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Pubîicăm astăzi alta extrasa din cuvîntul participanților 
plenara CNEFS,

---------- 7 ia 
i, care a dezbătut amplu problemele de 

bază ale sportului de performanță românesc, irosind dru
mul greu pînă la noua edi)ie a Jocurilor Olimpice din 1972. 

Trebuie, fără îndoială, subliniat spiritul de înaltă responsabi
litate care a caracterizat majoritatea intervențiilor, dorinfa sin
ceră a vorbitorilor de a-și aduce contribuția la rezolvarea mul
tiplelor sarcini aflate în fața mișcării noastre sportive, onga- 
jjtă ferm pe drumul progresului și al consacrării internaționale.

«Bl

Tovarășul EFREM CHER- 
TEȘ s-a referit în alocuțiu
nea sa la cîteva aspecte ale 
aportului U.G.S.R. la dezvol
tarea activității sportive. Re- 
latind pe scurt aspectele po
zitive ale contribuției sindica
telor (lăudabilă și remarca
bilă), vorbitorul a socotit ne
cesar să analizeze — mad cu 
seamă — ceea ce nu s-a fă
cut, subliniind și în acest fel 
seriozitatea și spiritul de răs
pundere cu care privește cea 
mai mare organizație de 
masă a țării problemele edu
cației fizice.

„După cum se știe, sarcina 
de a organiza activitatea 
sportivă in întreprinderi și in
stituții rc ine sindicatelor 
de-abia de un an și jumătate, 
o perioadă de timp prea 
scurtă pentru a se putea ob
ține rezultate de răsunet. O 
dovadă — participarea mo
destă a membrilor cluburilor 
și asociațiilor sportive din în
treprinderi și instituții în lo
tul nostru olimpic, chiar dacă 
Lia Manoliu a adus în sipe
tul sportiv al patriei o minu
nată medalie de aur. Aș a- 
dăuga la aceasta cele două 
titluri balcanice și alte 39 
naționale la diferite ramuri 
de sport, cu sublinierea că 
bilanțul este departe de a re
flecta adevăratul potențial al 
sportului sindical din țara 
noastră.

Printre cauzele care au con
dus la această stare de lu
cruri aș putea să enumăr cî
teva :

— Cluburile și asociațiile 
sportive din întreprinderi și 
instituții dau performanței 
românești un număr mic de 
talente;

— In cadrul acestor orga
nizații se irosesc energii și 
mijloace materiale considera
bile cu sportivi plafonați, 
fără posibilități de progres :

— Procesul de depistare a 
elementelor de perspectivă 
este lent, are pe alocuri un 
caracter întîmplător".

Modul autocritic sincer în 
care tov. Efrem Cherteș a a-

bordat una din probleme.® 
centrale 
sportive 
vor lua 
tru remedierea grabnică 
tuației existente.

★
tn cadrul plenarei a 

cuvîntul tovarășul EMAN VEL 
VALERIU, redactor-șef al zia
rului „SPORTUL", lată cîteva 
din punctele sale de vedere :

ale mișcării noastre 
oferă garanția că se 
toate măsurile pen- 
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^Succesul sportivilor români la 
Olimpiada mexicană, concretizat 
In cele 15 medalii cucerite, creează, 
pe lingă satisfacția unanimă. «1 
o atmosferă de calm pentru a- 
bordarea critică a Întregii peri
oade de pregătire. A doua obser-
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TÎNU PIASEUTE (U.R.SS.)

SOVIETICUL PIASEUTE A CÎȘTIGAT 
PROBA INDIVIDUALĂ A CONCURSULUI

INTERNAȚIONAL DE BIATLON

WEEK-END INCARCAT
PENTRU SCHIORI

‘î1

CORESPONDENTĂ TELEFONICĂ DIN ITALIA

CERVINIA LA ORA
MARILOR ZĂPEZI

• Ponțurv «irprovegheot de adversari • Nin
soarea — un balast pentru boberi • „Marele 
labirint" va decide ! • Tony Padovan deschide 

și închide —‘
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Slmbâtă 18 ianuarie 1969

OLIMPIADA
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POIANA BRAȘOV, 17 (prin 
telefon de la trimisul nos
tru). — După o dispută pasio
nantă de mare spectacol, la 
care au contribuit atît dorința 
de afirmare a participanților 
cit și condițiile atmosferice și 
organizatorice excelente, so
vieticul Ținu Piaseute s-a cla
sat pe locul I în cursa de 15 
km a concursului internațio
nal de biatlon pentru tineret. 
Competiția a reunit la start 
(cu excepția norvegienilor și 
finlandezilor) pe cei mai va
loroși biatloniști din lume. 
Ținu Piaseute, în vîrstă de 19 
ani, este student în anul I 
la Institutul pedagogic din 
Talin. Practică schiul fond de 
performanță din anul 1962, 
iar biatlonul din 1964. A- 
nui trecut a cîștigat titlul de 
campion al U.R.S.S. "la biat
lon. Este un schior înalt de 
1,80 m, firav in aparență, do
tat însă 
zistență, 
chilibru

După 
zentare 
cuvin cîteva cuvinte despre 
condițiile de desfășurare a 
întrecerii, deoarece, în schi 
(indiferent de probă) acestea 
sînt uneori determinante ale 
succesului sau insuccesului 
disputelor. în Poiana de jos, 
la ora la care s-a dat startul 
(9,30), soarele lumina puter
nic, dar fără a urca prea mult 
temperatura. De altfel, starea 
zăpezii s-a schimbat de-abia 
către ora 11, ctnd competiția

Din 
flu- 
ză- 

au avut 
"deci condiții ideale, comple
tate și de absența vîntului. 
Trecînd la desfășurarea pro- 
priu-zisă a cursei, vom subli-

era aproape încheiată, 
aceste puncte de vedere 
minoritate, temperatură, 
padă), biatlonișl

D. STANCULESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

FOTBALIȘTII ROMANI Al ATERIZAT

cu multă forță și re- 
precum și cu un e- 
psihic remarcabil, 
această succintă pre- 
a învingătorului se

in redacție, toate pregătirile 
erau făcute. Redactorii secției 
„fotbal" îți ascuțiseră creioanele 
(ca de obicei, pasta din pix ir* 
dăduse ultima suflare tocmai 
cînd aveau mai multă nevoie 
de ea) tn vederea scurtului in
terviu de pe aeroport, foto
reporterul Aurel Neagu îți pre
gătise „blitz"-ul, iar șoferul de 
serviciu era dispus să apese Pe 
accelerator pînă ‘ la limita ma
ximă a vitezei legale, numai 
pentru a-l vedea cu o clipă

ASEARA IA ARAD
mai devreme pe fotbalifSsi poftei 
care se întorceau de la Londra 
după remarcabila replică dtti 
miercuri seara, pe Werr.bteg, 
leului britanic.

Afară, insă, plafonul de «ori 
coborâse foarte jos. ceața în
văluind clădirile și afrezt.e 
Bucureștiului și irinjenmd mu.'t 
vizibilitatea. Se poate sau nu 
se poate ateriza in asemenea

Jock BERARIU

DUMINICA, 
PE MICUL ECRAN 
FILMUL MECIULUI 

ANGLIA - ROMÂNIA
La cererea telespectatorilor, 

Studioul de televiziune Bucu
rești a programat pentru dumi
nică, la ora 15,30, filmul meciu
lui Anglia — România.

Tinerii baschetbaliști români
învinși la Varșovia

(Continuare in pag. a 3-a)

în continuarea turneului 
întreprins în Polonia, selec
ționata de tineret a țării la 
baschet a susținut două par
tide la Varșovia. în primul 
meci, jucătorii noștri au a- 
vut ca adversară puternica 
formație A.Z.S. După o re
priză egală, gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 
69—59 (27—28). Ultima par
tidă a turneului a opus se

lecționatei române formația 
S.K.R.A. Varșovia. Jucînd 
slab în prima repriză, tine
rii baschetbaliști români au 
fost din nou întrecuți, în 
ciuda puternicii lor reveniri 
din partea a doua a meciu
lui. Scor final : 65—59 (39-18) 
pentru S.K.R.A.

F. SIMION
corespondent

Hurst și Boc își dispută cu îndîrjire balonul. Fază 
Anglia—România, disputat

condiții 1 Dar poate ci, tot din 
aceleași motive, avionul 
TAROM, pe care se îmbarca
seră fotbaliștii români, nici nu 
s-a ridicat de la sol ? Să nu 
uităm că plecarea avea loc din 
patria ceții...

Un telefon la aeroportul Bă
noasa și orice semn de între
bare avea si dispari. Dar nu în

din meciul 
miercuri seara pe Wembley

La cererea Fede
rației Italiene de 
Sporturi de Iarnă, 
F.I.B.T.-----
internațională 
Bob și 
ning) i-a 
frumoasei 
de iarnă Breuil-Cer- 
vir.ia. din pro
vincia Vale D’Aosta. 
dreptui de a găzdui 
în 1969 campionatul 
european ce bob, 
programa: în zilele 
de 25—26 ianuarie 
pentru echipajele de 
2 persoane și in zi
lele de 1 și 2 februa
rie pentru cele de 4.

Pista ,.Lago Blu" 
măsoară 1 540 m, cu 
o diferență de nivel 
ce 139 m (plecarea 
de Ia 2135 m, sosi
rea la 1996 m alti
tudine) și are 18 vi
raje. Plecarea este 
„scurtă", cum se 
spune în limbajul 
boberilor, primul vi
raj găsindu-1 pe pi
lot cu mîna pe fi
sele. Urmează ca 
după prima curbă să 
ia și frînarul con
tact definitiv cu bo
bul. Apoi, cîteva vi
raje scurte, care nu 
permit dezvoltarea 
unei viteze foarte 
mari, urmate, în vi
rajele 6, 7, 8 și 9 de 
o porțiune în care 
echipajul face cu
noștință cu viteza... 
adevărată și, imedi
at, se intră în pri
mul labirint Viteza 
crește simțitor, apoi, 
cupa virajele 10. -11 și 
12. din nou, măies
tria pilotului e pusă 
la încercare, pentru

Italiene 
de 
(Federația 

de 
Tobogan- 

acordat 
stațiuni

pista

că bobul trebuie să 
se strecoare prin 
fiarele labirint" 
(virajele 13, 14 și 15). 
Dar pînă la sosire 
mai sînt trei viraje 
care cer o tehnică 
desăvîrșită și de 
abia după aceea, tre
când linia de sosire 
în condiții bune, 
poate avea echipajul 
satisfacția unui timp 
de performanță.

Deocamdată, în a- 
ceste zile, au loc an
trenamentele neofi
ciale la care și-au 
dat întîlnire boberi 
din Austria, Anglia, 
Belgia, Spania, Fran
ța, Japonia, Italia, 
România, Elveția

I
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coul participării românești 
la ediția mexicană a Jocu
rilor Olimpice nu s-a stins. 
Dimpotrivă, cu cîteva zile în 
urmă, el a putut fi auzit din 
nou, mult amplificat, cînd, la 

o reuniune, principalele forțe investite 
cu resi ......   '
cației I 
tut — 
bilanțul olimpic, s-ou sfătuit ce anume 
trebuie făcut ca prezenta tricolorilor 
la ediția următoare a Olimpiadei să 
nu fie numai marcantă și notabilă dar 
și superioară celei precedente.

O primă cbservoție pe marginea im
portantei ședințe de marți este aceea că 
ea, avînd de tras concluziile unei evo
luții încununate de succes, a beneficiat 
de toate condițiile pentru a se desfă
șura într-o atmosferă calmă, spre deo
sebire de altele, cînd apăsarea eșecu
lui a condus la schimburi de reproșuri, 
incriminări, imprecații.

Bucurîndu-se de acest climat, plenara 
a putut fi constructivă, mareînd mo
mentul optimist al unui start lansat în 
noul ciclu de pregătire olimpică.

Reține cu deosebire atenția o idee, 
des reluată în cadrul plenarei.

Ar fi cu totul greșit, dacă nu chiar 
profund nociv, să se aprecieze IN 
ANSAMBLU nivelul actual al sportului 
de performanță românesc numai prin 
prisma rezultatelor de la ultima Olim
piadă.

O asemenea atitudine ar putea con
duce la un sentiment de plenitudine, să 
dea o falsă imagine de prosperitate, 
să toarne în conștiințe hidromelul au- 
tomulțumirii.

Pentru că, cu toate cele 15 medalii 
(și în ciuda lor) sportul nostru de per
formantă se prezintă încă în deficit 
față de marele suport moral și de 
îndrumare de care se bucură, și chiar 
față de avuția sa materială aflată per
manent în creștere.

Multe voci lucide au expus de la 
tribuna plenarei adevăruri care nu tre
buie să irite ci să îndemne la reflecție 
și la acțiune

S-o căzut în unanimitate de acord 
că BAZA DE SELECȚIE pentru sportul 
de performanță continuă să fie foarte 
redusă, că depistarea marilor talente 
ale stadionului poartă, în dese rînduri,. 
pecetea întîmplării, situîndu-se, așadar, 
în gria hazardului și nu a legii.

Din bilanțul participării la J.O. re
zultă că România a înscris un număr 
mult mai mic de concurenți decîf ar fi 
avut dreptul conform regulamentului, 
îndeplinindu-și deci un 
nimal. Spre exenr

E I

iponsabilităti în domeniul edu- 
tizice și al sportului au dezbă- 

in cadrul plenarei CNEFS —
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INVITATE
LA BERLIN

I

I
I
I

Hariton 
PAȘOVSCHI 
antrenorul 

lotului de bob 
al României

I

(Continuare 
In pag. a 4*a)

VOLEIBALISTELE

DE LA DINAMO

La invitația 
bulul Dynamo Ber
lin, lotul feminin 
de volei, ■ Dinamo 
București, va pleca 
la Berlin Ia 31 ia
nuarie pentru a e- 
fectua Intre 2 și 8 
februarie antrena
mente cu echipa 
berlineză și pentru 
trei jocuri amicale.

îndeplinindu-și deci un plan strict mi
nimal. Spre exemplu : la atlelism — 
11 concurenți față de 117 ; la înot 
2 față de 23 ; la ciclism un singur con
curent !

Nu a putut trece neobservat aportul 
cu totul neînsemnat al școlii și al uni
versității, reținîndu-se — bineînțeles — 
amănuntul că în delegațiile țărilor cu 
sport avansat, clasate înaintea noastră, 
studenții au reprezentat majoritatea. 
Din delegația română doar Mihaela 
Peneș și Ileana Drîmbă sînt studente 
la cursurile de zi, dar nici măcar 
ele nu sînt produse autentice ale 
sportului universitar.

Din 87 de olimpici români, 79 sînt 
— așa cum s-a menționat în raport — 
reprezentanți ai Bucureștiului, cei mai 
mulți pregătiți la cluburile Dinamo și 

mare teritoriu con-

SĂRBĂTORIREA
CAMPIONULUI

BRAILEAN
Ivotzc—rpcrtxl» drn Brăila 

Q vor eă-bcton astăzi pe fostul 
tor cncpcoe. VIRGIL MORMO- 
CEA. ca iisplrmnt c
CV ie de rtcță. Figuri pro- 
em:xexti < sportului noitoi cu 
pedale. vedetă autentică a 
curselor de lung kilometraj or
ganizate î« perioada dintre cele 
done războaie mondiale, VIR
GIL MORMOCEA a fost și este 
u* adevărat exemplu pentru 
toți cei ce indrăgesc ciclismul. 
Trecind in al 7-lea deceniu de 
viață. campionul brăilean poa
te privi cu mindrie în urmă. 
Cișnpător al multor întreceri 
de fond șt velodrom, echipier 
al reprezentativei naționale în 
întrecerile de amploare din țară 
și de peste hotare, fin pedagog 
și neobosit activist al ciclismu
lui, VIRGIL MORMOCEA a 
adus o contribuție de seamă la 
dezvoltarea sportului cu pedale 
în țara noastră. El va rămîne 
un pion important al ciclismu
lui brăilean, va împărtăși în 
continuare din bogata sa expe
riență celor ce vor să 
sportului curajului —

La sărbătorirea de 
organizată de ziarele
și „înainte" din Brăila, cu spri
jinul F.R. Ciclism și al A.S. 
Loto-Pronosport — vor fi pre- 
zenți, in afara oficialităților

se atașeze 
ciclismul, 
astăzi — 
„Sportul"

în pagina a 3-a - Corespondența speciala din Londra :

mulți pregătiți la 
Steaua, un toarte _ _
tinuă, deci, să rămînă alb pe harta 
sportului de performanță I Și așa mai 
departe...

lată atîtea și atîtea motive care jus
tifică aprecierea că mișcarea noastră 
sportivă se află încă în fața unui ur
cuș.

Conform calendarului antic, noua 
Olimpiadă a început. Ea trebuie stră
bătută cu toată responsabilitatea, cu 
conștiința deplină a dificultăților care 
stau în cale, cu hotărîrea fermă de a 
le depăși. Sperăm că tocmai acestui 
scop nobil îi vor sluji concluziile 
plenarei.

I 
I

I 
I

SPORTUL '

sportive ale orașului șt a admi
ratorilor brăileni, oaspeți din 
Brașov (Martie Ștefănescu), Plo
iești (Ion Dolete) șt București 
(Zamfir Munteanu, Nicolae Ion 
Țapu, Constantin Cîrjan, Ni
colae Oțeleanu).

Intîlnirea cu VIRGIL MOR- 
MOCEA — tn finalul căreia va 
rula un film cu subiect de ci
clism — va avea loc în sala 
Comitetului de cultură și artă 
la ora 18.

„TURNEU- 
FULGER“

DE HANDBAL

Sir Al£ Ramsey viu atacat în cercurile fotbalistice engleze 
după meciul de miercuri de pe Wembley

Duminică după amiază ama
torii de handbal din Capitală 
vor avea prilejul să asiste la 
o interesantă competiție Nu 
atît prin valoarea echipelor 
participante, cit, mal . ales, 
prin modul său de organizare. 
Este vorba de un „turneu-ful- 
ger“, cu Jocuri de două re
prize a cite 12 minute, între
cere extrem de atractivă, de
oarece oferă pe parcursul el 
numeroase surprize. Competi
ția, organizată de Școala spor
tivă nr. 2, reunește la start 
cinci formații de Juniori : 
Steaua, Dinamo, Șc. sportivă 
nr. 2, Șc. sportivă nr. 1, Șc. 
sportivă nr. 3 — toate din 
București.
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»
leeare nouă partici
pare ' .
noștri la J.O. 
face să aruncăm 
privire retrospectivă 
asupra 
parcurs de tirul ro
mânesc ‘ ’
sale olimpice : 
cu Mexic 
nu putem să nu ne 

- - ‘la

a țlntașllor
ne

i o
drumului

in Istoria 
în 

Inclusiv.
prezențelor 
total șapte 
Intr-adevăr, 
gîndim că acum 45 de ani, 
J.O. de la Paris (1924), trăgătorii 
români Iși făceau un debut timid: 
locurile 58 (Ghițescu, 355 p), 61 
(Țenescu, 326 p), 72 (Vâtâmanu; 
321 p); la proba de armă calibru 
redus (50 m), că doi concurent! 
se clasau In primii 30 1a armă 
liberă 50 f (400 — 600 — 800 m), 
iar echipa României Se situa pe 
poziția a 13-a din 22 de formații 
participante, că cel care repre
zentau culorile țării pe standurile 
poligonului Châlon sur Marne 
erau dotați cu arme militare de 
serie,- cu sisteme rudimentare de 
ochire; folosind o muniție ce 
fusese primită în dar din partea 
sportivilor din... Haiti. Dar, după 
28 de ani, la a treia participare a 
țlntașllor noștri la J.O. (a doua 
fusese In 1936), România avea să 
Înscrie prima el mare biruință 
olimpică, prin Iosif Sîrbu, meda
lia de aur, cea dlntîi din salba 
victoriilor românești obținute la 
jocuri.

Succesul avea șl o valoare de 
simbol, dacă ne gîndim că rezul
tatul Iul Strbu era absolut : 400 
p din tot atltea posibile <la arma 
liberă calibru redus 40 f culcat) 
și el dobora recordul din 1924 
(398 p) al francezului Oh. Cogue - 
lin de Lisle, Învingător pe atunci 
la aceeași probă unde Ghițescu. 
Țenescu și Vătămanu obținuseră 
niște cifre modeste.

Dacă în 1952, sportul românesc 
clștlga primul aur la J.O.; pentru 
tir nu era și singura medalie 
egre îi revenea la Helsinki. Arhi
tectul Gheorghe Llchiardopol reu
șea să obțină una de bronz la 
pistol viteză, la un singur punct 
(578 p) distanță de primul clasat, 
celebrul Karoly Takacs.

Apoi, după patru ani. la cea de 
a XVI-a ediție a J.O. de la Mel
bourne, nimeni nu s-a m-u mi
rat cînd pe poligonul de la Wil
liamston, pistolarul ștefan Petres
cu a urcat pe cea mal Înaltă 
treaptă a podiumului. El trium
fase la una dintre cele mal difi
cile probe de tir, cea de pistol 
viteză. Rezultatul era remarcabil: 
587 p, ceea ce însemna depâțiraa 
cu șapte puncte a recordului 
olimpie șl egalarea celui mon
dial. Tirul românesc lșl confirma 
cu o vigoare sporită valoarea. 
Mal mult chiar, unii sportivi lșl 
repetau performanțele : Gheorghe 
Llchiardopol, pentru a doua oară 
consecutiv, s-a clasat pe locul 
trei.

Succesele trăgătorilor români 
nu aveau să se oprească însă aici. 
Și Roma, gazda următoarei olim
piade, s-a arătat de bun augur 
pentru reprezentanții tirului din 
România. De data aceasta a fost 
rîndul unul vînător să cunoască 
marea bucurie a victoriei. Tale- 
riștul Ion Dumitrescu a intrat în 
posesia celui mai nobil metal 
olimpic depășind toată elita mon
dială a trăgătorilor de talere. 
Succesul Iui Dumitrescu a însem
nat o încununare deplină a ținta- 
ților români. Intr-adevăr, după 
biruințele de la armă cu glonț 
și pistol, un vînător se arătase și 
el la Înălțime. Românii iși de
monstraseră, în egală măsură, 
măiestria în trei probe pe cit de 
diferite pe atît de dificile. Do
vada aptitudinilor lor pentru a- 
oest sport al îndemînării, preci
ziei și al stăpînlril de sine era 
făcută.

La Tokio, tn 1964, Ion Tripșa se 
clasează al doilea, iar 
Roșea al șaselea la pistol 
Dumitrescu, deși mai bun 
punet — 193 t — față de 
(192 t) ocupă locul cinei, 
ca șl Nicolae Rotaru la armă li
beră calibru redus 60 f culcat.

Cu aureola unei asemenea tra
diții în care mai șînt înscrise cu 
majuscule și titlurile mpndiale 
ale pușcașului Constantin Anto
nescu (armă liberă calibru mare 
poziția în picioare), ale pistolaru
lui Virgil Atanasiu, precum șl 
alte titluri continentale, trăgătorii 
noștri au pornit la Mexic plini de 
speranțe.

De la început vom sublinia că 
— pentru prima oară tn istoria 
participărilor țlntașllor români la 
J.O. — la Mexic a fost prezent 
lotul cel mai numeros (13 spor
tivi), cu concurențl la toate cele 
șapte probe. Laurii cuceriți de-a 
lungul atîtor ani trebuiau onorați 
numeric (în afară de Ion Tripșa, 
ceilalți au luat startul, adică 12, 
atît cit prevede carta olimpică) 
și valoric (cu două-trel excepții; 
au fost selecționați campionii na
ționali și următorii clasați).

Cea mai bună performanță — 
ca loc pe tabel — a fost aceea 
înregistrată de Marcel Roșea, 
medaliat cu argint la pistol viteză 
(591 p). In ce privește valoarea 
intrinsecă a rezultatului, cifra de 
597 p obținută de Nicolae Rotaru 
(locui IV) la armă liberă calibru 
redus 6o f culcat, poate figura șl 
ea la mare cinste în palmaresul 
trăgătorilor care s-au întrecut pe 
standurile de la Campo Militar 
nr. 1. Dar. să revenim la pistol 
viteză, probă prin care tirul ro
mânesc a reușit să-și mențină 
tradiția, aceea de a cîștiga cel 
puțin o medalie la J.O.

Printre . cel 56 de vitezlști. re
prezentând 35 de țări, s-au aflat 
și doi români. Marcel Roșea și 
Virgil Atanasiu. Antrenorul eme
rit Petre Cișmigiu, a avut o mi
siune extrem de delicată, aceea 
de a alege pe cei doi pistolari 
din cei trei aflațl la Mexic : cam
pionul șj recordmanul lumii Vir
gil Atanasiu, Marcel Roșea, cel 
mai constant — din trio-ul amin
tit — și Ion Tripșa, posesorul 
medaliei de argint la Tokio. Pre
ferințele au mers către Marcel 
Roșea Și Virgil Atanasiu (acesta 
a avut o comportare mai bună 
decît Tripșa la ultimul concurs 
de verificare din Mexic).

Deși într-o companie selectă 
printre care polonezul Josef Za- 
pedzki, sovieticul Renart Suleima
nov, ca să nu menționăm decît 
pe doi dintre principalii compe
titori, valoarea recunoscută a pis
tolarilor români îi indica și pe 
ei printre candidațli pentru me
dalia de aur. în special, Marcel 
Roșea Întrunea sufragiile. Șl; în-

tr-adevăr, el nu a contrazis pro
nosticurile decît parțial (argint 
în loc de aur), cu toate ca pri
ma zl de concurs nu l-a fost de 
loc favorabilă, abia locul VI. în 
manșa a doua însă, Roșea a tras 
mal aproape de valoarea Iul, a 
Ieșit primul cu 296 p, totallzînd 
astfel 591 p șl apoi, după un su
focant bara! cu Suleimanov șl 
Durrlng (R.D. Germană!, In care 
șl-a stăpînlt mal bine nervii, a 
cîștigat medalia de argint. Cifra 
realizată : 591 p, la două puncte 
de noul record olimpic al lui 
Zapedzkl; este un rezultat bun, 
dar el nu reprezintă plafonul 
maxim al posibilităților ttairului 
și talentatului sportiv român. Lui 
Marcel Roșea l-a revenit astfel 
marele merit de a U fost singu
rul țintaș din Româpla medaliat 
la cea de a XlX-a ediție a J.O. 
Ceea ce, lnseamnâ mult, fiind o 
răsplată a străduințelor de pini 
acum ți. totodată, o promisiune 
pentru viitor.

Minunea așteptată de la Vlrgll 
Atanasiu nu s-a produs. Spunem 
minune pentru că attt Înainte de 
1966, cînd a devenit campion șt 
recordman mondial, ca și după 
aceea, Atanasiu nu se distinsese

• Valoarea trăgătorilor noștri crește prea lent • Cea mai bună performanță : me
dalia lui Roșea sau autodepășirea lui Rotaru? Meritul lui Petre Șandor • Pistolul 
liber a devenit o probă de perspectivă 9 Poziția în picioare continuă să rămînă de
ficitară.

pion mondial ta 1958 T Apoi, con
cursurile de acest gen nu sînt 
atît de populate (la Mexic au 
luat parte 30 de sportivi din 17 
țări), deci ți țansele cresc consi
derabil. Puse ta balanță, avanta
jele și dezavantajele, primele — 
mi se pare — ar avea o prioritate 
evider.tâ. Prin urmare...

Ștefan Caban, selecționat de ul
tim moment, fârâ vreun obiectiv 
de performantă șl o pregâtire 
adecvată (el a ți concurat cu o 
armă de Împrumut oferită de 
mexican:) n-a Îr.regisîrat decit 
1 m p ctasîndu-se pe locul 14.

Cu un punct-dcuă în plus, 
Neagu Bratu ar fl intrat sigur In 
primii șase ta pistol liber. A ra
tat tasă. ta ultimele focuri. Șl 
așa (locul I cu 554 p) evoluția lui 
se cuvine a fi subliniata, dar po
sibilitățile arestul țintaș nu se 
opresc aid. Aceeași earaeterizare

ore de tragere) a fost cea de la 
armă liberă calibru redus 3x40 f. 
De altfel, a fost șl singura unde 
nu s-a înregistrat șl nici nu s-a 
egalat vreun record olimpic sau 
mondial.

în pofida rezultatelor bune 
dinaintea deplasării în Mexic, 
comportarea Iul Nicolae Rotaru 
(locul 11 cu 1146 p) șl a Iul Ion 
Olărescu (locul 23 cu 1148 p) n-a 
fost cea așteptată. Cauza ? In 
principal, o lacună mai veche, 
dar persistenta : tehnica Insufi
cient perfecționată la poziția în 
picioare Șl. in consecință, cifre 
scăzute la această poziție, eu in
fluență mare asupra rezultatului 
general. Țintașii noștri marchează 
fluctuații frecventa între 3M p 
șl 379 p. ctad aste clar că fără 
ITS p nu a» mal poate aspira la

Comentarii olimpice

bunătăți rezultatele; ta special, ta 
poziția In picioare.

Slntetlzînd evoluția eoncurenți- 
lor români ta armele cu glonț, 
deși ei au fost cel care au cu
cerit singura medalie ca șl cele 
opt puncte pentru tirul nostru ta 
J.O. din Mexic; totuși rezultatele 
ta ansamblu nu sînt cele scon
tate. In raport cu trăgătorii 
străini care l-au precedat fiind 
mal bum prin constanță ta ră
zuita*» mart valoarea generală a 
țlntașllor din Român!» a tnscrlș 
o anumită creștere ta Mexic, dar 
ea s-a fâcut tntr-un ritm mal 
lent. în plus, de data aceasta, ta 
rlndul reprezentanțfior noștri n-au 
mai existat acele Individualități 
marcante din alțl ani. In majori
tatea probelor, ta sportivii ro
mâni s-a simțit pregnant o Insu
ficientă rezistență fizică (de alt
fel, pregătirea fizică a Mpstt a- 
proape eu deaâvtrșire) șl nervoa
să, prin 
ceea ea 
pierderea 
ment. In 
nlfestate.
eu glonț, au izbutit, totuși, 
țină pasul. șâ figureze 
competitorii apredati. La 
v.tazâ trăgătorii români continui
să »e afie ta rtcdu! fruntașilor, 
tar alături de arma liberă S» f 
culcat Si trei pcrițti. ptatoîu! li
ber. dlntr-o probă deficitară pînă 
aa cu mult ta urata a devenit 
una de perspectivă. La fel cura 
poete ajunge 
sata probă de 
mare.

armare, de finalizare, 
s-a materializat prin 
rftorva locuri tn etasa- 
cluda deficiențelor ma- 
trlgâtcri! de ta armele 

aâ
printre 

ptatol

»

Marcel 
viteză, 
cu un
Roma 
ia fel

prin cifre Impresionante. Dar, se 
aștepta ca resursele sale (apre
ciate ca fiind tacâ nelimitate) 
adunate și stratificate atfțta ași 
să fi format o combustie capiii 
să-l catapulteze pentru a doua 
oarâ In fruntea ierarhiei Interna
ționale. speranțele numeroșilor 
lui susținători s-au dovedit Insă 
zadarnice șl Virgil Atanasiu n-a 
ocupat decit un modest loc Zl cu 
583 p. Sâ fie de vină, oare, fap
tul că Atanasiu n-a participat 
citâva vreme decât 1a pu;-ne com
petiții î Sau faptul că. de da-.a 
aceasta, nu l-au mal ținut nervn. 
deși absența Iul din concursuri 
avusese ca scop tocmai menaja
rea și întărirea sistemului neuro
muscular. Greu de dat sentințe 
dnd este vorba de deținătorul 
sceptrului suprem, cu Întreaga 
suită de imponderabile pe care ta 
implică un asemenea titlu.

O probă care a demonstrat ma
rile poter.țe ale pușcașului N’co- 
lae Rotaru a fost cea de armă 
liberă calibru redus U t culcat. 
Numai un gabarit discutabil l-a 
împiedicat pe Rotaru să intre ta 
posesia aurului. Rezultatul cu 
care el s-a clasificat al patrulea, 
cu 597 p 11 onorează. Este adevă
rat că ' "■ ‘ ’
Wenk 
609 p. 
599 p. 
mânui 
598 p, 
597 p. 
tate a ____ _the international shooting union", 
în ultimul număr dinaintea J.O., 
considera că nu va fi posibil ca 
recordul lumii (598 p) deținut de 
americanul David Boyd și de ca
nadianul August Mayer să fie 
bătut în timpul Olimpiadei mexi
cane, din cauza extremei tensiuni 
nervoase la care aveau să fie 
supuși țintașii. Șl, întocmai aces
tor previziuni, recordul n-a 
depășit, dar el a fost egalat 
cehoslovacul Jan Kurka și 
maghiarul Laszlo Hammerl 
tigătorul de la Tokio), cifrele lor 
repreaentînd șl un nou record 
olimpic. Deci s a tras foarte bine, 
în asemenea condiții, rezultatul 
lui Rotaru, cu un punct mal 
țin. apare în adevărata lui 
mină. Iar dacă ne gîndim că 
p înseamnă pentru sportivul 
mân cel mai bun rezultat al 
din ultimii doi ani și că el a fost 
realizat chiar intr-o competiție 
de amploarea J.O. (86 de concu- 
renți din 48 de țări = cea mai 
mare participare din Istoria pro
belor olimpice de tir), 
autodepășire exprimă cel 
bine valoarea performanței 
Rotaru.

Al doilea trăgător român, 
rin Ferecatu (cu zece ani In urmă 
campion mondial de juniori ' al 
probei), ca senior n-a confirmat 
selecția : abia pe poziția 27 cu 
592 p, cu toate că pînă la ultima 
serie de 10 focuri, el conta in 
lupta pentru primele șase locuri.

La armă liberă calibru mare 
3x40 f deplasarea singurului spe
cialist, Petre Șandor, a fost efec
tuată mai mult cu titlu de expe
riență și ca un stimulent pentru 
acest trăgător conștiincios șt te
nace, al cărui drum sportiv a 
constituit o continuă ascensiune. 
Șl Mexicul i-a adus lui, ca și ti
rului românesc, o satisfacție deși 
nescontată, dar pe deplin meri
tată : locul 8 cu 1138 p. De aceea, 
ta acest context, clasificarea lui 
Șandor poate fi apreciată 
treia performanță ' " "
trăgătorii noștri la 
Roșea și Rotaru.

Posibilitățile Iul 
însă mai mari (cu 
liorăril rezultatelor . .
genunchi). Recordul țării îi apar
ține cu 1144 p, iar dacă proba 
respectivă s-ar bucura la noi de 
mai multă atenție, din partea fo
rurilor de resort, atunci, cu sigu
ranță. și progresele iul Șandor șl 
ale altora ar fi, indiscutabil, mai 
substanțiale, să nu uităm că. la 
ora actuală, există numai 10—15 
trăgători la armă calibru mare, 
în doar două secții (Steaua și 
Dinamo); că anual nu se organi
zează decît o singură competiție 
internă (finala campionatului na
țional individual), cea pe echipe 
neputîndu-se disputa deoarece nu 
este întrunit numărul regulamen
tar (minimum trei " 
patru trăgători).

Rezerva care se 
de această probă ___
curioasă. In comparație cu cele
lalte arme, pregătirile și întrece
rile sînt desigur ceva mai costi
sitoare. Costă dar face, pentru că 
arma calibru mare este o probă 
de tradiție în tirul românesc. Nu 
Constantin Antonescu a fost cam

oare

fl mult eontmver- 
arrr.â l!berâ calibru

in 1968 vest-germanul Karl 
a atins cifra absolută de 

trei trăgători realizaseră 
patru (printre care și ro- 
Gheorghe Sicorschi) cîte 
iar treisprezece au obținut 
Totuși, revista de speciali- 
U.I.T., „Official Journal of

Constantin COMARNISOfl

Kl
I o

această 
mai 
iul

obținută 
J.O.,

Ma-

ca a 
de 

după

Șandor 
condiția _
la poziția în

stnt 
ame-

formații a cite

manifestă față 
este cel puțin

Atac la poarta hocheiștilor 
Meciul a fost cîștigat

de la Cooperatorul 
de

INTRECERIIE

DIVIZIONARELOR B
GHEORGHIENI (prin tele

fon). Campionatul diviziei B 
continuă în localitate cu jocu
rile returului primei manșe.

Joi după-amiază sportivii, 
oficialii și spectatorii au tre
cut prin emoții, produse de 
temperatura ridicată (plus 7 
grade). La ora începerii cu
plajului, s-a lăsat însă gerul 
și astfel meciurile etapei a 
doua s-au desfășurat normal 
După cum era de așteptat, 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc și 
Avîntul Gheorghieni, princi
palele favorite 
ției, au obținut 
dudente :

ale competi- 
victorii con-

7—0
2—0) cu 
respectiv,
1—2) cu

(3—0, 2—0,
Metalul Rădăuți și 

12—2 (5—0, 6—0, 
Voința Sighișoara

A. ANTAE

JOCURILE OLIMP

Un exercițiu 
de memorizare

Dincolo de surpriza pri
melor momente, după ce 
fluierul lui Callaghan a 
consemnat încheierea par
tidei, dincolo de stupe
facția generală, care nu 
s-a risipit nici acum, de 
comentarii sceptice sau 
exultante, de exclamații, 
îndoieli, controverse, a- 
precieri, declarații, presu
puneri — ce reprezintă, la 
urma urmelor, acest draw 
pe Wembley cu campionii 
mondiali, performanță ex
celentă, fără îndoială, pe 
care ne grăbim s-o pro
clamăm rezultatul nr 1 al 
naționalei noastre, in po
fida unor victorii asupra 
Spaniei, Portugaliei și R. 
F. a Germaniei — ca să 
nu mai vorbim de acel 
1—0 cu Iugoslavia, la Bel
grad ?

S-ar 
roase 
contra 
dar o 
s-ar părea sterilă, deci ab
surdă. Ceea ce trebuie re
ținut tn primul rind, ca 
semnificație esențială a 
succesului de miercuri 
seara, este triumful logi
cii elementare asupra sa- 
vantlîcurilor cu ștaif de 
împrumut și morgă de doi 
bani jumate. Pentru tnti- 
ia oară, după atitea ex
periențe triste, s-a renun
țat (datorită motivelor de 
forță majoră) la formule 
de-a gata, la senatori de 
drept, blazați și fuduli 
nevoie mare, la scheme 
tactice bune de adormit

putea oferi nume- 
argumente pro fi 
opiniei semnalate, 
atare dispută mi

muștele din cantonament 
— trimițindu-se pe gazo
nul ilustrului teren londo
nez o formație proaspătă, 
entuziastă, al cărei „de
can de vîrstă" abia a îm
plinit 25 de ani și în care 
figurează nu mai puțin de 
5 (cinci) jucători din pro
vincie ! Dacă memoria nu 
mă înșeală, este un caz 
rarissim in alcătuirea e- 
chipei reprezentative în 
ultimele două decenii... .

Ar fi nedrept și păgu
bitor să se uite, sub im
periul clipelor de legitimă 
satisfacție, că unii dintre 
oamenii-cheie ai egalită
ții de la Wembley au fost 
impuși, peste capul ma
eștrilor selecționeri, de 
concursul de împrejurări 
sau, pur și simplu, de 
ceea ce s-ar putea numi 
presiunea bunului simț 
(tehnicieni, gazetari de 
specialitate, opinia publi
că) — așa cum s-a intim- 
plat cu Deleanu, ~ 
Nunweiller, Anca, 
de, Dumitrache 
chiar cu T.ucescu, căpita
nul acestui „11“ de glo
rioasă amintire...

Nădăjduiesc, așadar, că 
vom reuși să memorăm 
cu folos învățămintele me
ciului din 15 ianuarie a.c., 
măcar pînă la proxima 
trecere printre Scyla și 
Charybda (citiți Atena Și 
Zilrich) de la care, pu
tem zice, depandă I

Radu 
Domi- 
- ba

Dan DEȘLIU

LA MIJLOCUL MANȘEI I A DIVIZIEI B

lștii din Sighișoara au cerut 
și li a-a aprobat — 
programeze meciurile 
după-amiază. Ei eu ( 
Odorhei 
rele de

In fiecare zi 
muncă.

să 11 se 
i numai 
venit la 
după o-

aruncă o
asupra

Tg. Secuiesc, 
cu 8—2.Metalul Rădăuți

Foto : I. BARTHA-coresp.

Jocurile turului manșei întii 
a campionatului diviziei B s-au 
desfășurat pe patinoarul natural 
din Odorheiul Secuiesc, pe un 
ger de trosnea gheața sub pa
tinele hocheiștilor... Deci, vreme 
excelentă pentru acest sport 1 
Primele impresii sînt contra
dictorii : unele în măsură să 
ne încălzească, altele, însă, dim
potrivă.

• Intîmpinînd la început u- 
nele greutăți, campionatul di
viziei secunde a reunit totuși — 
spre satisfacția generală — un 
număr record de echipe parti
cipante. La start s-au aliniat 
toate formațiile anunțate, îm
bucurătoare fiind reapariția re
prezentantelor unor centre tra
diționale ca Rădăuți, Sighișoa
ra și Sebeș Alba. Alături de 
echipe cunoscute ca: Avîntul 
Gheorghieni, Tîrnava Odorhe
iul Secuiesc, Șurianul Sebeș 
Alba, Metalul Rădăuți și Vo
ința Sighișoara, a apărut, pen
tru prima oară, 
Cooperatorul din

și formația 
Tg. Secuiesc.

• în ultimul 
confirmat 
echipa Voința Sighișoara, 
tivul 7 Instructorul voluntar A.

moment 
participarea

și-a 
Și 

Mo-

un fapt care 
defavorabilă 
In care unii Înțeleg

indignați patinoarul. „Cum si 
jucăm 12 minute firi portar 
■e Întrebau el revoltați. Cînd 
li ș-a explicat că portarul poate 
rămîne pe gheață, pedeapsa 
lui urmlnd a fi executată de 
un alt coechipier, au revenit 
pe teren. Iată unde duce ne
cunoașterea regulamentului.

Popescu și băieții lui au avut 
unele necazuri: lipsea echipa
mentul corespunzător, mijloa
cele financiare pentru transport 
și cazare etc. Dar, cel mai mare 
obstacol 11 constituia faptul 
că majoritatea jucătorilor nu 
puteau lipsi mult de la locurile 
de muncă. Aflîndu-se la 50 km 
de orașul Întrecerilor, hoche-

• Și 
lumină 
modului 
sportivitatea: în ultima repri
ză a tntllnirii Avîntul Gheor
ghieni — Șurianul Sebeș Alba, la 
scorul de 16—0 pentru prima 
echipă, Mihai Vereș (Av) l-a 
lovit cu patina pe portarul Si- 
mlon Coman (S), iar acesta a 
ripostat. Amindol au fost 
prompt sancționați cu cîte o 
penalizare de 2 minute de către 
arbitrul M. Presneanu. Totul ar 
fi rămas notat numai pe foaia 
de arbitraj, dacă portarul ho
cheiștilor din Sebeș Alba nu 
ar fl adus injurii arbitrului, mo
tiv pentru care acesta din ur
mă a dictat — în mod just — 
îruă zece minute penalizare 
(pentru nesportivitate), cu drept 
de înlocuire. La anunțarea 
sancțiunii, jucătorii de la Șuria
nul, în frunte cu antrenorul lor 
Nicolai Petrașcu, au părăsit

• Apreciem eforturile de
puse de organizatori pentru a- 
sigurarea condițiilor de concurs 
(s-a mărit puterea rețelei de 
iluminare a patinoarului, man
tinela a fost reparată, s-au fă
cut porți noi etc.). în primele 
etape, Insă, el au scăpat din 
vedere cîteva lucruri, mărunte 
în aparență, dar extrem de ne
cesare. Astfel, numărul mic de 
oameni de ordine a permis u- 
nor spectatori turbulent! să 
vină adesea iîngă mantinelă, 
motiv pentru care s-a și în
trerupt 
Tîrnava 
Metalul 
zervate
fost plasate, 
una Iîngă alta, într-o parte a 
terenului. în sfîrșit, n-a exis
tat tabelă
resimțindu-se cu atît mai mult 
cu cit, seară de seară, stația de 
radioamplificare, prin care ur
ma să Se anunțe rezultatele, 
„îngheța** de fiecare dată.

cîteva minute jocul 
Odorheiul Secuiesc — 

Rădăuți, iar băncile re- 
sportivilor penalizați au 

neregulamentar,

de marcaj, lipsa ei

Tr. IOANIȚESCU

Sovieticul Piaseute a cîștigat
(Urmări din pag. 1)

nia în primul rind buna com
portare a sportivilor sovietici 
care, conform așteptărilor, au 
dominat proba. Punctul lor 
forte a fost alergarea de fond. 
La trageri, în schimb, perfor
manțele lor au fost mai sla
be. Chiar și cîștigătorui între
cerii a fost penalizat cu 5 mi
nute (dintre care, culmea, nici 
unul la poziția în picioare), 
dar cele 55:28 s-au dovedit 
pînă la urmă suficiente pen
tru asigurarea succesului. 
Piaseute a parcurs primul tur 
(2,5 km) destul de lejer, după 
cane, Insă, dîndu-și seama că 
se află intr-o zi bună (după 
cum ne-a relatat imediat du
pă probă), a forțat, întrecînd 
pe parcurs pe cei ce-1 prece
daseră la start.

Remarcabil s-a comportat 
talentatul reprezentant al ță
rii noastre, Victor Fontana. 
Parcurgînd distanța intr-un 
timp bun (59:01), dar mai a- 
les trăgînd excelent (doar 
două minute penalizare), 
obținut un meritoriu loc 
depășit astfel o serie de 
curenți din țări în care 
Ionul cunoaște o mare 
voltare și care au 
de-a lungul anilor performan
țe de valoare mondială 
(U.R.S.S., Suedia, R.D.G.). Ple
cat cu nr. 26. Fontana a rea
lizat unul dintre cei mai buni

el a 
2. A 
con- 
biat- 
dez- 

realiza*.

României că s-au comportat 
bine la fond, dar nesatisfăcă
tor la trageri. Penalizările su
ferite sînt concludente în a- 
cest sens: Soiu (7 min.), Sza
bo (9 min.), Mîrzea (11), Pa
puc (10), Olteanu (6). Este 
drept, sportivii noștri nu au 
făcut anul acesta nici un an
trenament pe poligonul din 
Poiana de jos, dar aceasta nu 
poate fi o scuză, deoarece oas
peții au avut același 
taj.

CLASAMENT I T.
(U.R.S.S.) 1 h 00:28,0
2. V, Fontana (România) 1 h 
01:01 (2 min); 3. K. Klander 
(R.D.G.) 1 h 01:26 (3 min),
4. G. Bartnik (R.D.G.) lh 01:39 
(2 min),
(U.R.SS.) 1 h 02:26 (6 min), 
6.J. Bank (Suedia) 1 h 02:50

dezavan-

Piaseute 
(5 min.);

5. V. Talkacev

ALE ANULUI 1972
(Urmare din pag. 1)

de altfel, chiar de secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R.; tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pnlejul 
răsplătirii prin decorații și dis
tincții de stat, a sportivilor șl 
tehnicienilor români.

In privința raportului dintre 
sporturile individuale și cele pe 
echipe am remarcat, de aseme
nea un decalaj net defavorabil 
disciplinelor colective. Dar nu 
numai atît, ci și popularității și 
capacității de angrenare a aces
tora (mă refer la fotbal. Și volei, 
ta special, două dintre cele mai 
iubite sporturi de la noi). Am fi 
dorit să aflăm mai mult decît 
ne-a îngăduit-o raportul în ce a 
constat contribuția U.G.S.R.-ului, 
U.T.C.-ulul în efortul olimpic, 
cum, de asemenea, ne îngăduim 
să consemnăm Insuficienta cola
borare dintre diversele instituții 
cărora le revin sarcini în dome
niul sportiv. Un singur exemplu 
privind halterele, sport al celor 
puternici și în care, după părerea 
noastră, școlile profesionale, a- 
parțlnînd U.G.S.R.-ului, ar fl pu
tut deveni ample surse de selec
ție. De altfel, problema selecției 
este tacă nebuloasă șl acest ade
văr a fost îndeajuns subliniat și 
de alțî vorbitori.

Referindu-ne la modul de ana
lizare a diverselor discipline pre
zente la Mexico credem că el nu 
a conținut criterii comune astfel 
tncît ceea ce este criticat de 
pildă (și după părerea noastră 
nejust) la caiac-canoe nu se mai 
ia in seamă atunci cînd se vor
bește despre volei.

In mod real raporțpl încrimi
nează lipsa de atenție în ceea 
ce privește întinerirea diverselor 
loturi uitind să precizeze direc
țiile responsabilității în acest do
meniu care conduc, după opinia 
mea, către organismul de coor
donare și conducere a sportului, 
către Comitetul Executiv și Bi
roul C.N.E.F.S.

O inechitate flagrantă este Igno
rarea aproape totală a sporturilor 
de iarnă și implicit a Olimpiadei 
de la Grenoble, cu toate că re
zultatele obținute se înscriu pe 
linia unor reușite, cu excepția 
celui de la hochei. Legat de a- 
ceastă observație privind hocheiul 
sîntem de părere că raportul ce 
ne-a fost prezentat ar fl clștlgat 
mult în substanță dacă el ar fl 
fost axat Pe analizarea dinamicei 
evoluției (sau Involuției) înregis
trate în activitatea unor ramuri 
sportive.

Subliniind excelenta comportare, 
nu numai sportivă dar șl morală, 
a delegației române, ca și aten
ția pe care radio-televiziunea 
noastră, presa șl opinia publică 
le-au arătat Jocurilor Olimpice și 
reprezentanților noștri, îmi îngă
dui să sugerez cîteva teme de 
meditație pentru cel ce se vor 
ocupa de pregătirea Olimpiadei 
din 1972 :

* creșterea procentului de stu 
tjenți si chiar de elev) în loturile 
olimpice, analizarea profilului 
cluburilor sportive ;

ț* preocupare accentuată față 
de psihologia șt etica sportivului ;
• luarea in considerație a po

sibilității înjghebării unei asocia
ții profesionale a antrenorilor •!

tehnicienilor de sport și informa
rea periodică, mult mai bogată, 
a Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport în plenul 
său, despre diversele stadii ale 
pregătirilor și, bineînțeles, mal 
numeroase conferințe de presă în 
decursul celor 4 anj următori, cu 
aceeași temă.

★
Absența echipelor româ

nești la jocurile sportive în 
cadrul Olimpiadei din Mexic 
a fost pe larg discutată și 
analizată în cadrul plenarei. 
De bună seamă nimeni nu a 
putut fi de acord cu o ase
menea situație, chiar dacă ne- 
participarea formațiilor de 
volei și polo a fost, poate, 
pripită, nejustificată.

Tovarășul OCTAV DIMI- 
TRIU, secretarul general al 
Federației române de baschet 
a arătat cîteva aspecte care 
sînt, probabil, caracteristice:

„O serie de deficiente din 
stilul de muncă al Biroului 
federal, de care mă fac în 
primul rind vinovat, au de
terminat râminerea în urmă, 
pe planul valorilor mondiale, 
a baschetului românesc. Cu 
multă încetineală și cu rezul
tate practice neconcludente 
se desfășoară o acțiune pe

care ne-am propus să fie 
centrală, aceea a depistării 
jucătorilor înalți, a pivoților 
de peste doi metri.

Desigur, nu pot fi ignorați 
o serie de factori obiectivi și 
anume că în perioada pre- 
olimpică baschetul românesc 
a traversat o perioadă de fră- 
mintări, de transformări și 
de cristalizări, căutînd să a- 
bordeze de-abia de acum îna
inte momentul maturizării 
sale.

La întrebarea: „Vom pu
tea fi prezenți în turneul 
olimpic de baschet la Mtin- 
chen ?“, răspunsul cred eu că 
este „DA !** Aprecierea mea 
se bazează pe faptul că acest 
joc se bucură de o deosebită 
popularitate in rindul elevi
lor și studenților. Că, în vre
mea din urmă i se acordă tot 
mai mult sprijin și atenție, 
tn sfîrșit că am învățat din 
multe lipsuri ale trecutului 
si deținem suficientă expe
riența pentru a nu le repeta”

★

Tovarășul IOAN BOGDAN 
președintele CJEFS — Mureș:

„între componenții lotului 
olimpic român s-au aflat 
doar doi sportivi din județul 
Mureș. Ceea ce este foar’.e 
puțin. Tocmai de aceea Bi
roul consiliului județean și-a 
propus ca in noul ciclu olim
pie să desfășoare o muncă 
de selecție mult mai amplă 
și mai calificată. In prezent, 
județul nostru are 30 de spor
tivi in loturile republicane 
și de tineret. Nutrim speranța 
că acest număr va crește în 
anii următori.

Socotim că pentru realiza
rea obiectivelor de perfor
manță este necesar in viitor 
ca federațiile de specialitate 
să țină o legătură mai strinsă 
cu organele județene, aducin- 
du-se la un numitor comun, 
pe ambele planuri, pregătirile 
tinerilor aflați în vederile 
olimpice.

Intrucit în calendarul spor
tiv republican s-au prevăzut 
și întreceri de tir cu arcul aș 
propune ea această ramură 
sportivă să figureze in vede
rile C.O R. mai ales că unele 
rezultate obținute de țintașii 
din județul Mureș se situează 
la un nivel internațional".

timpi în primul tur. Apoi a 
menținut un ritm constant, 
iar în poligon, pe Iîngă rela
xarea atît de necesară reuși
tei în trageri, a fost și des
tul de rapid. Marea surpriză 
deosebit de plăcută, ne-a fur
nizat-o Nicolae Horga, com
ponent al selecționatei orașu
lui Sinaia. Deși s-a pregătit 
în condiții net inferioare 
membrilor iotului național, el 
a ocupat un loc meritoriu 
demonstrind că este un real 
talent în rest trebuie să spu
nem despre reprezentanții

(6 min), 7. D. Soiu (România) 
1 h 03:02 (6 min), 8. A. Ușa- 
kov (U.R.S.S.) 1 h 03:26 (5
min), 9. A. Takirov (U.R.S.S.) 
1 h 03:56 (7 min), 10. N. Hor- 
go (Sinaia) 1 h 04:02 (5 min), 
11. J. Spulak (Cehoslovacia) 
1 h 04:12 (3 min), 12. Leo Ar- 
noldt (R. F. a Germaniei) 
1 h 04:25 (5 min).

Tinerii biatloniști polonezi 
au sosit la Poiana Brașov du
pă începerea cursei și vor 
concura numai în proba de 
ștafetă care se va disputa du
minică.

AZI

ATLETISM. Sola Floreasca II, 
de lq erq 16 : campionatul 
Capitalei pentru juniori mari 
și seniori ;

M1INE

ATLETISM. Sala Floreasca II, 
de la era 8 : campionatul Ca
pitalei pentru juniori mari și 
seniori :

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8 : Rapid II — 
Școlarul (m); Dinamo — Po
litehnica lași (m) ; I.E.F.S. — 
Universitatea Cluj (m) : Rapid 
— Steaua (m) ;

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 14,30; turneu ful
ger pentru echipele de jiț.- 
niori, cu participarea forma
țiilor Steaua, Dinamo, Sc. 
sportivă nr. 2, Șc. sportivă 
nr. 1 și Șc. sportivă nr. 3.



Nr. 428 (5862) Pag. » 3-a

CUm MINUTE IN COMPANIA DIALOG
CU CITITORII

• La București» intre două avioane...
• Despre o disciplină „de Her4*

• Fenerbahce un

Ieri dimineață, după ce ore 
tn șir alertasem toate telefoa
nele de la care speram că ne 
pot ajufta cu ceva, o siluetă 
cunoscută ne-a deschis ușa, 
rostind un cuvînt care amin
tea o... formulă magică:

— Merhaba.
Adică, dacă ar fi să tradu

cem din limba turcă, un bu
nă ziua... Evident, vizitatorul 
atît de dorit nu putea fi al
tul decii fostul dinamovist 
Nelu Nunweiller, actualmente 
jucător al formației Fener
bahce din Istanbul.

Un asemenea oaspete rar 
trebuie, bineînțeles, 
cu o întrebare de 
care să introducă I 
feră:

— Cît
rești ? ‘

— Din 
miercuri, 
trebuie să fiu prezent la Iz
mir pentru restanța cu Alti- 
nordu. In dorința de a rămt- 
ne cit mai mult in țară, am 
solicitat clubului un scurt 
concediu, de 20 de zile — ne
cesar pentru a md prezenta 
la examenul de la l.E.F.S. — 
dar nu mi s-au acordat dedt.. 
șapte.

— După cîte știm. Ferner- 
bahce ocupă o poziție precară 
în clasament, deși — hai să 
te lăudăm ! — ești socotit ju
cătorul nr. 1 al formației, 
o prezență perpetuă în 
chipa săptămînii"...

Intr-adevăr, nu stăm pe

abordat 
curtoazie. 

In atmos-

rămînețl la Bucu-

păcate, numai pină 
căci in ziua de 26

cu
„e-

ro-

«e„. Chiar dacă t>om. ctștiga 
la Izmir, vom „veni" abia pe 
locul V fn clasament, la 4 
puncte distanță de Galatasa- 
ray — ceea ce e cam puțin 
față de posibilitățile echipe;. 
Explicația este insă simplă; 
după ce anul trecut jucătorii 
noștri au ciștigat totul — st 
campionatul și cupa — ei s-au 
lăsat pradă unui dolee far- 
niente, cum ni se pare că s-a 
intimplat și cu Steaua— In 
consecință, antrenorul ma
ghiar Molnar s-a vărul ne
voit să suspende șapte tira- 
lari. Intre care pa ^efti de 
orchestră’ Șeref și Can.

— Per.tru că tot «totem la 
capitolul disciplină, spunet. 
ne cîteva cuvinte despre „re
gimul” de la Fenerbahce

— Disciplina este mu w-.T 
dectt riguroasă, tr~-.ee «taiere 
fiind asprii penalizați și 
vfnd tsrrniri foarte nep.im’f 
in primul tind din punct de 
vedere— pecuniar I

Am si td dau ți xs exew 
piu concret: tnaimea meciu
lui cu Besiktas, antrenor*.'. •- 
preciind că adversarul a~t o 
extremi stingi pemculoojJ 
m-a solicita; penrru pautto d." 
fundaș lateral dreapta — pe 
care nu mai yucasem mcioda 
ti- Știți ce S-ar fi tnrimzlsl 
dacă refuzam? O amendi ds 
1000 de lire.

In ceea ce privește jucăto
rii, trebuie si remarc țaptw 
ci din cei 30 ciți parnmpd la 
antrenamentele primei echipe

la FenerbaAca, intri la tor*» 
cei mai In formă. Cine nss se 
pregătește cu seriaeaara ru 
că — indiferent de nuni, re
țineți, indiferent de nume ' — 
sd rdm,‘nd pe tușă—

— In privința cer»ri«riah- 
cilor din fatbajui țurc, c*re 
te-au ;nooa>odst cel ma>

ce

— V

• Noi comentarii ale pre
sei londoneze după meciul 
de la Wembley • „Ram
sey trebuie să schimbe tac
tica, nu jucătorii I" • Ma
nagerul se apără • Apre
cieri asupra jocului româ

nilor

Ceea ce a fost surpriză șlCeea ce a foat surpriză și decepr 
țle In primele ore care au urmat — > • eu---1 .ai.* «*>AA*I>I Qg pe

acum 

ducerii'tehnice a echipei Angliei, 
în frunte cu sir Alf Ramsey. Ma
nagerul naționalei insulare este in 
serios impas, acum cind se pre
gătește să Încheie un ciclu de « 
am de cind dirijează echipa care 
a ciștigat titlul mondial. Curioasă 
coincidență, viitorul mea este 
tocmai Împotriva Franței, in mar
tie. aceeași care la debutpl lui 
Ramsey în calitate de conducător 
tehnic administra 11—lui englez un 
usturător 5—1. Evident, ambianța 
este prea puțin propice pentru o 
revanșă și — în fond — ce ar mai 
însemna ea azi, cînd fotbalul 
francez este atit de slab cotat ?

Dar Alf Ramsey își pledează 
apărarea cu multă vigoare, chiar 
din primele declarații fâdute pre
sei. după meciul cu România, 
încheiat prin acel surprinzător 
1—1. „Noi am avut infinit mai 
multe acțiuni ofensive, ia poarta 
adversarilor noștri, nu numai in 
acest meci, ci in toate cele sus
ținute in ultimele două sezoane. 
Nu uitați 
managerul. _
calitate, în teren, al fotbaliștilor 
lui Ramsey nu este uitat de ni
meni, dar tot atît de bine ținem 
minte că în 19 meciuri susținute 
de la cîștigarea Cupei Mondiale, 
echipa Angliei n-a marcat decit 
exact 19 goluri, ceea ce este lo
tuși puțin. Mai ales că șint — pe 
lîngă egalități — și trei meciuri 
pierdute. Panașul de campioni ai 
lumii nu se poate păstra imaculat, 
cu asemenea performanțe.

Da aci, consecințele firești. Ram
sey este viu atacat în presă, me
todele sale sînt caractenzaie ca 
fiind bune de aruncat la coș, iar 
Jimmy Greaves este din nou re
clamat cu insistență ca imperios 
necesar pentru atacul naționale.. 
Foarte tăios este comentariul 
Peter Lorenzo în ziarul .THE 
SUN". Cunoscutul cronicar de 
fotbal afirmă că oamenii lu: 
Ramsey ....muncesc din greu pe 
teren, dar demonstrează prea pu
țină abilitate in finalizarea acțiu
nilor". Articolul din .SUN* sul»-

fluierului final din meciul 
Wembley se transformă 
in aspre critici adresat»

aceasta !...“ — spune
Bineinpîles, jocul d«

Fel de... Steaua.

Fotbaliștii români au aterizat
u

Sir Alf Ramsey viu atacat 
in cercurile fotbalistice engleze

PRONOSTICUL
Concursul (111) din 19

Too. TEODOR SUCIU, de la 
serviciul de creație al Uzinelor 
Textila Arad ne scria 5 „De 
mult voiam să vă trimit cîteva 
rfnduri, mai precis din ziua tn 
care am citit articolul «Anglia 
vine si joace.. u» Am așteptat 
si văd ce se va întîmpla la 
București. Ne-am angajat să ju
căm cu campioana lumii. Desi
gur, acest lucru m-a bucurat la 
început, dar cînd am văzut că 
returul e programat la 15 ia
nuarie am stat pe gînduri. Mă 
gtndesc că la acea dată, tn An
glia, campionatul e în plină 
desfășurare, iar la noi e va
canță". ..

Anglia a venit și a jucat, to
varășe Suclu. Iată că și echipa 
noastră a fost la Londra. Și la 
fel, • jucat. S-a comportat bine 
ți, spre satisfacția tuturor celor 
ce îndrăgesc acest sport la noi, 
fotbaliștii noștri au plecat de 
pe malurile Tamisei cu fruntea 
sus. Deci faptul că meciul a 
fost programat la o dată ne
potrivită (la noi vacanță, la en
glezi plin sezon competițional), 
că jucătorii noștri sînt obosiți 
fiindcă n-au avut concediu, se 
vede treaba că nu au constituit 
piedici în realizarea unui re
zultat onorabil. E de dorit ca 
acest 1—1 cu Anglia să fie pri- 

I vit așa cum se cuvine, să nu fie 
un motiv de înfumurare (pentru 
jucători, antrenori), un punct 
de plecare pe un drum pe ca- 
re-1 dorim tot mai rodnic. Sîn- 
tem convinși că cei ce ne-au 
reprezentat pe stadionul Wem
bley n-au uitat că îi așteaptă 
meciurile grele din prelimina
riile C.M. Iată de ce se cere 
din partea tuturor fotbaliștilor 
noștri și, mai ales, acelor care 
vor îmbrăca tricourile echipei 
naționale, multă modestie, con
știinciozitate, perseverență în 
pregătiri. Rezultatul de la Lon- 

I dra trebuie confirmat. Atunci 
toată lumea va fi și

I țumită.

che~aeroportul din acest 
arzș, călătorit începeau să co
boare dm axion...

Peste cinci minute, vorbeam 
ia telefon cu colegul Cristian 
Manru, trimisul special al zia
rului nostru la meciul Anglia — 
Romduia.

— Bine v-am găsit — ne-a 
spus el- In cruda vremii, am că
lătorit destul de bine, par- 
curgind, fără nici un incident, 
distanța Londra — Bruxelles și, 
apoi. Bruxelles — Arad. Mai 
departe, com vedea, Venim 

i:ne dimineață cu trenul ? Cu 
autocarul ? Sau poate chiar 
astă-seară cu avionul ? In orice 
caz, sintem acasă 1

.. .Cei mai îndreptățiți să 
spună acest lucru sînt, fără 
indotală, Gomea și Domide, care 
s-au văzut, în urma acestor 
peripeții, direct la Arad, aca
să. Atîta doar, că avionul n-a 
tras chiar în fața porții...

★
Aseari, tlrziu, fotbaliștii se 

aflau încă pe aeroportul din Arați, 
așteptind „aprobarea" Bănesei. 
Pină la închiderea ediției, avio
nul nu sosise in Capitală.

X

mai mul-

Unlazâ din nou et Ar.șzi ar £ 
trebuit >1 ctfdge cu uțurvxU 
acest meci, tr. car» a avut ea »i- 
venart

luoark

cutai c 
ncteoza :

cursaeu
- S

A-id*I ■ șt făcut, 
•riad d< partea lui 
meteorologice mai 
La ora 14,15, cind

X: 27
1.000 lei; Z t 5.511

Corespondență tptcială

NOSTRU

I. Atalanta — Roma
II. Fiorentina — Juventus 1

III. Inter — Verona 1
IV. Lanerossi — Pisa 1
V. Napoli — Milan B
VI. Palermo — Bologna B

VII. Sampdoria — Cagliari X
VIII. Torino — Varese 1

IX. Reggiana — Genoa X
X. Mantova — Padova 1xi. Monza — Foggia X

XII. Brescia — Ternana 1
XIII. Como — Perugia 1

LOTO-PRONOSPORT
Marți, 21 ianuarie, via avea 

Ioc la București tragerea ex
cepțională Loto la care se a- 
tribuie nelimitat următoarele 
mărci de autoturisme : 
1100", 
faruri și radio, 
M.B.“.

In plus, prin tragere la 
6orți, variantelor cu 3 numere 
cîștigătoare din primele 6 ex
trase li se oferă 50 
la Paris cu avionul.

atribuirea 
efectua 10 
12
6e

„Dacia
„Moskviai 408“ cu 4 

„Skoda 1000

excursii 
Durata

circg 8 zile.
Pentru

premiilor se vor 
extrageri a cîte 
fiecare. îp. total 
120 de numere.

Nu uitați I
Jucând bilete seria „F* de 

20 lei puteți participa la toafe 
cele 10 extrageri.

Luni, 20 ianuarie, este UL
TIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI 
SFERTURI DE LA TRAGE
REA SPECIALA LOTO A 

REVELIONULUI DIN 5 IA
NUARIE 1969

EXTRAGEREA I
V (OBIȘNUITA)

Categoria I : 1 '-variantă în
treagă a 200.000 lei ; a II-a : 
6 a 36.121 lei și 4 a 9.030 lei ; 
a IU-a : 400 a 645 lei și 483 
a 161 lei ; a IV-a : 946 a 335 
lei și 1245 a 83 lei ; a V-a : 
1.657 a 224 și 2.389 a 56 lei

Report la categoria I : 55.640 
le’- • TPremiul de categoria I a 
fost obținut de către partici-

tuturor

numere
extrag

„F* de

pantul Pădurarii Dumitru dir. 
comuna Beraeni, județul Pra
hova.

EXTRAGEREA A II-A 
(SUPLIMENTARA)

Categoria K : 5 autoturisme 
prin tragere la sorți; L : 16 
variante din cane 5 autoturis
me prin tragere la sorți, 7 
premii în bani a 10.000 lei 
și 4 premii a 2.500 lei; M : 
200 variante a 400 lei si 323 
a 100 lei; N : 903 a 100 lei 
și l.?38 a 25 lei; O : 1.747 a 
40 lei și 2.473 a 10 lei.

EXTRAGEREA A III-A 
(SPECIALA)

Categoria T : 2 autoturisme 
„Dada 1100“ ; U : 18 autotu
risme „Skoda 1000 M.B.“ ; V : 
52 variante din care 40 
excursii în U.R.S.S. prin tra
gere la sorți și 12 premii în 
numerar de 2.500 lei 
variante a 
a 100 lei.

LOTO
din 17 ianuarie :Tragerea

65 14 70 69 25 39 13 87 71 19 32 36
Fond de premii : 988 182 lei.
Premiile întregi și sferturi de 

la tragerea dip 10 ianuarie :
Categoria 1: 1 variantă întreg 

a 142 804 lei ; a II-a : 10 varian
te sfert a 13 074 lei; a IlI-a : 118 
a 1 117 lei și 152 a 279 lei ; a 
IV-a : 305 a 479 lei și 597 a 119 
lei ; a V-a : 774 a 241 lei și 1 235 
a 60 lei.

Premiul de categoria I a fost 
obținut de participantul Grosu 
Zaharia din Constanța,

0 FRUMOASA INIȚIATIVA A SECȚIEI SPORT A Q.C. AL U.T.C

1400 DE ELEVI LA TABERELE CURS REZERVATE
ȘEFILOR COMISIILOR SPORTIVE DIN ȘCOLI

da ocmr-a, a _p» 
mestr- os i Ia *•
cest serj. • B ta-
berele-curs t ar
monios cu cea recreativi, de 
destindere ți âe refavere fi
zică și intelectuală, sub for
mă de excursii, sen de dans, 
jocuri de cabană etc. O mo
dalitate de lucru care, c-pă 
aprecierile noastre, a sporit 
eficiența acțiunii.

— Sub aspectul îndru
mării teoretic» și metodi
ce, pe ce elemente s-a ba
zat cursul ?

— Cum am arătat, inten
ția ncwstrâ a fost de a oferi 
cursanților cunoștințele de 
care au nevoie în organiza
rea activităților sportive din 
școlile respective. De pildă, 
să cunoască care sînt nor
mele de organizare a unei 
competiții, cum se întocmesc 
seriile, clasamentele, calen
darele competiționale, cum 
se programează arbitrii. Am 
mers chiar mai departe, or- 
ganizînd la unele discipline 
cursuri-fulger de arbitri.

în sprijinul însușirii aces
tor elemente teoretice, 
cursanții au avut la dispozi
ție un cabinet metodic spe
cial, precum și profesori de 
educație fizică în măsură să-i 
lămurească asupra tuturor 
necunoscutelor, să le dea per
manent consultații. Cursanții 
au beneficiat, de asemenea, 
de un material bibliografic 
bogat, broșuri, regulamente 
ale ramurilor sportive, diafil- 
me, pliante, instrucțiuni și 
hotărîri ale C.C. al U.T.C., 
C.N.E.F.S. și Ministerului în- 
vățămîntului, cu privire la 
organizarea și desfășurarea

șt cla-

sice, schi, patinaj, haltere, te
nis de masă și săniuțe. Este 
necesar să fac o subliniere t 
s-a putut verifica că alege
rea șefilor comisiilor sporti
ve a fost bine făcută, ca ur
mare a unei selecții rigu
roase, care â ținut seama ca 
elevii să fie nu numai frun
tași la carte, ci și tineri cu 
afinități intr-o ramură de 
sport sau alta. Aceasta și ex
plică de ce unele rezultate 
ale cursanților îi situează 
doar ia granița sportului de 
performanță, la nivelul ju
niorilor. Și aici aș dori să 
fac unele evidențieri. De e- 
xemplu. la lupte, unde elevii 
Gn. Tudor (Covasna), Virgil 
Barbu (Dîmbovița), G. Faur 
(Alba) și Iiie Moaca (Argeș) 
a. _a: dcvaaă de calități re- 
marcac: e, ciștigind fi con
cursul, la tenj ce masă, în
trecere ir- var* s-au detașat 
Aaebr-a Mărgineanu (A.ba)și 
Mana-. Mar. eseu (VBcea). 
la sec; — prcc* de crw re- 
ver_sjd iui C. Crmap (Htme- 
ocaraX în timp ce in dispera 
pe ecs pe c-au irspis se.ee- 
paeacee sr-raerpt-jai Bueu- 
rer-, fMke; ș. ae Xudețeior 
Ott (bascbal) ș Mureș (f«- 
ball

Aș vrea U mas fac două 
a .bisr^erv Priara aeeea că 
toți ria iuții — respecțind
-Z.:t T te — ve

nit tn tabere cu raaserial ți 
ec.-upam*.-.-. aoacvax. tzeen- 
C-rt, ghiT-e ăe baschet, Mniși, 
schiuri, patme. s*r.:uțe ere 
Arest fare a famlitat mult 
buna cesfăș'-rzee a activiU-

ților practice. Apoi, grija cu 
care elevii și-au pregătit ba
zele sportive, pîrtiile de pe 
Răcădău. în cazul Brașovului, 
și în special terenurile pen
tru fotbal, care, 
zurile, au fost 
zăpadă...

— Fiindcă ați 
aspect, am dori 
neți ce obligații vor reveni 
cursanților în etapa imediat 
următoare ?

— Fiecare, 
pectivă, va 
mul rînd, să 
tivizarea comisiilor sportive, 
eventual să le completeze cu 
acei elevi care dovedesc pa
siune pentru o asemenea ac
tivitate. Stabilirea calendaru
lui competițional al școlii va 
constitui o altă obligație a 
fiecărui șef de comisie. Iar 
o dată cu redeschiderea se
zonului in aer liber, ei vor 
trebui să se îngrijească de 
amenajarea unor baze spor
tive simple, completând pe 
cele existente sau — în func
ție de posibilități — reali
zând altele noi.

In încheierea discuției pur
tate, tovarășul profesor Ga
briel Popescu a ținut să a- 
creseze mulțumiri organelor 
de partid, de tineret și ins
pectoratelor județene Brașov, 
Neamț ți Suceava, care au 
făcut totul pentru succesul 
acestor tabere-curs. precum 
și școlilor care au îndeplinit 
oficiul ce gazde.

în toate ca- 
acoperite cu

relevat acest 
să ne spu-

în școala res- 
trebui, în pri- 
treacă la reac-

Tibariu STAMA

EREMIA, 
Februarie,

rebuie aplaudați tnițta- 
tiva C H E F S de a pu
blica • culegere de cin- 
sportive originale, după 
este binevenită preccu- 
compozitonlor noștri de

cum 
pares 
a scrie melodii pe o temă și o 
preocupare atit de largi in ma
sele de tineret, cum este spor
tul. Cîntecul și muzica eu înso
ții întotdeauna manifestările 
sportivilor de pretutindeni, a le 
promova și la noi e, așadar, o 
obligație, căreia i-aț ura mai 
multă stăruință ți cu mai dese 
rezultate. Fiindcă atît cît s-a fă
cut pină acum la noi, in acest 
domeniu, este prea puțin fi nu 
satisface nevoia de muzici a 
sportivilor și a mulțimilor ce 
participă la jocurile, exercițiile, 
competițiile fi festivalurile lor.

Tov. DUMITRU 
din Ploiești, Piața 16 
latura sud, ne scria printre al
tele : „Cu toate necazurile pri
cinuite, trebuie să spun că tin 
mult la fotbaliștii noștri. Vreau 
să le spun că nu ne-am pierdut 
încrederea în ei, că o cotitură 
spre bine depinde însă în cea 
mai mare parte numai de jucă
tori". Așa e tovarășe Eremia. 
Să sperăm că pasul cel mare a 
fost făcut, că jucătorii vor apre
cia dragostea cu care sînt în
conjurați de către iubitorii fot
balului și că se vor strădui să 
nu-i mai dezamăgească, așa cum 
au făcut în atîtea și atîtea rîn- 
duri.

Tov. MARIN TUDORACHE, 
Brăila, str. I. L. Caragiale nr. 
19. Cred că acum v-a trecut su
părarea și nu aveți nimic de 
obiectat că miercuri n-a fost fo
losită echipa propusă de dv. 
Deci, totul e bine cînd se termi
nă cu bine.

Tov. PETRU CHIROȘCA, 
București, str. Muzeul Zam- 
baccian, nr. 32. Meciul cu re
prezentanții Albionului nu s-a 
putut transmite la televiziune 
din motive foarte întemeiate. 
Țările care trebuiau să preia 
transmisia prin stațiile inter
mediare dintre Anglia și Româ
nia au cerut pentru acest lucru 
o sumă inacceptabilă. Deci nu 
aveți motive să vă supărați. 
Studioul nostru de televiziune

4

s-a străduit să vă ofere însă po
sibilitatea vizionării acestui joc 
cu ajutorul telerecordingului.

Tov. ION POP, comuna Tăș- 
nad, jud. S-atu Mare. Dacă Pan- 
tea e mal bun ca Pîrcălab 7 
Orice răspuns v-am da poate fi 
apreciat ca subiectiv. Unul are 
unele calități, celălalt altele. 
Bine ar fi dacă amîndoi ar juca 
măcar ca... Best, de pildă. 
Atunci, toată lumea ar 
țumită și nici dv. n-ați 
în dubiu. Clasamentele 
tive au fost publicate 
merele festive de Anul Nou ale 
ziarului Sportul și revistei Fot- 
baL

ca...
fi mul- 
mai sta 
respec- 
în nu

Constantin ALEXE
-

Douăsprezece cintece sportive
de compozitori români*)

srmadsom indregesc ast
fel de piese muzicile, cu su
biect sportiv, o demonstrează 
rispinâ.-ez unor cintece, aflate 
fa cvpnvnl «certai caiet, ca 
Hai, băieții de Temistocle Poșta, 
cu versurile lai Aurel Storin, 
sa* Oiimpiada tinereții de a- 
celxfi comporitor. premiată ia 
fartieatal a:n H6S da la Ma
maia. Ele eu antze*, ți sini, in 
plus, melodii care se însu
șesc ușor de memorie, chiar și 
numai după o singuri audiție. 
De fapt, aceste două calități 
sini esențiale unor cintece spor- 
ttre bune, menite să sporească 
semnificația activităților fizice 
ți competiționale cu acel colo
rit afectiv, pe care muzica il 
conferă ți ll stimulează in rin- 
durile publicului.

Recentul caiet 
sportive conține 
piese, semnate de 
Aurel Giroveanu, Richard Stein, 
V. Timiș, Eugen Teger, Flo
rentin Delmar, Temistocle Popa 
Si H. Mălineanu. Aproape toate 
au fost concepute fn ritmul de 
marț, trezind tn noi. prin pulsa
ția lor geometrici, freneția 
mișcării. Unele dintre ele au 
un aranjament mai 
fie și cu inflexiuni 
ceea ce nu e deloc 
unul din compozitori

aut din vedere iureșul cadenței 
sprintene, pe care melodiile lor 
trebuie să-l sfințească în cei ce 
le cintă sau le ascultă. Este 
in ele o chemare la voluptatea 
musculară, la euntmia sportivă, 
mica vrajă a muzicii, deși nu 
întotdeauna s-a ținut seamă de 
marea calitate a unor cintece

înainte! de H. Mălineanu, cu 
text de Fulga și Negrin, poate 
să rețină atenția tocmai prin 
tenta ei mai dansantă.

Ceea ce nemulțumește totuși 
în caietul de melodii sportive 
este monocromia lor ritmică, 
textele fără prea mare variație 
de tematică și vocabular. Ure-

RECENZIE

de Cintece 
douăsprezece 
Elly Roman,

complex, 
jazzistice, 
rău, Nici 
n-a pier-

destinate pentru toate urechile, 
fi anume: simplitatea ! Mă în
doiesc, bunăoară, că partea me
diană a piesei Visuri înfloresc 
va putea să fie memorată și 
cîntată de sportivi, deși din 
perspectiva travaliului artistic 
mă satisface, sau că refrenul 
marșului Inimi de sportivi — 
o bucată altfel deosebit de iz
butită muzical — s-ar 
adresa spontan urechii, 
rită cromatizării lui. Un 
simplu, cum este Cîntăm
ria de Elly Roman, pe versu
rile lui Aurel Felea, are toate 
șansele să devină un companion 
plăcut al marșurilor și evolu
ției sportivilor tn arenă. Iar 
structura mai complexă a me
lodiei Sportivi ai țării mele.

putea 
dato- 

cîntec 
victo-

chea dorește și cintece mai 
diverse în concepție, fiindcă 
sportivii au și momente de des
tindere, cărora li se cuvin cin
tece adecvate, deoarece de ca
litatea repausului depind rezul
tatele spre care 
întrerupt.

Oricum, prin 
cestei culegeri,
țional pentru Educație Fizică 
și Sport a marcat un gol toc
mai acolo unde... golul era mai 
mare I

George SBÂRCEA

se tinde ne-

publicarea a- 
Consiliul Na-

•) CINTECE SPORTIVE. 
Editura Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, București, 1968, 52 pag.
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CONTACTE UTILE
Antrenorul federal la scrimă

VASILE CHELARU
despre schimbul de experiență

cu specialiștii italieni

^internânona
A

18 ȚÂRI ÎNSCRISE 
LA MONDIALELE DE LUPTE

Fază din meciul R. F. a Germaniei — Brazilia (2—1) desfă- 
șurat In vara anului, trecut la Stuttgart. In prim plan, porta- ... . ....... ... .......................... , Vogts și Edu.rul Wolter, tn dreapta te mai văd Jairzinho,

La Invitația federației de 
scrimă a Italiei, antrenorul 
federal Vasile Chelaru a par
ticipat recent la un schimb 
de experiență cu specialiștii 
din această țară.

— Au fost contact» utile 
— a ținut să sublinieze an
trenorul emerit Chelaru, cu 
prilejul unei discuții purtate 
la înapoiere, (n măsură si 
limpezească unele 
gate de continua 
pe plan mondial, 
tport olimpie.

FOTBALUL BRAZILIAN 
ÎN IMPAS?ESTE

— Există deosebiri între 
punctele de vedere ale ce
lor două federații ?

aspecte le- 
dezvoltare, 
a acestui

dintre cele două. țări. Ei s-ar 
bucura, de pildă, ca sportivii 
români să se numere printre 
participanții la „Cupa Mo
ndi’, după cum și-au mani
festat dorința de a fi pre- 
zenți la internaționalele de 
spadă ale țării noastre. A 
fost salutată inițiativa orga
nizării ți extinderii la toate 
armele a patrulaterului de 
seniori Franța — Italia — 
România — Ungaria. La fel, 
s-an anticipat perspective fru
moase patrulaterului de tine
ret cu participarea reprezen
tativelor Italiei. R.F.G., Ro
mâniei și Ungariei.

între 1 și 10 martie se vor 
desfășura la Mar del Plata 
(Argentina) 
mondiale. de lupte libere și 
greco-romane. De remarcat că 
este pentru prima oară cînd 
o țară din America Latină 
găzduiește această competiție. 
Organizatorii scontează pe 
participarea a 35 de țări. 
Pînă în prezent și-au confir
mat participarea 18 țări: Re
publica Arabă Unită, Bulga
ria, Canada, Cuba, Coreea de 
sud, Franța, Italia, Iran, Ja
ponia. R. P. Mongolă, Me
xic, Peru, ROMANIA, Spa
nia, Turcia, S.U.A., U.R.S.S. 
și Argentina.

întrecerile campionatelor 
mondiale de lupte libere vor

campionatele

avea loc între 1 ți B martie, 
iar cele de lupte greco-roma- 
ne se vor disputa între 8 și 
10 martie.

PALMEIRAS SURCLASEAZĂ 
PE RAPID VIENAi 5-0

BUENOS AIRES, 17. — în ca-. 
drul turneului internațional da 
fotbal de la Mar del Plata, echipa 
braziliană Palmeiras a surclasat 
cu scorul de 5—0 <3—•) formația 
austriacă Rapid Viena. Toate go
lurile echipei braziliene au fost 
marcate de un singur jucător — 
Luis Artlme. într-un alt meci, 
Boca Juniors a dispus cu scorul 
de 1—0 de M.T.K. Budapesta.

PE PISTELE ALBE
— Fiindcă în aceste zile 

scrimerii noștri fruntași 
și-au reluat pregătirile, 
v-am ruga să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre 
perspectivei-- lor în 1969.

------- BILANȚ 1968 -------
Selecționata Braziliei a 

susținut în 1968 16 meciuri 
inoheiate astfel: 10 victorii, 
două meciuri terminate la 
egalitate, 4 înfringeri. Gol
averaj : 40—22.

Iată aceste partide : cu 
Uruguay 2—0 la Sao Paulo 
și 4—0 la Rio ; cu R.F. a 
Germaniei 1—2 la Stuttgart 
și 2—2 la Rio; cu Polonia 
6—3 la Varșovia; cu Ceho
slovacia 2—3 la Bratislava ; 
cu Iugoslavia 2—0 la Bel
grad și 3—3 la Rio ; ou Por
tugalia 2—0 la Lourenco 
Marques; cu Mexic 2—0 șl 
1—2 la Ciudad de Mexico, 
1—2 la Rio și 2—1 Ia Belo 
Horizonte; cu Peru 4—3 și 
4—0 la Lima; cu Selecționa
ta lumii 2—1 la Rio.

Cele 40 de goluri au fost 
marcate de Jairzinho 9, Tos
tao 7, Rivelino 6, Carlos Al
berto 5 (din 11 m), Natal 3, 
Gerson, Pelă și Edu cite 2, 
Sadi, Roberto, Paulo Bor
ges și Baba cite 1.

el a fost găsit„țap ispășitor", 
în persoana antrenorului Armă
ri Moreira.

Ce acuzații 1 se aduc lui Mo
reira ? Ziarele din Sao Paulo 
și Rio de Janeiro critică meto
da de selecție folosită de Mo
reira, faptul că el a folosit foar
te mulți jucători, fără să se fi 
convins de realele lor posibili
tăți. Firește, printre cei 37 de 
jucători rulați în echipa re
prezentativă se află talente au
tentice, dar cum se întimplă 
destul de des ca un talent să 
nu dea un randament mulțu-

O Un bilanț și implicațiile 

lui • De ce a fost îndepărtat

Aymore Moreira • Va fi Za-

gallo noul său urmaș?

Iată numele jucătorilor se
lecționați in 1968. în paranteză 
fiind trecut numărul selecțio
nărilor :

PORTARI : Felix (7), Coludto
(6) , Picaso (3), Alberto (2);

FUNDAȘI: Carlo» Alberto 
(15), Djalma Santos (1), Morei
ra fl), Zi-Maria (1), Jurandir
(7) , Brito t6), Marinho (1), Sca
la fl), Joel (It). Dias (5), Rildo
(8) , Sadi (6), Everaldo (5);

MIJLOCAȘI : Gerson (15), 
Rivelino (15), Dircou Lopez (3), 
Wtlsou Piazza (2), Ze-Carlos 
(1), Denilson (2), Carlos Rober
to (1);

ÎNAINTAȘI: Natal (12), Pau
lo Borges (7), Nado (1), Luiz 
Carlos (1), Tostao (15), Jairzin
ho (13), Pele (5), Cesar (3), Ro
berto (4), Baba (1), Edu (10), 
Eduardo (4), Paulo Cesar (4).

De menționat că în această 
listă nu 
jucătorii 
mult de 
meci.

au fost incluși decît 
care au evoluat mai 
30 de minute intr-un

— tn general, nu. Ca »i 
noi, italienii militează pentru 
floreta electrică, problemă 
încă controversată. după cum 
ate-t iederi asemănătoare in 
privința sistemului 
fisurare a marilor 
ții, a metoiH-ii de 
a trăgătorilor.

de des- 
competi- 
pregătire

acest ul- 
cum apre

— Apropo de 
tim aspect : 
ciați că lucrează antreno
rii italieni ?

cu care a încheiat 
reprezentativa Brazi- 
fără îndoială, supe-

Bilanțul 
anul 1968 
liei este, 
rior palmaresului multor selec
ționate naționale din Europa 
sau America de Sud. Numai in- 
frîngerile suferite din partea 
naționalei Mexicului constituie, 
în oarecare măsură, o pată pe 
cartea de vizită a foștilor cam
pioni mondiali. (Deși, n-ar tre
bui să se uite că Mexicul a fost 
prezent la ultimele ediții ale 
C.M.).

Totuși, în Brazilia, palmaresul 
echipei naționale este conside
rat nesatisfăcător și, cum în 
asemenea ocazii se caută un

mitor în primele sale evoluții 
în echipa națională, prezența lui 
limitată doar la cîteva teste 
rămîne neconcludentă.

Moreira a mai fost criticat și 
pentru faptul că nu a reușit să 
formeze un nucleu al echipei 
naționale, să reducă treptat e- 
fectivul cu care a pornit și să 
se fixeze asupra unui lot de 
20—24 de jucători. Ba, mai mult, 
unele ziare au propus ca echi
pa reprezentativă să se formeze 
pe scheletul unor formații de 
club.

în Brazilia, jucătorii fiind 
răspîndiți pe un imens teritoriu, 
pregătirea lor în comun, pe un 
timp 
trem 
ceea, 
ar fi
formeze echipele care mani
festă constant o formă bună, 
care dau atît în campionat, cit 
și în confruntările internațio
nale un randament superior. 
Este vorba de F.C. Santos și 
Botafogo. Acestea, după cum 
susțin specialiștii brazilieni, pot 
oferi jucători mai buni decit 
cei care s-au perindat de-a lun
gul anului 1968 în selecționata 
țării.

mai îndelungat, este ex- 
de greu de realizat. De a- 
soluția cea mai firească 

ca scheletul naționalei să-1

★
Activitatea desfășurată de 

Aymor4 Moreira fiind conside
rată nesatisfăcătoare s-a hotărît 
ca el să fie îndepărtat din func
ția de antrenor principal al 
echipei naționale. Acum se cau
tă un alt antrenor. Șl se pare 
că el a fost găsit în persoana 
fostului extrem al echipei de 
aur a Braziliei, Zagallo, care, 
din 1962, a depus o rodnică ac
tivitate de antrenor.

„Cu toate frămîntările actua
le, este greu să ne închipuim 
ci fotbalul brazilian 
prezent printr-o criză, 
susțin mulți cronicari 
cialitate din America
— scrie ziarul elvețian „SPORT" 
Ziirich.

Desigur, un Pele nu se naște 
în fiecare an și nici alte vedete 
de mare clasă cu care a apărut 
Brazilia in 1958 și 1962, nu pot 
fi înlocuite prea ușor.

Fără îndoială, preliminariile 
campionatului mondial din acest 
an vor avea darul să arate for
ma și valoarea actuală a bra
zilienilor.

trece în 
așa cum 
de spe- 
de Sud"

— După cele văzute la u- 
nul din marile cluburi — e 
vorba de Geardino Milano, 
care beneficiază de aportul 
a doi foarte cunoscuți specia
liști. Volpint și Kevei — ceva 
mai mult și mai stăruitor de
cit noi. Sint folosite îndeosebi 
elementele de tehnică și tac
tică. Programul de lucru al 
antrenorilor italieni cuprinde 
CEL PUȚIN șapte ore pe zi 
111—13, 16—21) timp in care 
ei nu-și îngăduie nici măcar 
fereastra unei țigări... In 
schimb, în Italia, pregătirii 
fizice i se acordă, inexplica
bil, o atenție mai redusă. Ea 
este lăsată mai mult la lati
tudinea scrimerilor, cu toate 
că s-a verificat că acei spor
tivi care pun accent pe o 
asemenea pregătire obțin și 
rezultate superioare. Un e- 
xemplu concludent — echipa 
de sabie, care a repetat in 
Mexic performanța din Ja
ponia : locul II.

— Este prematur să fac 
pronosticuri. Totuși, sper și 
doresc ca in „C.C.E.' nici o 
echipă românească si nu se 
claseze mai jos de locul șase. 
Mă refer mai ales la spada
sini }i sabreri. La C.M. de 
tineret din Italia, nădăjduiesc 
intr-o comportare mat con
cludentă decit anul trecut, in 
Anglia. In fine, la C.M. de 
seniori din Cuba, vreau să 
cred că vom reuși să conso
lidăm succesele obținute tn 
special la floretă, din 1965 
încoace. Cu un plus de per
severență și pasiune ți mai 
ales cu stimă față de muncă, 
scrimerii noștri fruntași ne 
pot oferi satisfacții ți fn a- 
cest an, primul din cadrul 
pregătirilor pentru ediția ju
biliară a J.O. de la Milnchen. 
O proximă ocazie — meciul 
cu R.F.G. de la sfirșitul a- 
cestei luni...

■ Proba feminină de sla
lom special din cadrul con
cursului internațional de 
schi de la Schruns-Tschag- 
guns (Austria) a fost cîștiga- 
tă de Roși Mittermaier 
(R.F.G.) fiind urmată în cla
sament de Gertrud Gabl 
(Austria). Kikki Cutter (SUA) 
și Annie Famose (Franța). în 
urma acestor rezultate, în 
clasamentul „Cupei Mondia
le" pe primul loc se află 
Gertrud Gabl cu 90

mată de Annie Famose — 
72 p și Roși Mittermaier — 
71 P.

■ La Kavgolovsk, în apro
piere de Leningrad, a în
ceput un concurs internațio
nal de biatlon. Proba indivi
duală a revenit schiorului so
vietic N. Puzanov, cronome
trat cu timpul de 11128:49. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat V. Mamatov 
— Ih29:38 și D. 
(RDG) — lh31:18.

(URSS) 
Schpeer

S. TIBERIU

Scrcu — Post 
învingători
id Bremen

BREMEN, 17, — Cursa ci- 
clistă de 6 zile, desfășurată 
pe velodromul acoperit din 
Bremen s-a încheiat 
toria cuplului Sercu 
— Post (Olanda), 
următoare au fost
de perechile Kemper—Olden
burg (R. F. a Germaniei) și 
Lykke-Eugen (Danemarca).

cu vic- 
(Belgia) 

Locurile 
ocupate Wil-

telex
LA COPENHAGA, reprezen
tativa masculină de handbal 
a Danemarcei a întrecut cu 
scorul de 19—18 (13—12) se
lecționata Norvegiei. Graver
sen (7) și Pettersen (3) au 
înscris cele mai multe puncte 
pentru învingători.

— In ultimii ani, legă
turile dintre scrimerii ro
mâni și cei italieni s-au 
diversificat. Există premi
se pentru a spori în con
tinuare numărul acestor în- 
tîlniri ?

Ion OCHSENFELD I

— Fără îndoială. Fostul 
campion olimpic și mondial, 
Eduardo Mangiarctti, actual
mente antrenor coordonator 
ai loturilor Italiei, cunoscutul 
arbitru internațional Guido 
Malacame precum și alți spe
cialiști doresc sincer să se 
asigure un flux continuu con
fruntărilor sportive amicale

Un nume nou urcă pe firmamentul schiului feminin — 
trud Drexel. Iat-o pe tinăra schioară austriacă în cursa de 

coborire ctștiaată la Schruns-Tschagguns.
Telefoto î A.P.-AGERPRES

ȘCOLARII ÎN COMPETIȚII 
INTERNAȚIONALE

unei invitații a 
specialitate din 

echipa de hand- 
orașului Victoria.

Râspunzind 
federației de 
Cehoslovacia, 
bal feminin a
campioană republicană pe anul 
1968. a participat la .Cupa Du
nării", întrecere fulger, la star-

tul căreia s-au prezentat două 
echipe ale țării gazdă — MDZ 
Bratislava și Hlohovec — și Vi- 
rovitica Iugoslavia.

înregistrînd o victorie, un 
egal și o înfrîngere, handbalis
tele românce s-au clasat pe 
locul trei, după echipele Ceho-

slovaclei și 
goslaviei.

înaintea celei a Iu-

★
cinci zile, un grupTimp de

de elevi de la Școala sportivă 
din Oradea au participat la o 
serie de întreceri sportive, orga
nizate în orașul Kosice (Ceho
slovacia).

Comportindu-se excelent, ti
nerii sportivi orădeni au obți
nut victorii la mai multe disci
pline sportive : volei băieți, flo
retă băieți și fete, spadă și sa
bie,

AU FOST STABILITE datele 
de desfășurare ale întîlnirilor 
din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal ’dintre 
formațiile Manchester United 
și Rapid Viena: 26 februa
rie (la Manchester) și 5 mar
tie (la Viena).

ÎN ULTIMA PARTIDA a 
sferturilor de finală din ca
drul turneului internațional 
„open" de tenis de la Sydney, 
australianul John Newcombe 
a dispus cu 5—7, 18—16^ 6—3, 
14—12 de americanul 
Ies.

Gonza-

LA BARCELONA s-a 
tat primul meci din 
optimilor de finală ale „Cu
pei cupelor" la baschet mas-

dispu- 
cadrul

culin, între echipele Picadero 
Barcelona și TSC Berlin 
(R.D. Germană). Gazdele au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 82—79 (42—37).

CUNOSCUTUL FOTBALIST 
vest-german Willi Schulz a 
fost accidentat în cursul 
partidei S.V. Hamburg — 
Hibernians Edimburg, dispu
tată miercuri seară în ca
drul „Cupei orașelor tîrguri*. 
Willi Schulz, care a suferit 
o fractură de claviculă, va fi 
indisponibil timip 

multe săptămîni.
de tnai

se desfă- 
întrecerile 

mondial 
,5,5

IN ARGENTINA 
șoară, în prezent, 
campionatului mondial de 
yachting la clasa „5,5 m“.
După disputarea a cinci re
gate, pe primul loc în clasa
mentul general se află echipa
jul englez Marks—Deschamps 
cu 12 p, urmat de echipajele 
Cudmore—Bruen (Irlanda' — 
26,7 p și Domato—Siedman 
(Argentina) — 31,14 p.

DUPĂ 10 RUNDE, în campio
natul unional de șah, conduce 
marele maestru A. Zaițev cu 
7*/3 p, urfnat de Podgaiț (de
butant în finala campionatu
lui) — 6‘72 p. Mihail Tal o- 
cupă locul șapte cu 5,5 punc
te. El a suferi • a doua în
frîngere, cedînd în 58 de mu
tări la Klovan.

telefbjl

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Bun găsit! Iar de data csta 

chiar e bun găsit, daci ținem 
seama de prioritatea de princi
piu acordată fotbalului, care, în 
sfîrșit, ne-a adus ți satisfacția 
rezultatului. Dacă însă pe plan 
intern hibernarea e la ordinea 
zilei, pe alte meleaguri se joa
că tare ți pe teren... vârtos: 
campionatele R.F. a Germaniei, 
Scoției și Angliei (acesta d:n 
urmă sub semnul negru 
pentru campionii lumii — 
egalului de miercuri- seara).

Programul competițional

Șl
DUPĂ STARTUL IN -.TURNEUL CELOR CINCI NAȚIUNI1!

TOTUȘI, GAZDELE

■I

in con- 
Memo 

Austria, 
și Zell-

în Marile Premii fe- 
masculin (la St Ger- 
respectiv, Megeve, in 
tn al XXI-lea Derby

al 
săptămînii este însă cert do
minat de schi. Maeștrii probe
lor alpine se înfruntă 
cursuri de anvergură : 
rialul Tony Mark fin 
la Saalfelden, Saalbach 
am-See), 
minln și 
vals și. 
Franța),
Internațional Cittadini (la Ses- 
triere, in Italia), precum ți in 
Cupa Rodopi (la Pamporovo, în 
Bulgaria). Nici nordicii nu stau 
cu brațele încrucișate: Con
cursul internațional de cros pe 
schiuri, combinată nordică și 
sărituri in apropierea Cercului 
Polar Arctic (la Trondheim 
în Norvegia), concursurile in
ternaționale din Elveția (la Le 
Brassus) ți S.U.A. (la Lake Pla-

cid). marele concurs de săntnn 
de la tnrmbuSaa oit-ipici de 
90 m (Ta Saint Nizîer. tn Fran
ța). Memorialul Tibor Doxsa (la 
Budapesta. î» Ungaria) rezer
vat, de asemenea, săritorilor, 
ca ți Cupa Prieteniei (pe tram
bulinele de la Szczyrk. Wisla 
șt Zakopane, in Polonia).

Fâ-i (năaicfi. sporturile de 
pe gheață n zăpadă na se vor 
rezume doar la aceste cîteva 
importante confruntări. Pentru 
boberi. Italia este la ora actua
li «editU competiponal: la Cer- 
vinia-Breuil și la Cortina d'Am
pezzo. «miorii și, respectiv, 
’untorii fac de zor cntrena—.en- 
te tn vederea campionatelor 
conîir.ențului. iar echipajele de 4 
din R F. a Germaniei îți dis
pută, la Ohlstadt, titlul ncfioiutl 
și, totodată, dreptul de a par
ticipa la europenele de la în
ceputul lunii viitoare. Hocheiț- 
tii populează marile patinoare, 
in campionate naționale și con
fruntări internaționale, in aș
teptarea marelui eveniment 
anual din luna martie — Cam
pionatul Mondial.

Iama nu-l împiedică (ți nici 
măcar nu-i__ cumințește) pe
automobilițtii rallyemen. La ora

Carlo sint Pe drum. 
este că raliul Monte

AU FĂCUT O PARTIDA
MAGNIFICA...

Franța 
printr-un 
Salut (n.n. aripă linia a IlI-a) 
s-a împiedicat în culoarul ce 
duce spre teren, a căzut, s-a ră
nit și a fost înlocuit cu adevă
rat in ultimul moment. Pache
tul de înaintași francezi s-a vă
zut răsturnat: Irațabal a re
intrat stilp stingă, Lasserre a 
„alunecat" in linia a Il-a, Dauga 
a devenit nr. 8 și Spanghero 
aripă în linia a IlI-a. în pofi
da acestei grele lovituri, rug- 
byștii francezi au făcut o parti
dă extraordinară, 
încetare, dominînd 
surclasind liniile 
scoțienilor, cu un
rabil servit de Gachassin. Dar, 
dacă gazdele au străpuns de 
20 de ori apărarea adversă, 
nici unul din atacurile lor nu 
s-a încheiat cu încercare, me
reu ratîndu-se neverosimil în 
ultima clipă, uneori oprindu-se 
cu exagerată strictețe jocul de 
către arbitru. Așa s-a ajuns la 
scorul final de 3—6...

In pofida eșecului, „XV“-le 
Franței a făcut partidă mag
nifică, manifestind progrese 
considerabile după partida de la

— Scoția a început 
incident excepțional:

atacind fără 
pe înaintare, 
dinapoi ale 
Maso admi-

CERVINIA LA ORA MARILOR ZĂPEZI
(Urmare din pag. 1)

Suedia. Se întrunesc zilnic, la 
start, circa 40 de echipaje. 
Dintre 
triacul 
ropean 
la J O.
cki, englezul Evelyn, suede
zul Ericsson și alți corifei ai 
bobului. Dar nici unul din
tre acești ași nu trece cu ve
derea vreo mișcare a lui 
Panțuru, care, de la zi la zi, 
pare că se va acomoda mai 
bine cu pîrtia de înaltă teh
nicitate. x

în ultimele zile, cantitatea 
prea mare de zăpadă stânje
nește antrenamentele. Proba 
bil, ninsoarea și-a propus să 
stabilească și ea un record.., 
Cert este că, dacă mai ninge,

piloți nu lipsesc aus- 
Thaler (campion eu- 
și medaliat cu bronz 
1968), elvețianul Wi-

stratul va atinge 2 metri! 
Asta îi va da stațiunii un 
farmec deosebit, admirat de 
turiști, în mod sigur însă 
zaprobat' de boberi.

Pornirea pe traseu nu 
însă zilnic o certitudine, 
păcate, chiar în această 
tămînă, de mai multe ori, di
rectorul pistei, celebrul bo- 
ber italian Tony Padovan, a 
fost nevoit să decidă închi
derea pistei, antrenamentele 
fiind reluate a doua zi, cu 
începere de la echipajul care 
nu reușise să efectueze cobo- 
rîrea. 
gerul 
nilor, 
va fi 
tifica 
lor.

,.de-

este
Din 
săp-

Se speră, totuși, că 
care, conform previziu- 
va lua locul ninsorii, 

maj clement și va jus- 
ootimismul concurenți-

Nu. nu e o greșeală: sint buiere (iole re gheață), care, cu
125 km,oră, se întrec pe lacul Steinhude. Oare SnagovuL. 

cînd citiți aceste rinduri, par
ticipanții la cursa Pe șoselele 
europene care se sfirșește 
(pentru cîțiva ți începe) la 
Monte 
Culmea
Carlo, cel mai de prestigiu, nu 
figurează anul acesta printre 
probele care determină decer
narea titlului european...

Fără îndoială, calendarul 
competițional mondial cuprinde 
încă multe dispute pe care nu 
le putem înșira. Vă vom mai 
aminti însă de Trofeul Martini, 
rezervat sabrerilor din Polonia, 
Ungaria, Franța, Anglia și Bel
gia (la Bruxelles), de meciurile 
de handbal R.F. a Germaniei — 
Suedia (feminin, la Hohenlim- 
burg) și Austria — Elveția (la 
Viena și la Graz — tur-retur), 
de meciul de box dintre olan
dezul Fighting Mack și Silvano 
Bertini contînd pentru titlul eu
ropean profesionist la catego
ria semimijlocie (la Bologna) 
și de două concursuri rezervate 
cicliștilor profesioniști: Cupa 
Quelfeldein la Homburg, în 
Saar) și Criteriul European

Omnium (la Charleroi, în Bel
gia). Mai este insă și o altfel 
de manifestafte sportivă : sărbă
toarea presei sportive din R.F. 
a Germaniei. Pe cînd fi la noi 
o asemenea festivitate, in egali 
măsură utilă și frumoasă ?

G. RUSSU-ȘIRIANU

București. Mulți observatori 
britanici au afirmat că a fost 
cel mai bun meci la care au a- 
sistat! De altfel, e cert că ac
cidentarea lui Salut a privat 
gazdele de un realizator care 
le-ar fi putut face să triumfe, 
dar acest meci va fi dovedit, cel 
puțin, marile posibilități ale e- 
chipei, care a regăsit — cu Ga
chassin, Villepreux și Cam- 
paes — elementele 
vea nevoie încă de 
sezonului.

S-au aliniat
FRANȚA — Villepreux; Bonal, 
Lux, Maso, Campaes; Ga
chassin, Berot; Spanghero, Car
tere, Dauga ; Cester, Lasserre ; 
Esponda, Yachvili, Iragabal; 
SCOȚIA — Colin Blakie; San
dy Hinschelwood, Jack Turner, 
Chris Rea, Douglas Jackson; 
Colin Telfer, Gordon Connell; 
Jim Telfer, Rodger Arniel, Tom 
Elliot ; Joe McHarg, Peter 
Stagg; Sandy Carmichael, 
Frank Laidlaw, Norman Sud- 
don; arbitru — M. Lamb (An
glia).
f

de care a- 
la începutul

formațiile :

Henri GARCIA
șeful rubricii de rugby 
de la „l’Equipe“-Faris

Tiparul I. P. „Informația", str. Brezoianu nr, 23—25, București
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fac/tietet'ea edtftei

CIOCÎLTEA A REMIZAT DIN NOU
HAGA, 17. — In runda a 3-a 

a turneului internațional de șah 
(grupa maeștrilor) de la Bever- 
wijk, maestrul român Victor 
Ciocîltea (cu piesele negre) a 
remizat cu finlandezul Veste- 
rinen. Bednarski a cîștigat la 
Kramer, Honfi la Bredevut și 
Krabe la Ujtelki.

în clasament conduc Kuraji- 
ța (Iugoslavia) și Honfi (Unga
ria) cu cite 3 p, urmați de Ves-

termen (Finlanda) — 2'/2, Cio- 
ciltea (România) 2 p etc.

în grupa marilor maeștri 
sînt trei lideri : Botvinnik 
(U.R.S.S.), Cirici (Iugoslavia) și 
Olafsson (Islanda) cu cite 2l/a p.

în
Doda 
tinga 
Ress
Botvinnik au remizat.

runda a 3-a: Gheller —
1—0 ; Langeveg — Schel-
1—0 ; Olafsson — Benko :
— Kavalek și Donner —

SE PREGĂTESC
PENTRU MECIUL 

CU ROMÂNIA
ROMA 17. — Lotul de fot

baliști sub 21 de ani din care 
urmează a fi alcătuită ,,squa- 
dra" de tineret a Italiei ce 
va întîlni, în această primă
vară, reprezentativele cores
pondente ale României (la 
16 aprilie într-un oraș ita
lian încă nestabilit) și Unga
riei (în luna mai Ia Budapes
ta) a început pregătirile. Pri
ma ședință de antrenament 
comun a celor 28 de selecțio- 
nabili a avut Ioc în orașul 
Coverciano.
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