
incă foarte puțin 
nareș populației 
activitate sportiv* 
cat. Vorbitorul a r . 
studieze un sistem de 
care să permită testarea 
mari mase de țineri de la sate 
In vederea depistării elemente
lor de perspectivă, iar acțiunea 
să înceapă inc* din acest an“.

Alte citeva idei

ti ___  .
rente sâ nit oase intre 
Si Capitală. întrecere care

remarc* fn privința a- 
ui antrenorilor: ACEASTA 

GĂSIT PIN A 
STATUT fRE- 
MASURA CE- 
I SE IMPUN.

• Oportul 
PROFESIE NU A 
ÎN PREZENT UN 
GUL AMENT) PE 
RINTEI.OR CARE
IXn cauza insutnliUțu la clu
buri ș: a unei retribuții relativ 
reduse multe elemente dotate 
pentru această muncă evită să 
se încadreze ea antrenori.

★

ORGANI- 
SATEASCA. 

câ 
nu 

manie 
făcut 

angre 
într-o

că s-a 
pentru 

rurale
de nivel ridi- 
propus „să se 

selecție 
unei

interesante :

specializarea 
unor 

număr

• Se propune 
tțnor cluburi sau chiar a 
orașe ori județe pe un 
mai restrins de ramuri sportive 
dar cu un randament de 
formanță real.

• Se sugerează federațiilor să 
studieze utilitatea diviziilor B, a 
seriilor și 
de calificare, 
cuprindă i ‘ 
perspective 
nu mai fie 
naților.

per-

diferitelor competiții 
astfel ca ele să 

elemente cu reale 
d.e dezvoltare șl sâ 

■ un refugiu al plafo-

Analizînd 
remarcabilă 
mâni la Olimpiada de vară, 
plenara a trecut peste parti
ciparea, de asemenea, nota
bilă, la Olimpiada albă. A- 
mănuntul nu i-a scăpat tova
rășului VASILE LÂZARUȚ, 
președintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică 
și sport Brașov, care, în cu
vîntul său, a criticat aceasta :

„Enunțarea simplă. fără 
nici un comentariu, a parti
cipării sportivilor români Ia 
recenta Olimpiadă albă nu 
mă satisface, chiar dacă schiul 
românesc nu se ridică, in mo
mentul de față, la o valoare 
internațională. Socotesc că nu 
este bine să trecem cu ve
derea unele rezultate obținu
te Ia bob și biatlon. Ca un 
om care iubesc muntele, ca 
un activist care lucrez în
tr-o zonă montană, aș dori

evoluția cu totul 
a sportivilor ro-

să ridic in fața plenarei ci
teva probleme ale schiului, 
deși in județul Brașov 
numai schiul reprezintă 
ocuparea principală.

Personal apreciez că 
tru dezvoltarea acestui s _ 
de bază s-a făcut prea pu
țin, deși condiții natuiale fa
vorabile există. Dotarea ma
terială a principalelor secții 
de schi este încă necores
punzătoare, in ciuda efortu
rilor făcute de federație. Un 
singur exemplu ar fi edifi
cator : deși România dispu
ne de un număr apreciabil 
de săritori se constată o lip
să acută de schiuri pentru 
sărituri și a trambulinelor de 
70 metri sau mai mari. Per
formanțele românești actuale 
sînt in jurul a 50—55 metri, 
deși țara noastră nu duce 
lipsă de talente. Este cu to
tul regretabil că, la ora ac
tuală. am fost intrecuți de 
sportivi din țări fără munți 
și fără tradiție in această 
disciplină a săriturilor cu 
schiurile — Ungaria, de pildă.

In momentul de față doar 
două județe (Brașov și Pra
hova) furnizează performeri 
pentru schi și biatlon. Mi-aș 
îngădui să af'rm că dezvol
tarea acesior ramuri sportive, 
în toate zoneie de mun’e, 
trebuie să constituie o sarci
nă principală atit pentru fe
derație cît și pentru Consi
liul Național".

nu 
pre-

pen- 
sport

Clubul sportiv 
cules în cadrul 
meroase elogii pentru munca 
desfășurată, pentru aportul 
pe care l-a adus în pregăti
rea olimpicilor, pentru bilan
țul de medalii și puncte a- 
cumulate în marea Întrece
re mexicană. Luind cuvîntul, 
tovarășul ION NAE, pre
ședintele clubului, a mulțu
mit pentru aprecieri, dar a 
privit cu modestie și serio
zitate sarcinile ce revin în 
viitor acestei unități de înal
tă specializare din sportul 
nostru de performanță.

„Fără îndoială, a spus vor-, 
bitorul, sublinierile pozitive 
făcute la adresa dinamoviș- 
tilor ne bucură. Dar ele con
stituie, în același timp, o 
obligație de a anal za cu tot 
spiritul de răspundere nu nu
mai ce am făcut bun, dar și 
neajunsurile pe care le-am a- 
vut, fiindcă numai in acest 
fel ne vom putea îmbunătăți 
munca și pregăti in viitor un 
număr mai ntare de sportivi 
valoroși”.

După ce a arătat unele as
pecte din experiența 
olimpice desfășurată 
namo (care i-a adus 
club un binemeritat 
frunte), tov, Ion Nge 
liniat :

„Analiza activității 
însă, in evidență și

Dinamo a 
plenarei nu-

muncii 
la Di- 
acestui 
loc de 
a sub-

scoate, 
o serie

de lipsuri, arată că in ca
drul clubului, chiar în con
dițiile actuale, exiștă rezer
ve nevalorificate pentru ri
dicarea nivelului performan
țelor. Sîntem nemulțumiți de 
comportarea unora dintre re
prezentanții clubului la J.O. 
Rezultatele canotorilor au 
fost sub nivelul posibilități
lor, după cum nici cele ale 
trăgătorilor, la probele de 
armă, nu s-au situat ia o va
loare satisfăcătoare. Socotesc, 
de asemenea, că echipajul de 
caiac 4 ar fi putut obține me
dalia de aur cu mai multă 
concentrare, iar locul ocupat 
de caiac dublu nu a fost cel 
sperat. O serie de sportivi 
creditați cu rezultate superi
oare nu au reușit să îndepli
nească normele olimpice. 
Faptul că fotbalul românesc 
nit a foșt reprezentat la J O. 
din Mexic se datorește și 
lipsurilor manifestate de e- 
chipa noastră, care intirție 
în acei salt calitativ atit de 
așteptat".

în numele tehnicienilor și 
sportivilor dinamoviști tovară
șul Ton Nae a rostit un anga
jament potrivit căruia clubul 
iși va intensifica eforturile 
PENTRU A DA NOI ELE
MENTE DE VALOARE 
SPORTULUI DE PERFOR
MANTA ROMANESC, PEN
TRU CARE J.O. DE LA 
MUNCHEN REPREZINTĂ 
PRINCIPALUL OBIECTIV.

i t
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0 ECHIPĂ-O IDEE ÎN MIȘCARE

ASTĂZI, IN OBIECTIV: UNIVERSITATEA CRAIOVA

Un meci de fotbal repro- 
zintă acțiunea de semn con
trar a două echipe, o con
fruntare pe multiple planuri, 
o înfruntare intre două vo
ințe colective. O echipă de 
fotbal constituie o falangă 
compusă din 11 indivizi care 
trebuie să se exprime prin 
intermediul unei idei de joc. 
O sincronizare fină șl rezis
tentă Intre 11 forțe, 11 nuan
țe de tehnică și 11 intenții 
nu se poate obține decît prin 
centrarea lor pe o idee axia
lă, prin racordul acestora la 
un numitor comun, prin uni
ficarea lor în planul colabo
rării. în caz contrar, echipa 
oferă o imagine fisurată, ră- 
mîne In stadiul individualu
lui ' sau contează cel mult pe 
acțiunea unor grupuri de 
2—3 jucători. Potențialul u- 
nei formații atinge cota ma
ximă numai atunci cînd toți 
componenții ei ajung să ac
ționeze convergent, deci să

Răsfoind catalogul...
Un pasionat al fotbalului, Ga

briel Tomescu, din comuna Se- 
cuienî, județul Neamț, făcînd 
media notelor acordate jucăto
rilor din diviziș A de către 
cronicarii ziarului „Sportul”, ne 
prezintă pentru fiecare post ur
mătoarea... foaie matricolă.

Portar: 1. Gornea (7,93), 2. 
Baumgartner (7,88).

Fundaș dreapta: 1. C. Popa 
(7,87), 2. Niculescu (7,36).

Fundaș central dreapta: 1. 
Barbu (7,54), 2. Nunweiller IV 
(7,40).

Fundaș central stingă i 1. Po- 
joni (7,93), 2. Popa — ,U“ Cra
iova (7,33).

Fundaș stînga: 1. Mocanu
(7,07), 2. Deleanu (6,83).

Mijlocaș dreapta: 1, Petescu 
(7,70), 2. Strîmbeanu (7,57).

Mijlocaș stînga : 1. Dumitru
(7,73), 2. Ivan — „U*1 Craiova 
(7,43).

Extremă dreapta : 1. Perones- 
cu (7,20), 2. Pîrcălab (7,15).

înaintaș central dreapta: 1. 
Axente (7,60), 2. Dembrovschi
(7,40).

înaintaș central stînga: 1. Do- 
mide (7,93), 2. Raksl (7,43).

Extremă stînga : 1. Codreanu 
(7,28), 2. Creiniceanti (7,10).

BULETINUL TRANSFERĂRILOR
După cum am mai anunțat, 

in ziua de 6 ianuarie a început 
perioada de transferări. Pe a- 
dresa federației de fotbal au so
sit primele cereri pentru echi
pele de categorie A, B și C. 
Fină în momentul de față au 
prezentat actele necesare (ur-;’ 
mînd a fi aprobate) următorii 
jucători:

Pentru divizia A : Alexandru 
Baicu, de la C.F.R. Pașcani, la 
Jiul ; Mircea Burșoiu (Biharia 
Vașcău) la Crișul; George Ni- 
chiti (Medicina Cluj) la Farul; 
Marin Stancu (Cooperatorul Ur- 
ziceni) la Farul; Mușat (Șan
tierul Naval Oltenița) la Rapid.

Pentru divizia B: Ferenc 
Balint (Lemnarul Odorhei) la 
Steagul roșu Brașov ; Constan
tin Stan (Colorom Codlea) la 
Steagul roșu Brașov.

Pentru divizia C: loan Monu 
(A.S. Cugir) la Victoria Roman ; 
Ion Zavera (Chimia Tr. Măgu
rele) la Victoria Roman ; loan 
Genciu (Timpuri noi București), 
Vasile Diță (Dinamo Obor) și 
Iile Polifrom (Victoria Tg. Jiu), 
toți pentru Minerul Motru; 
Mircea Păsărică (Minerul Baia

21 IANUARIE 1969-
TRACERE EXCEPȚIONALĂ LOTO

Ne aflăm în plină vînzare 
a biletelor la tragerea excep
țională LOTO din 21 ianua
rie 1969, tragere la care nu
mai pînă luni, 20 ianuarie, vă 
mai puteți procura biletele.

Vă reamintim că la această 
tragere excepțională se atri
buie :
• autoturisme „Dacia UQQ“, 

„Maskvici 408“ cu 4 faruri și 
radio și „Skoda 1000 M.B“ ;

• 50 excursii la PARIS cu 
avionul (durata circa 8 zile) 
prin O.N.T. Carpați ;

• premii în numerar de 
valoare variabilă 1

• premii fixe în bani în va
loare de 100 lei pentru 3 nu
mere cîștjgătuare din 9 ex
trase ;

• premii fixe în bani în va
loare de 50 lei pentru 3 nu
mere cîștigătoare din 12 ex
trase.

Pentru atribuirea tuturor a- 
cestor premii, vor fi efectuate 
10 extrageri a cîte 12 numere, 
în total vor fi extrase 120 de 
numere, premiile acordîndu-se 
pe 6 categorii.

Cu biletele seria „F“ de 20 

glndească aproape la fel, să 
aibă intuiții similare, să a- 
dera conștient sau să se su
pună reflex acelorași princi
pii.

Marile echipe au confirmat 
constant această aserțiune. 
Brazilia a fost în perioada 
1958—1962 o idee în mișcare. 
Anglia și R. F. a Germaniei 
se aflau și ele in acest sta
diu in perioada World-Cup- 
uiui. Intemazionale a rămas 
ani de zile pe făgașul unei 
idei. Mai pot fi citate pen
tru același atribut Penarol, 
Santos, Manchester United, 
Steaua roșie Belgrad, Ander- 
Iecht, Celtic Glasgow, Real 
Madrid, Dukla Fraga și mul
te altele. în fotbalul nostru, 
doar C.C.A. ajunsese la un 
Joc limpezit, rotund, epurat 
pe cit posibil de semnele 
întîmplătorului (perioada 1953 
—1956). Rapid și Dinamo 
București au schițat și ele 
Începutul unei idei, dar pro
cesul a sistat în faze inter
mediare. Toate echipele an
trenate de C. Teașcă au că
pătat în scurt timp o confi
gurație aparte, dar plecările 
premature ale antrenorului au 
lăsat în urmă doar lucrări 
începute și niciodată termi
nate.

Cind vezi, deci, o echipă 
în adevărata accepțiune a 
noțiunii ar trebui să observi, 
de fapt, expresia unei idei. 
In actualitatea fotbalistică 
n-au existat întotdeauna de
cît cîteva sisteme tactice 
(deci sisteme de idei). Sute 
de mii de echipe au aderat 
la aceste 3—4 formule gene
rale, pe care le-au adoptat. 
conferindu-Ie particularități 
rezultate din pecetea indivi
dualităților. Profilul unei e- 
chipe este rezultanta acestei 
căsătorii între principii ge
nerale, personalitatea antre
norului și jucătorilor.

De ce, totuși, echipele noas
tre devin atît de rar (și de 
pasager) idei in mișcare ? Fi
indcă realizarea despre care 
scriem apare numai ca o 
consecință a unui travaliu 
prelungit, realizat de antre
nori și jucători cu elevată 
capacitate. Există cîteva con- 
diții-sine qua non. Mai intîi, 
antrenorul trebuie să fie el 
însuși edificat, să fi asimilat

Borșa) la C.I.L. Sighet ; Gheor- 
ghe Batin (Forestierul Bixad) 
la C.I.L. Sighet; Ion Jila (La
minorul Nădrag) la Minerul 
Bocșa ; Gheorghe Haneș (Meta
lul Copșa Mică) la Aurul Zlatna; 
Gheorghe Marian (Dinamo Păl
tiniș), Șt. Neacșu (Gloria C.F.R. 
Galați), Nicolae Neacșu (I.C.M. 5 
București), Cristian Rădoi 
(Voința Bucureștii, Constantin 
Moisidis (Cauciucul Quadrat), 
toți la Sirena București.

Ultimul termen pentru efec
tuarea transferărilor este 31 ia
nuarie. >

Vizele anuale pentru jucători 
se fac pînă la 10 februarie.

★

Zilele acestea, comisiile ju
dețene de fotbal își analizează 
activitatea. Din partea federa
ției de specialitate participă an
trenorii federali, care folosesc 
prilejul și pentru a îndruma 
pe tehnicienii locali. Pînă în 
prezent au luat parte la ase
menea ședințe de analiză antre
norii federali Vintilă Mărdă- 
rescu șl Dincă Schileru.

lei puteți participa la toate 
cele io extrageri.

Nu lăsați pentru ultima zi, 
intrați chiar acum în aeenț>e 
și procurați-vă biletele, pentru 
a nu rămîne în afara acestei 
importante și atractive trageri 
excepționale LOTO.

• Tragerea Loto de mîine 
va avea loc la București, în 
strada Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 18,30. Ea va 
fi radiodifuzată.

înaintea acesteia vor avea 
loc operațiunile de tragere la 
sorți ale autoturismelor și 
excursiilor de la tragerea spe
cială LOTO a revelionului din 
5 ianuarie 1969.

PRONOEXPRES
Numerele extrașe la concursul 

nr. 3 din 15 ianuarie 1969 :

EXTRAGEREA I :

25 30 35 6 41 24
FOND DE PREMII : 425 103 lei

EXTRAGEREA a Il-a :

3 8 26 12 9 45 34

FOND DE PREMII : 344 807 lei. 

toată substanța unui sistem 
tactic, să nu rămînă în zona 
aspectelor sale formale. A- 
poi, este necesar ca acest pă
rinte spiritual al echipei să 
fie dotat cu putere de co
municare. Să transmită jucă
torilor ideile sale, astfel in
cit pentru elevi ele să devi
nă la fel de limpezi ca și 
pentru profesor. Admițind că 
primele deuă enunțări sînt 
îndeplinite (deci că reversul 
teoretic al ideii ajunge com
plet și nealterat în gîndirea 
jucătorilor), urmează etapa 
cea mai dificilă. Antrenorul 
are obligația să găsească 
complexele de exerciții care 
încorporează ideea și să le 
efectueze cu Jucătorii pină 
cind aversul ci practic este 
asimilat în esență, nu în li
teră, pină cînd expresiile 
concrete de manifestare ale 
ideii devin stereotipuri com
plexe, semiautomatizate sau 
automatizate. Și, în sfirșit, în 
acest proces intervine și ca
litatea receptorului (jucăto
rului), puterea lui de înțele
gere, de memorizare și 
de exprimare. Fără să 
eludăm rostul și culpa ce re
vin jucătorilor in desfășura
rea acestui proces, înclinăm 
să credem că mulți dintre an
trenorii noștri sint lipsiți de 
calitățile creatoare reclama
te de primele faze ale con
strucției unei echipe. 'Scuza 
la care recurg cel mai ade
sea, împuțind jucătorilor o 
lipsă de respect față de in
dicațiile lor tactice (aproape 
nicăieri în lume tehnicienii 
nu apelează la un asemenea 
alibi), ni se pare factice, a- 
ducînd cu gestul Iui Pilat 
din Pont. De fapt, jucătorii 
doresc de cele mai multe ori 
să țină cont de indicații, dar 
ei nu au fost pregătiți să 
memorizeze și să rămînă pe 
direcția anumitor principii 
tactice In condițiile Jocului. 
Acest adevăr, extrem de răs- 
pîndit din păcate, este ge
nerat de carențe teoretice și 
practice, proprii unui mare 
număr de antrenori.

în ce procent se împart 
responsabilitățile e mai pu
țin important. Cert este că 
in fotbalul nostru cele mai 
multe echipe au un aer de 
improvizație, de încropit 
pompierește la fiecare meci. 
Iată una din sursele dereglă
rilor din partidele însemnate, 
a emotivității despre care se 
vorbește abuziv și nedrept.

Romulus BALABAN 

ARBITRII BUCUREȘTENI 
LA START!

în perioada imediat urmă-
toare, vacanța arbitrilor bucu
reșteni va lua sfîrșit, aceștia, ca 
și jucătorii, intrînd efectiv în 
activitate.

Astfel, între 15—31 ianuarie, 
la Dispensarul Central al spor
tivilor se va efectua vizita me
dicală a arbitrilor divizionari, 
ceilalți urmînd a fi examinați 
de către cabinetele medicalo- 
sportive din raza sectorului unde 
domiciliază.

Pregătirea fizică se va efec
tua cu regularitate, săptămînal, 
cu începere de la 19 ianuarie, 
în sala de sport a clubului 
Progresul, iar atuncî cînd tim
pul o va permite, în aer liber, 
la stadionul Dinamo.

Probele și normele de control 
se vor da la 27 februarie, tot 
pe stadionul Dinamo, ele cu- 
prinzînd trei probe : 80 m plat, 
4X25 m și o probă de semifond 
de 1200 m. Timpii ce urmează 
să fie realizați sînt diferiți, în 
funcție de vîrsta arbitrilor. A- 
ceștia vor fi împărțiți în patru 
categorii de vîrstă: pînă la 
35 de ani, între 36—40 de ani, 
între 41—45 de ani și peste 45 
de ani-

tn biroul Colegiului de arbi
tri al municipiului București au 
avut loc discuții aprinse pe 
marginea baremului indicilor 
biologici și funcționali necesari 
obținerii avizului medico-spor- 
tiv. Pentru obținerea acestui 
aviz este necesar a se efectua 
trei diagnostice de bază : 1.
diagnosticul stării de sănătate ;
2. diagnosticul stării funcționale;
3. diagnosticul dezvoltării fizice.

Discuțiile s-au purtat asu
pra ultimului punct și anume 
în legătură cu baremul fixat 
privind corelarea înălțimii cu 
greutatea Astfel : pentru arbi
trii pînă la 40 de ani. greuta
tea să nu depășească cu mai 
mult de 10 kg greutatea nor
mală (exemplu : la 1,70 înăl
țime, greutatea maximă admisă 
este de 80 kg), iar arbitrii între 
40—50 de ani să nu depășească 
decît cu cel mult 15 kg greuta
tea normală.

Nu se poate spune că, în 
principiu, acești indici nu sînt 
bine orientați. Considerăm însă 
că la o stare perfectă de să
nătate aceste limite nu pot con
stitui un impediment în presta 
rea unui arbitraj de bună cali
tate. Ne putem referi în acest 
sens la o serie de arbitri stră
ini, turci și cehoslovaci, care 
au arbitrat în anii precedenți 
în țara noastră, achitîndu-se 
foarte bine dg sarcinile lor, în 
ciuda unui surplus substanțial 
de greutate.

Chiar și aceste discuții arată 
preocuparea arbitrilor bucu
reșteni pentru activitatea pe

© Un loc 2 — peste așteptări
9 Oblemenco, o prea venerată vedetă
9 Performanta tineretului impune

mai multă atent ie
9 Deliu are dreptate!

Cu puțin timp înainte de sfîrșitul anului '68, secția de 
fotbal a Universității Craiova și-a analizat activitatea desfâșu» 
ratâ în ultimele 6 luni. Desigur, în centrul atenției, atît a refe
ratului, cît și a discuțiilor purtate pe marginea lui, s-a situat 
formația divizionară A, al cărei loc 2, ocupat la sfîrștiul turu
lui, a fost calificat „peste așteptări*. însăși conducerea tehnică 
recunoaște : „Avînd în vedere posibilitățile reduse ale echipei 
în momentul semnării contractului, adică la sfîrșitul campiona
tului trecut, cînd Universitatea Craiova s-a salvat in extremis 
(1—0 cu U.T.A., acasă, în ultima etapă) noi, conducerea teh
nică, ne-am propus să ne clasăm undeva in prima jumătate a 
clasamentului". „N-am putut prevedea — a mai apreciat cu 
obiectivitate și modestie antrenorul Ștefan Coidum — căderea 
unor echipe fruntașe, ca Steaua și F. C. Argeș, ca și evoluția 
sub posibilități a dinamoviștilor bucureșteni. Firește, acest loc 2 
pe care-l ocupăm după prima parte a campionatului mă satis
face și mă obligă în egală măsură. Se pune acum problema 
de a menține această poziție fruntașă; înflăcărați! noștri su
porteri vizează chiar titlul suprem, dar eu aș vrea să le spun 
tuturor că nu voi aduce nici o modificare planului întocmit, în 
linii mari, la început, împreună cu colegul meu dr. V. Frîncu- 
lescu. Nu voi forța, așadar, nici în direcția metodicii de in
struire, după cum sînt hotă rit să nu slăbesc exigențele în ma
terie de îndatoriri de ordin educativ care revin |ucătorilor mei. 
Este, cred eu, a mai ținut să sublinieze în cuvîntul său antrenorul 
Ștefan Coidum, singura cale în stare să ne aducă saltul cali
tativ așteptat".

O echipă fruntașă, clasi
ficată la sfîrșitul turului pe 
un loc nesperat . și, totuși, 
subminată de unele tare ți- 
nînd de morala sportivă. 
Toate acestea, în pofida mun
cii educative — important 

Lotul de tineret al Universității Craiova. De la stingă la dreapta. Sus : Oprea, Bălan, Drago- 
mir, Vișan, Țană, Deselnicu, antrenorul prof. C. Oțet, Stănescu, Ghițoiu, Ștefan, Mihăilescu. 
Jos t Leoveanu, Stanciu, Ciurea, Miereanu, Zdrăilă, Tacoi, Bălosu, Boșoteanu, Dașcu.

capitol în cadrul dării de 
seamă — dusă de unii mem
bri ai secției, umăr la umăr 
cu antrenorii Coidum și 
Frînculescu. Cine sînt acești 
jucători care fac opinie se
parată, refuzînd să se inte
greze în atmosfera de sobrie- 

care se pregătesc ș-o depună o 
dată cu începerea noului sezon. 
Pe lîngă pregătirile acestea, ca 
să le spunem așa, de ordin 
tehnic, arbitrii trebuie să se 
pregătească și psihologic, pen
tru a păși pe terenul de fotbal 
cu o concepție și mai fermă 
despre rolul pe care îl au, de 
judecători imparțiali, contri
buind astfel la buna desfășu
rare a partidelor, la triumful 
ideii că, în sport, cîștigă cel 
mai bun 1
Gheorghe HANGANU MARCEL 

arbitru de fotbal

LA ORIZONT, RETURUL...
POLITEHNICA BUCUREȘTI : 
ANTRENAMENTE ÎN SALA

Fotbaliștii de la Politehnica 
București, din divizia secun
dă, și-au reluat antrenamen
tele în ziua de 6 ianuarie 
a.c., în sala de sport a că
minului nr. 1 al Institutului 
Politehnic. Pregătirile se des
fășoară sub. îndrumarea ac:-, 
trenorilor Ștefan Miu și,M. 
Maksay.

Pînă în prezent — după 
cum am fost informați de 
conducerea clubului — există 
o prezență de 100 la sută la 
ședințele de pregătire, în 
ciuda sesiunii de examene 
care bate la ușă.

De la 5 februarie, lotul va 
pleca în tabăra sportivă de 
la Piatra Neamț, unde pre
gătirile — axate pe reface
rea condiției fizice — vor 
continua pînă la 16 februa
rie

La înapoierea în Capitală 
antrenamentele vor continua 
în aer liber, incluzînd și pri
mele jocuri de verificare, cu 
echipe care se vor stabili ul
terior.

în ceea ce privește lotul, 
remarcăm revenirea lui Păiș, 
de la Petrolul Ploiești. înti
nerirea echipei este la or
dinea zilei : din pepiniera de 
juniori vor fi promovați, 
printre alții, Sîrbu, Gher- 
gheață și Fătu.

Din lot nu vor lipsi nici 
„veteranii" Ojoc, Smeu, An 
ton, Cicu, Rădulescu, Hala- 
gian, Ciornoavă, Sîrbu, lo- 
nescu, Stanciu și alții.

N. Tokacek

PROGRESUL SIBIU 
SUB SPECTRUL 

RETROGRADĂRII...
Noua promovată în divizia 

C, seria VI, Progresul Sibiu 
și-a reluat pregătirile încă 
de la 7 ianuarie, în vederea 
returului care se anunță di- 

tate și corectitudine, de mun
că intensă care caracterizea
ză pe cei mai mulți din cei 
care alcătuiesc noul colectiv ? 
Referatul îi „evidențiază" pe 
Oblemenco, Strîmbeanu, Cîr- 
ciumărescti (atitudine reproba

bilă și față de cadrele uni
versitare), Gaboraș. care ma
nifestă tendințe de vedetism 
și de căpătuială, sfidîndu-și 
colegii de echipă și jucînd 
după toane. Cel mai refrac
tar dintre toți, lipsind chiar 
nemotivat de la o importan
tă partidă de campionat (cea 
cu Dinamo București), este 
Oblemenco, idolul Craiovei 
fotbalistice.

Analizîndu-i atent compor
tarea, secția, întrunită înain
te de ședința de analiză, a 
hotărît să-1 sancționeze pe 
Oblemenco cu un ultim aver
tisment, urmînd ca la prima 
abatere jucătorul în cauză 
să fie suspendat pe doi ani. 
„Prea mult, prea sever" — 
au opinat unii care-i și 
găsiseră ceva circumstanțe 
atenuante („ce-a făcut 
dom'Ie? A lipsit și el de la 
un meci..."), „pedeapsă ab
solut meritată" — au apre
ciat alții — printre care și 
antrenorii — în dorința ca 
Oblemenco să învețe, într-a- 
devăr, din greșeli. Atît Oble
menco cît și alții — ne gîn- 
dim la numeroasele elemen
te tinere talentate, dar fncă 
neformate din punct dț ve- 

fidl: la încheierea sezonului 
de tcami^ sibienii ocupă pen
ultimul loc în clasament.

Antrenamentele, care se 
desfășoară de 4 ori pe săp- 
tămină sub conducerea cu
plului de antrenori. A. Mol- 
doveanu și M- Nacu, au ca 
principal scop îmbunătățirea 

■rezistenței-și‘ forței jucători- 
♦ *or« tf t ■

în partea a doua a pro
gramului de pregătire, sint 
preconizate cîteva meciuri a- 
micale, în compania lui Gaz 
metan Mediaș, C.S.M. Sibiu, 
Tractorul Brașov etc.

în lot, două noutăți ’■ au 
fost promovați juniorii As- 
menciuc și Marcu.

Gh. Topîrceanu

NICI O NOUTATE LA 
„MAȘINI UNELTE"

De luni și-au reluat pre
gătirile și fotbaliștii de la 
Mașini Unelte București, din 
divizia C. După un riguros 
control medical, jucătorii 
s-au întîlnit cu antrenorii N. 
Slănescu și N. Anton în ca
drul primei ședințe de an
trenament, găzduită de tere
nul Acumulatorul

Planul de „bătaie* al echi
pei : pînă la 25 ianuarie — 
pregătire fizică generală și 
exerciții simple de acomodare 
cu balonul ; de la 25 ianua
rie — antrenamente mai dure 
cu un dublu scop i îmbunătă
țirea tehnicii individuale și 
omogenizarea compartimente
lor. în proiect, meciuri ami
cale cu Steaua, Progresul, 
Rapid și Metalul. In pri
vința lotului, nici o noutate i 
Șerban, Turturică (portari), 
Manole. Bîrsan, Anton, Pe- 
trache, Cristian, Tudorache 
(fundași), Ghiță. Costache, 
Juja, Lupu (mijlocași), Moi
se, Petrescu, Marin, Dumi
tru, Ionescu (atacanți).

Gh. Sandu 

dere al caracterului — ten
tați, poate, să imite pe prea 
venerata vedetă din capitala 
Olteniei.

Ce ne îndreptățește să ne 
referim la „numeroasele ele
mente tinere talentate" 1

Desigur, locul 1, cu trei 
puncte avans, ocupat de 
echipa de tineret-rezerve a 
Universității Craiova ia sfîr
șitul primei jumătăți a cam
pionatului, performanță cu 
adevărat merituoasă, căreia 
însă darea de seamă nu i-a 
acordat atenția cuvenită 
(cum, de altfel, nu i-a acor
dat nici echipei de juniori), 
nereținîndu-i, probabil, reala 
semnificație. Să încercăm să 
reparăm noi această „scăpa
re", oprindu-ne asupra urmă
toarelor aspecte mai impor
tante din activitatea desfă
șurată sub îndrumarea tînă- 
rului antrenor, prof. Constan
tin Oțet: a) încă de Ia în
ceputul perioadei pregătitoa
re, antrenamentele s-au des
fășurat (ou mici schimbări în 
ceea ce privește numărul de 
jocuri și efortul maximal) 
după planul de pregătire al 
echipei de seniori; b) forma 
sportivă s-a realizat de la 
începutul perioadei competi- 
ționale, Jucătorii răspunzind 
la solicitări printr-o partici
pare activă, conștientă ; c) o 
mare atenție a fost acordată 
lucrului separat, fiecărui ju
cător întocmindu-i-se o fișă 
individuală ; d) de un real 
folos in activitatea echipei a 

fost, de pe o parte, co
laborarea dintre antrenorii 
diferitelor formații și, pe de 
altă parte, conlucrarea teh
nicienilor cu medicul secției 
de fotbal.

„Astfel ștînd lucrurile — 
a ținut să ne încredințeze 
antrenorul C. Oțet — în mo
mentul de față o serie de 
jucători bat cu insistență la 
porțile echipei de seniori. 
Aceștia sînt: Oprea, Bălan, 
Dașcu, T a n ă, Boșoteanu, 
zdrăîiă, ștefan".

★

Față de frumoasele rezul
tate obținute de echipa de ti
neret, ca și față de unele 
reușite ale seniorilor, s-ar 
putea crede că secția de fot
bal a clubului Universitatea

FRUNTAȘE ALE DIVIZIEI C

OLIMPIA SATU MARE (seria a Vll-a)
Iubitorii sportului cu balonul 

rotund din Satu Mare, oraș cu 
o veche tradiție fotbalistică 
(ani de-a rindul, diferite e- 
chipe sătmărene au activat în 
diviziile B și C, iar cu 30 de 
ani în urmă Olimpia—C.F.R. 
Satu Mare a jucat în divizia 
A) privesc cu încredere retu
rul campionatului. Ei speră că 
echipa lor favorită, Olimpia, 
va izbuti să intre în „B”. Și, 
după comDortarea pe care a 
avut-o in turul competiției, a- 
cesț optimism este justificat.

Fotbaliștii sătmăreni au fost, 
fără îndoială, cei mai buni în 
seria a Vil-a, suferind doar o 
singură înfrîngere, în cele 15 
etape (0—1, la Salonta, cu 
Steaua roșie) și conducînd în 
clasament începînd din etapa 
a Vl-a. Olimpia, echipa cunos
cutei uzine metalurgice Unio 
Satu Mare, este un „11“ bine 
consolidat, cu o apărare căreia 
cu greu i se poate marca gol 
(golaverajul echipei în tur 25-7) 
și cu o înaintare destul de e- 
ficace. Cel mai bun atacant, în 
prima jumătate a campionatu
lui, a fost Emeric Kineses, 
care a înscris 7 goluri, urmat 
de Vasile Borota (6) și Ion 
Filip (5).

Conducerea secției (președin
te dr. F. Racolța) și antrenorii 
(Al. Pop și I. Slivăț) privesc 
cu încredere returul și nădăj
duiesc că echipa se va califica 
pentru barajul diviziei secunde. 
Pentru îndeplinirea acestui o- 

biectiv — ne spuneau antre
norii — jucătorii vor trebui 
însă să-și sporească eforturile. 
Nu trebuie să uităm că, în pri
măvară, ne așteaptă meciuri 
foarte grele". într-adevăr, par
tidele cheie, cu Unirea Dej 

și Victoria Cărei, vor avea 
loc în deplasare, ceea ce invită 
la un plus de ambiție și de 
conștiinciozitate în pregătirile 
pentru reluarea campionatului.

Olimpia Satu Mare este una 
dintre echipele cele mai bine 
înzestrate din divizia C. Fot- 

Craiova este o entitate bine 
organizată, în stare să în
drume și să controleze în
treaga activitate ce se des
fășoară aici. Simplă iluzie ! 
In ziua programării (pentru 
a doua oară 1) ședinței, la 
locul de desfășurare erau 
prezenți jucătorii (echipelor 
A, tineret și juniori), supor
terii (cei care au fost invi
tați), doi ziariști, precum și 
un reprezentant al Federa
ției române de fotbal, veniți 
special de la București. Nu
mai membrii secției de fot
bal a Universității Craiova 
nu reușiseră să onoreze — 
în plen — importanta șe
dință. Pe le ora (17) fixată 
pentru începerea ședinței ci
neva a încercat să-i adune 
cu ajutorul telefonului, pe 
cei care... n-aveau dreptul să 
lipsească sub nici un motiv. 
„Faceți tot posibilul să ve
niți. Sînt aici și niște tova
răși de la București" — era 
argumentul suprem cu care 
se încerca convingerea mem
brilor secției, aflați la ce
lălalt capăt al firului. Final
mente, vreo doi dintre ei au 
fost înduplecați, așa îneît —■ 
cu o oră întîrziere — șe
dința a putut să înceapă.

Pe cine să mai mire a- 
tunci faptul că Universitatea 
Craiova nu posedă un teren 
de antrenament („uneori — 
spunea un jucător — ne an
trenăm la luncă, pe un noroi 
care trece de gleznă"), că lip
sesc posibilitățile de recupe
rare după efort (se recunoaș
te și în darea de seamă), că 
nu există preocupări pentru 
asigurarea unui calendar 
competițional intern și ex
tern, care să vină în spri
jinul procesului de instrui
re, că mai sînt jucători ca- 
re-și pierd nopțile prin cîr- 
ciumi sau la jocuri de no
roc, că... Și, din păcate, lis
ta ar mai putea cuprinde și 
alte asemenea mostre.

După cum ne-am putut 
convinge la fața locului, în
treaga muncă apasă pe ume
rii cîtorva entuziaști (prof. 
Constantin Boțea, prof. Con
stantin Barbu, St. Mataizer) 
care, deși lipsiți de spriji
nul conducerii clubului, se 
străduiesc, în timpul lor li
ber, să mai facă cîte ceva, 
venind în ajutorul antreno
rilor.

★

A spus jucătorul Deliu — 
Ia „discuții" — un lucru a- 
supra căruia am meditat în
delung : „Am citit cu atenție 
în ziarul „Sportul" știrea 
prin care se anunța pleca
rea unui grup de antrenori 
români în Anglia și R. F. a 
Germaniei, pentru un schimb 
de experiență. Cind am vă
zut primul nume, pe cel al 
antrenorului U.T.A.-ei. Coco 
Dumitrescu, am încercai o 
plăcută emoție, crezînd că se
lecția tehnicienilor noștri a 
avut drept criteriu ordinea 
clasamentului. Pe locul 2, 
m-am bucurat pentru o cli
pă, va urma, desjgur, antre
norul nostru, Ștefan Coidum. 
Cînd colo9,. Antrenorul nos
tru nu figura nicăieri ! Nici 
pentru Anglia, pici pentru 
R.F. a Germaniei ! In schimb, 
după Coco Dumitrescu se 
afla antrenorul echipei cla
sate pe locul... 10!“

Cum spuneam, justa obser
vație a jucătorului Deliu 
ne-a făcut să medităm în
delung. Ce-or fi gîndind, 
însă, și cei de la federație ?

G. NIC.

baliștii au la dispoziție echipa
ment și materiale îndestulătoa
re, un stadion modern și, fireș
te, se bucură de tot sprijinul 
material și moral al conducerii 
asociației sportive.

Înainte de a încheia această 
succintă prezentare a frunta
șei seriei a Vil-a, e bine să 
arătăm că Olimpia are o masă 
mare de suporteri (la unele 
jocuri asistă 6—7 mii de spec
tatori) care-și încurajează cu 
mult suflet echipa. Dar este 
adevărat și faptul că se gă
sesc și unii <”iporteri certați 
cu bunul simț. De altfel, la 
26 noiembrie 196S F.R.F. a dat 
echipei un ultim avertisment, 
ca sancțiune pentru inciden
tele petrecute în meciul cu V- 
nirea Dej, așa că terenul se 
află acum la un pas de sus
pendare. In aceste condiții, 
toată lumea, spectatorii și ju
cătorii, trebuie să dea dovadă 
de o perfectă sportivitate, căci 
altfel este în pericol realiza
rea dezideratului comun — ca
lificarea pentru divizia B !

Iată lotul Olimpiei folosit în 
toamnă : 1. Matei (20 de ani — 
lăcătuș), V. Borota (20 — fre
zor), M. Heinick (27-tîmplar), 
A. Less (26—strungar), I. Popa 
(20—lăcătuș), I. Kalmar (21— 
elev la școala profesională), V. 
Bocșa <22—mecanic auto), D. 
Jula (23—lăcătuș), A. Gero (24— 
lăcătuș), St. Bokor (28—lăcătuș), 
St. Ijac (21—elev la școala pro
fesională), St. Bathori (18—lă
cătuș), F. Elekes (18—elev), V. 
Knoblau (22 — funcționar), G. 
Both (21 —tehnician), E. Kine
ses (19—croitor), 1. Filip (24— 
tehnician) și L. Dobi (19—func
ționar).

A. VERBA 
corespondent

Primele clasate în seria a Vil-a

1. Olimpia Satu Mare
15 10 4 1 25— 7 24

2. Unirea Dej
15 10 2 3 45-12 22

3. Victoria Cărei
15 10 2 3 41 9 22
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• Interesanta propunere a ziarului londonez „DAILY MAIL
Patru serii cu grupe de calificare in cinci continente
România propusă imediat după capii de serie

prezent

Singurii adversari ai lui ROLAND MATHES

ziarul 
MAIL'*,

..e>

RECORDURILE MONDIALE
• Saltul cosmic spre virful piramidei • Elevul din Erfurt

salveazâ onoarea bâtrinului continent

tona

După cum anunță 
londonez „DAILY 
Uniunea britanică de rug
by studiază In 
proiectul unei „Cupe Mon
diale" rezervate balonului 
oval. Această competiție ar 
urma să se desfășoare în ca
drul festivităților ce vor mar
ca apropiatul centenar al fe
derației engleze de specialita
te (1970) și ia ea ar urma să 
ia parte toate echipele repre
zentative din țările unde se 
practică acest sport.

In-ceea ce privește formula 
organizatorică, echipele parti
cipante ar urma să fie împăr
țite în patru grupe prelimina
re, capii de serii fiind, pe de 
o parte, cele patru reprezenta
tive britanice (Anglia, Scoția, 
Irlanda, Țara Galilor), pe de 
altă parte Republica Sud-Afri- 
cană, Australia, Franța și 
Noua Zeelandă.

Pe lista cuprinzînd celelalte 
țări ce urmează să fie invitate 
— listă alcătuită de Terry 
O’Connor, cunoscutul cronicar 
de rugby al ziarului „DAILY 
MAIL" — figurează pe primul 
loc România. în continuare, 
sînt trecute, în ordine, Italia, 
Argentina, Insulele Fidji, Ja-

ponia. R. F. a Germaniei, Cana
da, Statele Unite, Cehoslova
cia, Uniunea Sovietică, Tailan- 
da etc. Primele două clasate 
în fiecare grupă ar urma să se 
califice pentru turneul final 
găzduit de terenul Twicken
ham, pentru celelalte echipe 
fiind prevăzut un concurs de 
consolare.

Inițiativa organizării 
„Cupe Mondiale" survine 
tr-o perioadă în care au loc vii 
dezbateri în Anglia cu privire 
la căile de urmat pentru dez
voltarea activității rugbystice 
britanice, una din tendințele 
manifestate fiind și aceea de a 
se asigura o extindere a rela
țiilor comp'etiționale ale for
mațiilor insulare.

Un duel de uriași ai „ovalului" opuntnd pe Brian Lochore 
(căpitanul echipei Noii Zeelande) și Walter Spanghero (Franța). 
Va putea fi revăzută această spectaculoasă fază de rugby in

tr-o viitoare „Cupă Mondială" ?

COMPETIȚIILE GHEȚII
• In concursul de patinaj 

viteză al celor trei piste, Victor 
Sotirescu a realizat două noi 
recorduri naționale, la INZELL 
— 500 m: 43,5 (v. r. 44,0), la 

m : 1:30,4INNSBRUCK — 1000 
(v.r.. 1:31,4).

Deși au realizat 
personale, A. Okoș și
au ocupat locuri în cea de a 
doua jumătate a clasamentelor.

recorduri 
H. Timiș

Competiția feminină a fost 
cîștigată de Liudmila Mohna- 
ceva (Moscova) cu 195,349 p;
2. Kauniste (Riga) — 196,850 p ;
3. Nefedova (Moscova) — 197,260 
p. Skoblikova a ocupat locul 4 
(197,500 p), iar Titova 
(197,933 p).

locul 6

rian File — 2 075,8 p ; 3. Petr 
Starec — 1941,9 p.

La feminin, victoria a revenit 
Hanei Mașkova cu 2 096,2 p. 
Dansuri: 1. Dana și 
Holan cu 126,7 p

Jaromir

patinaj 
la mas-

din ca- 
patinaj

OLAND MATHES, o- 
l care a salvat, la 

Mexico, onoarea ino
de pe bătrînul con- 
obligîndu-i pe cali- 
să-și scoată pălăria 
sa chiar.„ înaintea

mul 
Mex 

tătarilor 
tinent, 
fornieni 
în fața 
starturilor olimpice, reprezin
tă un caz cu totul aparte pe 
care ni l-a oferit natația ul
timilor ani. întreaga sa evo
luție și explozia cosmică, 
care l-a proiectat cu viteză 
de rachetă direct în virful 
piramidei, a uimit pur și 
simplu pe toți marii specia
liști din Europa și de peste 
ocean.

s-a prezentat la primele starturi 
oficiale în concursurile rezerva
te copiilor. Rezultatele sale erau 
însă destul de slabe și chiar la 
vîrsta de 14 ani „cronometrele” 
obținute în probele de spate se 
dovedeau prea puțin încuraja
toare. Cu 1:11,0 și 2:45,0 nu reu
șea să se desprindă din marea 
masă a anonimilor. Spre ma
rea lui șansă însă, Marlies Gro- 
he, o reputată specialistă a na-

La iz, ani noiai 
pil cuminte, 
Dara d<» nirr

a 12 ani Roland era un co-
, care nu su

păra pe nimeni și stătea 
unde era pus. Singurul 

: cu care îți atrăgea aten-

EVOLUȚIA. PERFORMANȚE
LOR LVI »LATHES

100 m spate 200 m spate

1K3 (11 ant l:n-S 1A14
IMt 1:114 2:*LS
IMS 1:M4 2âS4
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lucru 
ția era statura lui neobișnuit 
de lungă și firavă. Nu practica 
nici un fel de sport și constituia 
un serios motiv de îngrijorare 
pentru familia contabilului Mat
hes din Erfurt. în vara acelui 
an (1962), părinții săi, gîndin- 
du-se să-1 mai fortifice, l-au 
dat să învețe înotul și micul 
Roland, ca un elev silitor <ce 
era, a deprins multitudinea miș
cărilor în apă cu o surprinzătoa
re ușurință și exactitate.

In anul următor, legitimat 
pentru clubul Turbine-Erfurt, el

tației din D. Germană, avea 
în activitatea sa 
decisiv.

Steaua in C.C.E.
la volei

Campioana țării la volei 
masculin, Steaua București, 
părăsește astăzi țara cu des
tinația Miinster, unde va în- 
tîlnl, sîmbătă, echipa locală 
Umversităts, campioana 
R.F.G., în primul tur al 
„C.C.E.", Returul se va des
fășura la 26 ianuarie, la 
București.

R. 
să intervină 
într-un mod

Reușind să intuiască în Ro
land — avantajat de statură și 
segmente neobișnuit de lungi — 
imense posibilități, Marlies Gro- 
he s-a aventurat intr-un test 
pasionant, începind prin a-si 
determina elevul să se dedice 
în exclusivitate acestui experi
ment Au urmat antrenamente 
zilnice de o rară duritate, fată 
de care organismul lui Roland 
a rezistat în mod miraculos. 
Chiar și atunci cind volumul de 
muncă era dublat șt mai tarj 
triplat Rolar.d avea, fie vară 
sau iarnă, primăvară sau toam
nă, culoarul său . unde ni
meni nu-1 deranja în executa
rea— maratoanelor.

în 1966, la 16 ani U-» m Și 
62 kg), rezultatele — 63j6 și 
2:18,6 — începuseră să atrapâ 
atenția pentru ea, în sezneul 
următor .bomba Matbes” să ex
plodeze în mod spectaculos Șî-a 
făcut încălzirea In aprilie. Ia 
Minsk (în cadrul meciului R- D- 
Germană — U R-S^.), unde â 
întrecut categoric pe Viktor 
Mazanov și lori Grotnak, pe 
vremea aceea recordman

respectiv, campion al Europei. 
Apoi, a început seria recordu
rilor continentale, care nu s-a 
oprit decît în toamnă, la o ci
fră (58,4) care întrecea cea mai 
bună performanță din toate tim
purile. Performanțele sale, atît 
la „sută", cit mai ales la 200 m, 
erau pur și simplu de necrezut. 
Prea brusc fusese saltul spre 
timpii deosebit de valoroși, în- 
tr-o perioadă relativ scurtă.

Și iată-1, la 18 ani, pe Mathes 
In 1968, avînd doi centimetri și 
patru kilograme în plus. Dar și 
o perfectă coordonare a mișcă
rilor, o forță și viteză de reacție 
sporite, care au mărit consi
derabil eficiența stilului său. In 
acest an. el și-a îmbunătățit 
cel mai bun timp pe distanța de 
2M m (2:07,5), a cîștigat toate 
cursele Ia Startul cărora s-a pre
zentat, inclusiv cele două finale 
olimpice, triumfînd în finalul 
întrecerilor din Mexic cu un 
uium record al lumii (58.0) rea
lizat ia primul schimb al ștafe
tei R. D. Germane de 4 x 100 m

Dar Raia-jd m> și-a spus Încă 
ultterul e u vi ui este de părere 
Marlies Grobe. care ne se sfieș- 
te să că elevul ei poate
să coboare sub 57 de secunde 
O» IM m) șL respecuv I 
3t> =4- timpi care cu 
multi ani in urmă erau

BERNARD ORCEL

S-A ACCIDENTAT

LA KITZBUHEL

VIENA, 15. — în cursul 
trenamentelor făcute pe pîrtia 
de la Kitzbiihel, în vederea con
cursului internațional contînd 
pentru Cupa mondială, schiorul 
francez Bernard Orcel a suferit 
un accident grav, care îl va îm
piedica să la parte la întrece
rile acestui concurs.

an-

• La Helsinki au început 
campionatele de patinaj viteză 
ale Finlandei. în proba de 5 000 
m, Kimmo Koskinen a stabilit 
un nou record al țării (7:45,1). 
Proba de 500 m a revenit Iul 
Seppo Henninen cu 41,7. Koski
nen a ocupat locul trei cu 42,4.

Clasamentul general (după 
două probe) : 1. Koskinen
88,910 p, 2. Hjellman — 90,680 p, 
3. Hietala — 92,300 p.

• Au luat sfîrșit, Ia Mosco
va, campionatele de patinaj vi
teză ale U.R.S.S.

La masculin, titlul a revenit 
lui Valeri Lavrușkin (Moscova) 
cu 182,683 p ; 2. Aleksandr Ce- 
kulaev (Kirov) 183,315 p ; 3. 
Valeri Kaplan (Moscova) 
184,468 p.

ARGENTINA ȘI BRAZILIA NU PARTICIPĂ 
LA „CUPA CAMPIONILOR AMER1C1I DE SUD"

Opt țări latino-americane 
vor participa anul acesta la 
competiția de fotbal 
campionilor Americii de Sud 
care va începe la 23 febiua- 
rie. In primul tur se vor în- 
tîlni campioanele următoare-

lor țări: Columbia-Venezuela; 
Peru-Chile ; Paraguay-Bolivia; 
Uruguay-Ecuador.

Argentina și Brazilia au •- 
nunțat că nu vor participa 
la actuala ediție a competi
ției.

Un rezultat excelent
(Urmare din pag. 1)

noastre, primește o pasă de 
la Dumitrache și reia foarte 
puternic de la 12—13 m. Din 
păcate cu puțin peste bară... 
Englezii forțează, încercînd 
să sufoce apărarea noastră, 
dar Cornea (oare respinge 
totul), Dinu și compania 
zistă cu brio.

Notez două ocazii bune 
englezilor, în care, însă, 
fiecare dată, balonul a ocolit 
poarta noastiă : în min. 
Hurst șutează din voie, 
o centrare a lui, Radford, 
în min. 71, Ball greșește 
puțin reluarea...

Minutele 73—75 : minutele 
„de aur“ ale românilor:

Min. 73 : Dinu se interca
lează în atgc, simte un culoar 
și șutează năpraznic de la 
30 m zguduind bara laterală 
a porții lui Banks ! N-au lip
sit decît cîțiva centimetri...

Min. 75 : Un atac rapid 
susținut de Domide și Dumi
trache, șut spre poartă și 
Jackie Charlton comite un 
henț clar în careu : DUMI-

reia foarte

re-

ale 
de

55, 
la 

iar 
de

TRACHE execută calm și- 
1—1. Tabela electrică de pe 
Wemblev notează ENGLAD 1 
RUMANIAN 1 spre stupe
facția asistenței, dar ca ar
mare firească a jocului cura
jos, calm, pe care l-au prac
ticat jucătorii români.

Din acest moment, minutele 
se scurg parcă cu încetinito
rul... Englezii, susținuți de o 
galerie frenetică, lansează 
atac după atac, dar fotbaliști: 
români se apără cu îndîrjire. 
temporizînd jocul, 
ia sfîrșit...

Jucătorii români 
țișează la centrul 
la capătul unui meci disputat, 
în care au jucat nu o dată 
de la egal la egal cu cam
pionii lumii.

în rezumat, UN REZULTAT 
EXCELENT AL FOTBALIȘ
TILOR NOȘTRI, CARE 
PENTRU PRIMA OARA 
UN TEREN STRAIN. 
FAȚA UNUI ADVERSAR 
CFRTA VALOARE — 
RENUNȚAT LA COMPLEXE, 
EVOI.UÎND RELAXAT, LA 
NIVELUL VALORILOR EU
ROPENE.

Voi reveni cu amănunte.

Și meciul

se imbră- 
terenuluî.

PE 
IN 
DE 
AU

Tiparul I. P. „Informația", str. Brezoianu nr. 23—25, București

• Proba masculină 
drul campionatelor de 
artistic ale Cehoslovaciei s-a 
încheiat cu victoria lui Ondrej 
Nepela (medalie de bronz ia 
C.E. — 1968) cu 2 098 p ; 2. Ma-

• Campionatele de 
artistic ale Austriei: 
culin : 1. Gunther Anderl 299,5 
p; 2. Sepp Schneider 287,7 p. 
Feminin : 1. Beatrix Schuba
— 327,1 p ; 2. Elisabeth Nestler
— 309,6 p.

țelexradiotBleffL
IN CADRUL TURNEULUI 
internațional de fotbal de la 
Mar del Plata» echipa aus
triacă Rapid Viena a 
nat la egalitate (2—2) 
mația cehoslovacă 
Bratislava.

Cu același rezultat 
s-a încheiat și partida dintre 
formațiile Estudiantes 
M.T.K. Budapesta.

termi- 
cu for- 
Slovan

(2-2)
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MECIUL PENTRU TITLUL 
MONDIAL feminin de șah 
dintre campioana lumii Nona 
Gaprindașvili și Alia Kuș- 
nir va începe la 1 aprilie. 
Cele două șahiste sovietice 
își vor disputa primele opt 
partide la Tbilisi, iar urmă-** 
toarele opt Ia Moscova, 

Arbitrul meciului: Nina
Grușkova-Belska (Cehoslova-

Campionul mondial de șah, 
rrosiar.. ți-a rusținut recent cu succes, 
Erevan, disertația care t-a adus titlul de 

deț fn ftunțe filozofice.' Titl 
.Unele probleme ale logicii 

momentele sole de ră 
s-a dedicat unei alte t

l de masă. Așa 
f-M aiiturată.

ECHIPA DE TENIS A S.U.A, 
a susținut Ia Auckland o în- 
tîlnire (sistem „Cupa Davis") 
cu Noua Zeelandă. Au 
gat cu 3—2 tenismanii 
ricani (Ashe — Fairlie 
6—2 ; Fairlie — Smith 
6—3, " ‘ “
6—3, 6—4 ; Smith, Ashe — 
Parun, Fairlie 6—4, 9—7 ;
Smith — Parun 3—6, 6—4, 
6—2).,

7—5 ; Parun

cîști- 
ame- 
6—4, 
6—8, 
Ashe

CINO VA FI BĂTUT 
RECORDUL MONDIAL 

LA TRIFLUSAIT?
După cum ie știa, Victor 

Saneev a fost desemna: spor
tivul ar. 1 fn U.RS.S. In-

Ziar— .DAILY TELE
GRAPH* < BSOBț* d va

Această fină rețea pe care o vedeți in fotografia alăturată constituie infrastructura pîrtiei pe 
care se vor desfășura la 1 șt 2 februarie a.c. campionatele mondiale de săniuțe, Pir-ia se 
construiește la Konigssee in apropierea stațiunii Berchtesgaden (R.F.G.) și este prima din lume 
realizată cu gheață artificială. Pentru cei 1114 metri ai acestei pirtii s-au consumat 55 km 
de țeava pentru răcire Foto : IM-BILD

IN TURUL II al probei de 
simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional „o- 
pen“ de tenis de ia Sydney, 
Roger Taylor (Anglia) l-a în
vins cu 4—6, 9—7, 6—4, 6—4 
pe australianul John Ale
xander. într-o altă partidă. 
Roche (Australia) a cîștigat 
cu 8—6, 7—5, 6—2 în fața 
lui Orantes (Spania).

tr-ua interviu, el și-a expri
mat părerea că limita celor 
18 m la triplusalt va fi atin
să in următorii 10 ~
tuși, recordmanul 
adăugat că in cazul 
săritor in lungime 
btiitățile lui Bob 
fi-ar
ceasti specialitate, 18 m ar 
fi pulverizați in foarte scurt 
timp. In ce privește 20 de 
metri, Saneev crede cd vor 
fi ati-.ri tnîr-un viitor mai 
îndepărta:

ani. To- 
lumii a 
cind un 

cu posi- 
Beamon 

încerca forțele in a-

Cîteva rezultate din proba 
de simplu-feminin (turul II) i
K. Krantzcke (Australia) — 
F. Durr (Franța) 6—4, 8—6 ; 
A. Jones (Anglia) — E. Go- 
olagong (Australia) 6—2, 6—1,
L. Bowrey (Australia) — 
Hunt (Australia) 
8—6 ; M. Court 
— K. Harris 
6—0, 5—7, 6—2.

L.
6—4, 4—6, 
(Australia) 
(Australia)

s-a dispu-LA BUDAPESTA ! _ ’ . 
tat întîlnirea internațională 
de handbal dintre selecțio
natele masculine ale Ungariei 
și Bulgariei. Handbaliștii 
maghiari au obținut victo
ria cu 26—14 (14—9).

TRAGERI LA SORTI IN COMPETIȚIILE 
EUROPENE DE BASCHET

Sf»auo - Fidet- Napoli („Cupa Cupelor"); finala 
„C.C.E." "bărbați) în Spania; Politehnica București în 
grvpa semifinală B ; seriile campionatului european de 

junioare (România în grupa A).
—27.11), Akademik Sofia — 
Sparta Praga (13.111—20.111). 
In grupa A ordinea și da
tele meciurilor sînt următoa
rele : Chemie Haile — Dau
gava Riga (30.1—6.II), Wis- 
la Cracovia — Chemie Halle 
(20.11—27.11), Daugava Riga 
— Wisla Cracovia (13. III— 
20.III). în semifinale se vor 
întîlni prima clasată din gru
pa A cu a doua clasată din 
grupa B și viceversa.

Fina'la „C.C.E." la bărbați 
se va desfășura în Spania, la 
24 aprilie. în caz că se va 
califica Real Madrid se va 
juca la Barcelona, în 
contrar — la Madrid.

Au fost trase la sorți și 
grupele preliminare ale-cam
pionatului european de ju
nioare (31 iulie — 10 august, 
în R. F. a Germaniei). Româ
nia face parte din grupa A 
(Koln), alături de selecționa
tele U.R.S.S. (deținătoarea 
trofeului), Ungariei și Israe
lului. Iată componența celor
lalte grupe: B — Cehoslo
vacia, Bulgaria, Olanda și 
Italia; C — Iugoslavia. Po
lonia, R F. a Germaniei și 
Scoția. Turneul final pentru 
locurile 1—6 va avea loc la 
Hagen, iar cel pentru locu
rile 6—12 la Hohenlimburg.

Comisia tehnică a Federa
ției Internaționale de Baschet 
Amator (F.I.B.A.), întrunită 
la Mttnchen. a procedat la 
tragerea la sorți a unorcom- 
petiții europene. In optimile 
de finală ale .Cupei Cupe
lor". Steaua București vaîn- 
Ulni formația italiană Fides 
Napoli (30 
București, 
6 februark
Iată celelalte 
Sporting Lisabona 
thinaikos 
fia — S.
Berceior.a 
(K. D.
Munchen 
bljana. HJC.T. ______
Slat ia Praga și Legia Varșo- 
'ia — Royal IV Bruxelles. 
I:: căzu! calificării în sfer
turile de finală. Steaua ar 
urma să joace cu învingătoa- 
rea dintre Sporting Lisabona 
șl- Panathinaikos Atena.

„C.C.E." la femei s-au 
la sorți grupele semifi- 

Politehnica București 
parte din grupa B, ală- 
de Akademik Sofia și

Lanuarie 
iar returul 
î la Neapoie). 

jocuri: 
Pana- 

Atena. Spartak So- 
A. Lyon, Picadero 

— T.S.C. Berlin 
Germană), Bayern 
— Olympia Lju- 

Helsinki —

Ia 
1*

caz

In 
tras 
nale.
face 
tun
Sparta Praga. Iată ordinea 
și datele jocurilor din grupa 
B: Politehnica București — 
Akademik Sofia (tur 30.1, re
tur 6.II), Sparta Praga — 
Politehnica București (20.11

4036S


