
S5M-

H

/BIMIdeca MunlcIpiaWI Dev«
SALA de LE&-UR/

TROLETAR? DM TOATE TARILE, VMTWXt

Rcdoctla ti administrația: »tr. 
Vâjile Coala nr. 16, lei. 11.10.05, 
interurban 72‘ jî 286. Telex 
W y tportrom buc. 180. i

Anul XXV —Nr. 429 (5863) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Duminică 19 ianuarie 1969

IN ÎNT1LNÎREA DE BIATLON ROMÂNIA-R. D. GERMANĂ

ViLfAOȘA ClȘTIGAT PROBA INDIVIDUALĂ
Rezultate tehnice t _ 

Viîrnoș (România I) lh 
(2 min. penalizare); * 
Cercel (România n) 
(4); 3. G. Joachim (R. D. 
mană) lh 21:40 (1):
Maisehtaer (R. D. Germană) 
lh 22:17 (2); 5. C. Carabela
(România I) lh 22:41 (2): 
Gh. Cimpoia (România I) 
23:14; 7. G. J. Hans (R. 
Germană) lh 24:31 (4); 8. 
Siegfried (R. D. Germană) 
25:49 (9); 9. W. Beck (R.
Germană) lh 26:17 (6); 10. 
Bărbășescu (România I) 
27:34 (5).
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POIANA BRAȘOV, 18 (prin 
telefon de la trimisul nostru). 
— Din nou biatloniștii au a- 
vut o zi splendidă de concurs. 
Ca și vineri, cînd s-au între
cut Selecționatele de tineret, 
azi soarele a scăldat Poiana 

. -Brașovului într-o lumină fe- 
' erică, păstrînd însă și zăpada 
înghețată pînă la ora la care 
ultimul concurent a trecut li
nia de sosire. A fost din toate 
punctele de vedere o dlmi- 
tieață splendidă, pentru că și 
reprezentanții țării noastre au 
avut o comportare admirabi
lă în întîlnirea cu puternica 
echipă a H- D. Germane.

Intr-adevăr, în cursa Indi
viduală de 20 km, purtătorii 
tutorilor românești au concu
rat adraîrabfl, reușind să o- 
cupe primele locuri și anljiu- 
2Zele puținilor, dar entuziaști- 
ÎJor spectatori. Victoria i-a reve- 
*nit lui Gh. Vilmoș, unul din
tre cei mai vedhi, dar ei cei 
?gnai talentați biattoniști din 
iara noastră, sportiv care ne-a 
iadus nu o dată satisfacția ma
joră a performanțelor de 
prestigiu. Ca de owicel, s-a 
produs și o surpriză. Autorul 
ei este tînărul Gh. Cercel, anul 
trecut încă component al echi
pei naționale de tineret, care 
s-a clasat sîmbătă pe un foar
te meritoriu loc 2 într-o difi-

GH. VILMOȘ

PANȚURU-RECORDMAN PE 1969
A ....

AL PÎRTIEI DIN CERVINIA!
® Campionatele Austriei și ale

»-<x

Franței au avut loc la Cervima W Panțuru, o speranță

a

PAXT^R

S

frar.rez locul I i-a revenit echi
pajului pilotat de Parisot, care 
tn cele două manșe a însumat 
i:41.84 și a cucerit titlul. L-au 
urmat Crozet (2:42.15) și Luigi 
<2:42.63;. In campionatul Austriei, 
cel mal bun a fost pilotul Tha
ler (24743). urmat de Kaltenber- 
ge- (2:33.32) și Gruber (2:28,85).

Sîmbătă însă. în cadrul antre
namentelor care au avut loc pa
ralel eu competițiile amintite. 
Panțuru a realizat excelenta per
formanță de 2:35,48 — cel mai 
bun timp și record al pîrtiei pe 
anul 1»» ! In prima coborîre, cu 
Fc-rser.ear.u trfnar, timpul a fost 
118.23: tmr-a doua, cu Neagoe 
frinar — 1:17,27. In urma iul
»-au clasai, în ordine, elvețianul 
WcM (247.19); spaniolul Patu- 
rone (347.65), care de altfel, con
stituie revelația sezonului, șl en
glezul Evelyn (2:38.19).

Duminică încep antrenamentele 
oficiale, In care fiecare țară ara 
dreptul să figureze doar cu cite 
3 echipaje. Iar In ce privește 
șamriparea. s-a anunțat că bo
ieri: din Cehoslovacia sosesc du
minică 
dec la 
maniei

(tota’.ul de țărf a ajuns 
H). iar cej din R.F. a Ger- 
continuă si fie așteDtațL

Horiton PAȘOVSCHI

cilă întrecere inter, ațlor.aiâ de 
seniori.

In ee privește cursa, preci
zăm că rezultatul ei a stat in 
permanență sub semnul incer
titudinii. Prima tură de 5 km 
nu a înregistrat decît un sin
gur fapt deosebit: plecat din 
start cu numărul 7, N. Băr- 
bășescj șl-a rupt un scto 
după mal puțin de 200 m de 
cursă, l-a înlocuit imediat, 
dar... nervozitatea își pusese 
deja amprenta. Ea s-a făcut 
simțită lâ prima tragere, nade 
Bărbășescu a fost penalizat cu 
3 minute.

r
FOTUUSni ROMÂNI AU SOSIT IERI U BUCUREȘTI

CU FLORI SI ZIMBETE...

Slalom prin ceată
„Cupa Sinaia

telefon). — 
„Cupa Si-

SINAIA, 18 (prin 
Concursul dotat cu 
ziala", a fost dinamic, de vite
ză, dar nu s-a potrivit cu sta
rea vremii (ceață) și a pîrtiei 
(care s-a „spart” după trecerea 
cîtorva concurenți). Ceața, mai 
ales, a influențat direct rezul
tatele șl a făcut și victime : C. 
Tăbăraș șl D. Munteanu, din
tre protagoniști, au abandonat 
încă din prima manșă, iar to
talul abandonurilor și al desca
lificărilor a fost mărișor.

Clubul sportiv Sinaia a pri
mit spre organizare acest con
curs peste prevederile calenda
rului, din cauza lipsei de ză
padă la Poiana Brașov șl Pre
deal încît, rub acest aspect, e- 
forturile depuse trebuie remar-

cate. Totuși, pregătirea compe
tiției s-a dovedit insuficientă. 
Se anunțaseră probele de slalom 
uriaș ți coborîre, dar sîmbătă 
s-a disputat un slalom și dumi
nică va avea loc un „uriaș". Or
ganizatorii susțin că modificarea 
s-a făcut la cererea participan- 
ților (insuficient pregătiți pen
tru coborîre), concurenții pre
tind că modificarea a fost ho- 
tărîtă de club din cauza lipsei 
de pregătire a pîrtiei, a numă
rului redus de arbitri și de ab
sența condițiilor de prim aju
tor (medic, sanie-barcă de sal
vare). Oricare ar fi realitatea, 
amînarea organizării unor 
curse de coborîre nu poate decit 
să-i deservească pe schiori, 
gradul lor de pregătire și par-

ticiparee ioe ccccurr 
ternațiocale.

Lată primii tre! clasă 
ciori — 1. K. Gohn (Dinamo 
Brașov) 68 8; 2. Gh. Bălan
(A.S.A. Brașov) 68. î ; X M. Foo- 
șeneanu (Ci. sp. Sinaia) 6?.l ; 
senioare — 1. Mihaela San&»- 
Casapu (Dinamo) 79,5 ; 2. Lilia
na Focșeneanu (CI. ap. Siae.a) 
80,6; 3. Elena Neagoe (LE.F-S. 
București) 91,4 ; juniori — L 
Gh. Roșculeț (Șc. sp. Predeal) 
77,4; 2. AL Bă’.ărdcă (Caraima- 
nul Bușteni) 80,6 ; 3. EL Precuț) 
(Carpați Sinaia) 91.2; juniocre 
— 1. Nera Simion (Șc. sp. Pre
deal) 86,7; 2. Maria Roșculeț 
(Șc. sp- Predeal) 90 J; X Flo
rentina Lepădatu (Șc. sp. Pre
deal) 99,7.

Entuziasta sărbătorire a campionului
V •

brăilean Virgil Mormocea
BRĂILA 18, (prin telefon 

de la trimisul nostru). Mica, 
dar unita, familie a ciclismu
lui nostru a fost prezentă, 
aproape în plen, la sărbăto
rirea organizata azi Ia Brăila, 
cu prilejul aniversării a 00 
ani de viață a campionului 
brăilean Virgil Mormocea. A 
fost o caldă manifestare de 
elogiere a celui câre și-a în
ceput cariera de rutier cu 
peste patru decenii în urmă 
și care, de-a lungul acestor ani, 
și-a dedicat cu pasiune ener
gia, aptitudinile și cunoștin
țele, fie pentru obținerea Unor 
performanțe remarcabile, pe 
plan național și internațional, 
fie pentru a asigura 
mului nostru pleiade 
neri talentați.

Despre activitatea sa 
roasă, despre calitățile 
sportiv și pedagog ale sărbă
toritului au vorbit foștii săi

ciclis- 
de ti-

gene- 
. de

colegi Nicolae Ion Țapu, Zam
fir Munteanu și Nicolae Oțe- 
leanu, redactorul șef adjunct 
al ziarului local 
tov. Constantin Turtoi, 
cum și colegi de 
sportivi. Ziaristul Emil 
cec, prieten și coleg de 
ton cu Mormocea, a fost 
zent prin intermediul 
emoționante scrisori.

Sărbătoritul a mulțumit 
tuturor, F. R. Giclism, A. S. 
Loto - Pronosport, ziarelor 
„înainte" și „Sportul", orga
nelor locale pentru educație 
fizică și sport, pentru a- 
ceastă manifestație de pre
țuire. El a promis să rămînă 
un susținător fervent al ci
clismului și să-și aducă, cu 
aceeași pasiune, contribuția 
la dezvoltarea ciclismului.

Festivitatea s-a încheiat cu 
proiecția filmului cineastului 
francez Claude Lelouche „Pen-

„înainte", 
pre- 

breaslă, 
Ien- 
plu- 
pre- 
unei

tru un tricou galben* pus ia 
dispoziție de Ambasada fran
ceză. Prin intermediul peli
culei, cei prezenți au putut 
constata, din nou, fi unui ic 
țea, dar și dificultatea spor
tului căruia Virgfl Mcmto- 
cea i-a dedicat 45 de ani de 
viață.
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ASEARĂ, LA MUNSTER, ÎN PRIMUL TUR
IICCE LA VOLEI

STEAUA A ÎNVINS
CAMPIOANA R. F. A

CU 3-0
GERMANIEI

campioana țâriiAseară, în orașul Miinster.
la volei masculin, Steaua București, a intil- 
nit, în primul tur al C.C.E., formația locală 
Universităts, campioana R.F.G. Partida a luat 
sfîrșit cu victoria echipei române, cu scorul 
de 3—0 (15, 5, 11).
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ndu-s« eu reprezentantul ziarului 
asht N«ta

SPADASINII ROMÂNI

Ieri după amiază, în sala 
Floreasca II, în cadrul primei 
zile de întreceri a campiona
tului Capitalei, timp de 3 ore 
s-a alergat continuu ! Un 
adevărat test de rezistență, 
în special pentru arbitri, care 
au avut de cronometrat nu 
mal puțin de 28 serii, semi
finale și finale la 50 metri. 
In total au luat startul 105 
sprinteri, ceea ce constituie o 
performanță deosebită mal 
ales țlnînd cont de capaci
tatea lălll. In ansamblu, ci-

JUDO-
; UN ANTI-SPORT ?

UMHOfUM DIVIZIEI B LA HOCHEI |

SI ACUM REVANȘA FRUNTAȘELOR• «v

GHEORGHIENI. 1« (pri» te- 
le/oa, de la triaisal «astmi. 
Echipele participante la între
cerile diviziei secunde s-au 
m-rat de citeva zile la Gheor
ghieni, unde își continuă dispu
ta. Ca și la Odorheiul Secuiesc, 
localnicii sint mari amatori de 
hochei și participă în număr 
mare la toate meciurile, 
rîndul lor, organizatorii au 
tat, și au reușit, să asigure 
diții dintre cele mai bune
fășurării campionatului. Jocu
rile au înregistrat un ușor salt 
calitativ. Continuă să existe însă 
un decalaj serios între Avîntul 
Gheorghieni și Tîmava Odor
heiul Secuiesc pe de o parte,

La 
câu- 
con- 
des-

Campionatul Capitalei la atletism

I

i
Tctdeacra IbiOVAflA a năs- . 

cut contradicții. Pe de ol 
parte furioșii, adepții .nou- • 
lui vot*, cei care au preluat -

e I

și restul formațiilor. Confrun
tarea dintre cele două favorite, 
Timava și Avîntul, programată 
duminică, este așteptată cu viu 
interes. Ea reprezintă un plus 
de interes și prin faptul că echi
pa locală — învinsă în tur cu 
13—4 — dorește să-și ia revan
șa.

Rezultate 
și a IV-a : 
Secuiesc — 
22—0 (4-0,
Gheorghieni — Cooperatorul Tg. 
Secuiesc 7—1 (2-0, 3-0, 2-1); 
Cooperatorul — Voința 11—6 
(3-0, 5-5, 3-1).^

din etapa a III-a 
Timava Odorheiul 
Voința Sighișoara

1-0, 7-0); Avîntul

Tr. IOANITESCU

105 SPRINTERI LA START!
frele notate în foile de arbi
traj nu sînt de cea mal înaltă 
valoare, dar ele au fost în 
mod cert Influențate și de 
starea jalnică a pistei, care 
chiar după primele serii pre
zenta un aspect de arătură, 
în aceste condiții, sint cu 
a lit mai remarcabile citeva 
rezultate din cursele femini
ne, pe care le apreciem ca 
foarte bune pentru început de 
an. Astfel, Adriana Teodoru 
de la C.S.Ș. (născută în 1954) 
■ parcurs w m în 6,7 » — re-

cord republican de junioare 
mici egalat. Elena Mirza (Șc. 
sp. atletism) a realizat 6,6 s, 
la numai o zecime de recor
dul republican de junioare 
mari și senioare, iar Ecate- 
rina Nourescu (Metalul) a ob
ținut aceleași rezultate, 
fiind însă senioară.

Primii clasați : 50 m seniori: 
Al Munteanu (C.A.U.) 6,0, D. 
Hidioșanu (C.A.U.) 6,0 ; 50 m 
juniori I: M. Stoenescu (Șc. 
sp. atl.) 6,0, Gh. Ionescu (Viit.) 
6,1, N. Marinescu (Șc, sp. atl.)

I
I

noutatea, ducind-a uneori 
spre formele ei extreme, pe 

c ă parte conservatorii, cei care 
au recuzat-o. văzînd în ea un 
ic jormele ideale (din ană, 
ccr-iportament etc).

Atari convulsii, manifestate i 
care domeniu al vierii sociale, 
ocolit, bineînțeles, nici sportul. De pil
dă, introducerea judo-ului la noi avea 
să declanșeze atitudini extremiste. Pa
sionat, tineretul o trecut imediat la 
acțiune. Centrele de inițiere au fost 
luate cu asalt, casele de cultură au în
registrat moi multe adeziuni decît în 
perioada de glorie a twistului, croito
rii au trebuit să-și încerce măiestria 
in noua modă, cea a costumelor de 
„samurai". Mișcarea a căpătat csemenea 
proporții 
unui for 
rație — 
judo De 
asociații

Intransigentă, 
curentul judo : 
ca sport, sus/ _ ___ _ _ ,_
șește granițele nobile ale sportului, ca
racterul contondent al acestei practici 
de proveniență niponă puțind deveni 
chiar un pericol. ,Va fi — susțineau 
unii — un sport antisocial*. Și ca să 
prevină eventuala replică (exemplul 
altor discipline Io fel de dure) cu 
nobilat sporturile lui Benvenutti și 
Bociu cu cele mai divine atribute.

Desigur, acești .opozanți' sint 
care jubilează astăzi cind, în judo, 
î-.cepvt să coară ger-nenii indiscipli
nei. Pentru că, onumiți tineri, inițiați 
în sportul auto-apărării au început să-l 
folosească in_ atac Vrînd să-și de- 
-onstreze vastele cunoștințe, un judo
ka din cartierul Rahova și-a aruncat, 
recent, vecinul peste balcon ; lo Cra
iova, în holul .Periniței*, doi .samu
rai* de la Electroputere au rezolvat 
prin*r-un feroce tomoe-nage o dramă 
sentimentală; la Timișoara, o demon* 
strcție organizată ad-hoc înfr-unul din 
parcurile orașului a degenerat Intr-o 
veritabilă ciomăgeală.

Avizi de extraordinar, mobilizați de 
exe~plul „Răzbunătorilor*, unii adoles
cenți vor, cu tot dinadinsul, să iasă din 
anonimat. Și judo reprezintă în înțele
gerea lor una din căi I

Nu trebuie lăsați însă s-o urmeze. 
Și barierele trebuie să le reprezinte 
pedagogii înșiși. Ei au obligația ca, o 
dată cu demonstrarea prac'ică a pro
cedeului, “ ‘--------J!“—1:1— --
scopul 
Pentru 
taculos 
mentul 
echipe 
la i , 
mul rînd, un spi 
mijloc de fortificare

încit s-a simțit curînd nevoia 
conducător — actuala fede- 

și deschiderea unor secții de 
lingă mai multe cluburi și 

sportive din Jarâ.
i, .opoziția' a contrazis 
și, mai ales, tratarea Iui 

susținînd că aria lui depă-

I
I
I
I
I

i, so transmită discipolilor 
învățării, i ____ ____
că, dacă judo VA FI un spec- * 
sport pentru concurs (în mo- I 

de față fiind cunoscute cele 8 I 
_ care îsi vor disputa fina- I 

republicană) el rămîne, în pri- •
1 un sport pentru viață. Un . 

. ° organismului, I
un excelent instrument de apărare. Ca • 

Isă formeze. însă, elevului o atare con
cepție, pedagogul trebuie să demon
streze aceeași tenacitate și persuasiune

I
I
I

smițâ discipolilor și I 
utilitatea exercițiului. I 

\/A CI _ 1

Icît solicită deprinderea perfectă a unui 
exercițiu. Precizări ca : ,dacă-l aouci 
așa, l-ai desființat*, „aplică-i asta și 
l-ai scos din circuit*, care însoțesc une
ori demonstrațiile, trebuie excluse de-

6.1 ; 50 m senioare : Ecaterina 
Nourescu 6,6, Sanda Anghe- 
lescu (C.A.U.) 6,8, Maria La- 
zăr (C.A.U.) 6,8 ; 50 m juni
oare 1 : Elena Mirza 6,6, A- 
driana Teodoru 6,7 — rec. 
egalat junioare II, Laura 
■Ratz (Șc. sp. atl.) 6,8, Viorica 
Recu (C.S.ș.) 6,8. Rezultatele 
probelor de lungime, desfășu
rate în continuare, le vom 
publica în ziarul nostru de 
mîlne.

I
Ifinitiv din vocabular peniru că ele al

terează înțelegerea și constituie pentru 
elevi o invitație fa „verificări practice*- 

Ide genul celor amintite mai sus.
Desigur, un profesor de judo nu se 

va putea considera într-adevăr reali
zat decît atunci cînd va putea reco- 
Imanda o gardă de specialiști formați 

sub îndrumarea sa, tineri care au în
țeles însă că sportul pe care îl stăpî- 
nesc este un sport de apărare, nici
decum unul agresiv, de atac.

I 
I
I
I

I

I
I

I 
I 
I
I
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persplcâcltate : identi- 
sportivului din fotogra- 
pentru a înlesni răs- 
facem mențiunea că

înțele- 
această 
eu alte

eornpeiattv. 
celor 

cane le prae-

DUBLĂ IDENTITATE
Addenda la Biblie

«d nu pre-

pu-cu

In
la

se știa, fotba- 
Sorge Alberto

mi- 
Ri-

fotbal.
F.C...

se
fi

înxînto de e oferi noi expli
cația, supunem cititorii unul 
test de 
floarea 
fie. Șl, 
punsul,
este vorba de unul dintre primii 
sportivi ai țării.

,Desigur, cei care vor indica 
un handbalist — ți nu puțini 
vor fi aceștia, pentru că faza 
de joc și costumația ii trădează 
pe „anonim" — se pot considera 
pe jumătate cîștigători. Cine 
este, însă, handbalistul ? Cei 
tentați în a-1 Identifica cu cu
tare sau cutare jucător se vor 
lovi de... gabaritul lui și răs
punsul va rămîne, sigur, în 
domeniul supoziției.

Singurii care vor cîștiga „ba
rajul” vor fi... oltenii. Și asta 
nu pentru că intuiția lor (vestită 
de altfel) i-ar salva, ei pentru 
că sportivul este eraiaveen 
de-al lor ți se numește Con
stantin Bușoî. Nu mai este ne
voie, credem, să facem pre
cizarea că este vorba de greul 
de la greco-romane, campion 
republican în ’M ți '67, vice- 
campion în '68 ți participant 
la J.O. din Mexic.

întrebat cum »-a procjs 
transferul de la lupte la hand
bal, profesorul Constantin Bnșot 
ne explică :

— In fond, nu este vorba de 
nici o trecere, pentru că practic

amîndoud sporturile. Și daed 
luptele sînt cele cere mi-au •- 
dus satisfacții, tot handbalul ră- 
mine prima iubire. De altfel, 
privit cronologic, eu el am șl în
ceput. In '59, o dată eu admi
terea la Facultatea de matema
tici din Craiova,

«

— Trebuie să 
gem că, pînă la 
dată, ați cochetat 
discipline ?

— Nu auzisem încă de Pits- 
gora etnd numele lui Voineseu 
și Toma mi fascinaseră. Asta 
ți explică înscrierea mea la e- 
chipa de fotbal a C.F.R.-ului 
din Turna Severin (locurile ■- 
doleseeuței) și febra eu eare 
mă pregăteam. Rezultatul aces
tei perioade de lucru furtbund 
n-a fost însă un Ioc tn poarta 
naționalei de fotbal, eî un ti
tlu regional la eîceon. De elk- 
fel, din aceri moment, atletica 
grea a ți devenit p-ecoupa-ea 
mec de barf.

HIBERNALA (ii)
prima divizie. Lucru care ar fi 
așa de rimplu dacă aș putea 
modifica clasamentul adăugind 
ți punctele mele de la lupte!

N. Mș.

Tot despre schi, fiindcă 
e sezonul lui acum și, 
după cît se pare, el 

va dura mult în acest an, 
cel puțin la munte. Au Jost 
semne de iarnă lungă încă 
de astă toamnă, cum _ îmi 
spunea un țăran de pe lingă 
Sibiu, deoarece porumbul se 
îmbrăcase în pănușă multă, 
ca omul care se pregătește 
de ger lung și ospru. Lumea 
vegetală are o inteligență 
premonitorie, al cărei meca
nism n-a fost încă lămurit. 
Iarna lungă s-a văzut, de alt
fel, și în Suedia, unde, la 
sfîrșitul lunii octombrie, țara 
se acoperise toată de hlami
da zăpezii. Mergeam cu un 
prieten spre nord, pe niște 
autostrăzi a căror netezime 
fusese compromisă de capri
ciile Dochiei septentrionale, 
îneît mașina aluneca, gemea, 
scrîșnea, se zguduia pe zbru- 
șii de gheață. Vroiam să-l 
văd acasă la dînsul pe un 
scriitor suedez, doctorul Einar 
Wallquist, ale cărui schițe și 
povestiri le 
colaborare, 
români. Mi 
lui, într-un 
fostul medic se simte 
ternic, liniștit și fericit în 
gurătatea pustietăților 
miazănoapte.

Mașina în care mergeam 
era dintre cele mai puterni
ce, dar lupta cu zăpada a 
obosit-o curînd. Era și frig, 
sub 20 de grade, pe zare 
pîlpîia o flacără înghețată, 
ca diamantul. De la un anu
mit loc, caii putere din mo
tor s-au îndărătnicit să nu 
mai meargă. Și astfel am 
cunoscut una 
primitive ale 
pacificul Alfred Nobel a fă
cut-o mai cunoscută în lume 
decît războinicul

fraduc acum, in 
pentru cititorii 

se dăduse adresa 
tirg lapon, unde 

pu- 
sin- 
din

din * plăcerile 
țării, pe care

Xll-lea : sania trasă de ren I 
O sanie ușoară și sveltă, ca 
o lotcă pescărească, la care 
era înhămat un ren. Anima
lul acesta de culoarea și sta
tura cerbilor, blind ca oaia 
și de-o sprinteneală iepureas
că a săvirșit minunea de 
care mașina nu mai era în 
stare. A zburat cu noi peste 
nemărginitele întinderi de ză
padă I

Parcă m-aș fi întors în timp, 
zumzăia vintul pe la urechile 
mele și, dacă n-ar fi fost 
curba căii ferate de-o parte, 
mă puteam închipui un Spă
tar Milescu rătăcit printre 
nămeții unui olt continent și-ai 
unui veac de demult Dar în 
fața renului alerga, pe schiuri, 
un lapon fînăr, cu ochii verzi 
ca sticla și cu o vioiciune 
de tipar în mișcări. Vorbea 
engleza corect și avea bri
chetă nemțească, de la care 
ne-am aprins țigările, or ast
fel de foc mecanizat, ca și 
deprinderea blestematei bu
ruieni nu existau pe vremea 
de odinioară, sugerată de pus
tietățile din jur.

Laponul acesta, care ne-a 
fost călăuză prin nordul în
zăpezit, pe o distanta de 
peste patruzeci de kilometri, 
era cel mai bun schior dn 
cîți văzusem vreodată. Parcă 
schiurile ar fi fost continua
rea organică a plantei picioa
relor lui, nici nu simțea că 
le are, ci le folosea așa cum 
își folosesc păsările o-ca și 
oamenii mîinile. Nu aluneca 
pe zăpadă, ci p!u*ea ca pe-o 
apă, ca acel gabian al mă
rilor, care țipă lung de cto 
ori atinge cu virful pe-eor 
spuma apei. Tăcerea era așa 
de adîncă în jur, incit auzeam

molcomul rftri'd ol ‘ăloîloe de 
lemn, cere te—'-ăr,o a muzi
că — o muzică o condocrei 
și pur-’ățiL

Erom geto tă-l tocotosc ce 
tinărul Io poc un ce mțșîoci ol 
lorii și chiar ol cer* nentu uî, 
cind. Io intrarea în fîrgul pe 
care-l câvto—. om văzu» c!*i 
doi, opoi încă cinci și încă 
vreo treizeci, tineri și bdtrini 
de-a vo're, ce sch-uri, a toi 
de iuți, de cg 5, de se.n'^, 
ca ți cd*ăuza poaefră. Ta*i te 
născuseră pc-că oe tc^-jri, 
pe care nu to moi ‘-s*cb ea 
pe nrtte unetto tobricB’e, ci 
ca pre'tmg;ri tîrețfj e« p-p. 
priei lor onatomiL

întreb dacă, fri u*rmă 
instanță, nu cceasto es*e ma
rea victorie a tcortivitoții o- 
mului : transfermarea obiec
tului de joc și de dextoritote 
într-o particulă însvf’e**ă, 
adecvată perfect psihologiei și 
fiziologiei noastre î

George SBARCEA

DIN TOATĂ LUMEA
• Intr-o -ioni emisiune de 

televiziune dzn B-azilia. Pele 
va p~eze-.:a pe celebrii săi 
fmzpi de culoare Louis Arm
strong. Martin Luther King, 
Eusebio ți Joe Luuis. Bmisi- 
uneu se ra rvittda „Ora lui

Telfer, un jucător de
1,70. Deși situați la po-

Colin 
numai

opuși ai Înălțimii, cei doi 
au colaborat excelent, din co
operarea lor lufnd naștere și 
încercarea prin care oaspeții 
au repurtat victoria cu 6—3.

C J J* ’

• /s 1

Seogro. 4erf-lr--a: 
pe stoat*-- 

bes rfto Paris, tn 
meului celor cinci 

XV-lg sccetan a as- 
mdtcri de tn&lttmz 

ârferite. Vmațul Peter 
flin:a a 2-a). care mâ
niei mai mult nici mai 
dedt 2.05 m, avea săr

nul Co 
cadrul 
națiuni 
jrrtnț 
foa-te 
Stagg ( 
soa-i 
puțin 
cina să distribuie baloane lui

• La Villars, în Elveția, a 
fost organizat un concurs de 
ski-bob rezervat așilor vola
nului. Printre automobiliștii 
prezenți la startul originalei 
întreceri s-au numărat piloți 
de talia lui Goumey, De Ada- 
m ch, Serrot Gat-fn. Beltoise, 
Bcnnie-. Și chiar campionul 
mondial pe 1963, englezul 
Grahan» HUI.

LUNCA*. PE 
BrtztLnlre plăcuta l 
ra. muza dv. nu 
-< „sa vină eînd 
■•m «mțMul fapt

FOSBURY Ttr-is-

fi rb rt 5 o

O ASIGURARE DE ACCIDENTE

Cum 
plme eu oameni fnțelepși deed 
Dtck Fosbury n-ar <1 »ezțrt ră 
t-esci wei suit de U5 *u, ce 
fr.rțe'e! Oe—.emi dețtepți Un 
tmt-nd s-ar fi șmipddit de ri* : 
ia ritd-te ia nebunul ista, vrea 
si sari pe spate dt sar oc—.enxi 
«mau pe turti sau în foar
feci 1 Ourneun certepii ar fi 
ris ctt ar fi rfs p după uu timp 
l-ar fi lisat ta pace, l-ar fi 
mtez. Xnci rarM ci nu t-ar fi 
ameuațet ru moartea, iad ar 
fi risnas la 1JS m. Ca eu ne
bun «i fie cmeuznțst cu -'.car
tez. trtbnse ca nebwuia sd-i ia- 
butesW. Nebunii aeiibtstiși 
fiu lisați fu pace. Oi-rsri 
dertrpfi riat foarte bucuroși ți 
mândri cind pot -ira îa pace 
ți coaepdfrwi eu st-tpatie — 
dzpă ce cu rit ca pofti de el — 
n uebn căruia nu-î reușește 
nici o nebunie. Dar deci nebu-

l o pocnește ' Deci nebunul 
re pe spate mai sus decit sar 

burtă cei normali 7 Atunci 
ocmeuu normali Se uită urat la 
el. protesteazi, se indigneazd. 
strigi că viața copiilor lor e in 
joc ți că — in general — toți 
cei cere ser pe tștate îți peri- 
clileaaă coloana vertebrată ți 
cutia craniană. înfuriat pe se
menul său triumfător, nici un 
om deștept nu mai vrea rd ia 
In considerație acea înțelepciune 
de bază care sună cam așa — în 
—.ci toate proverbele lumii; 
nu poți face nimic valabil, ni
căieri. nici in atletism, dacă nu 
riști cit de cit să-ți rupi gitul, 
dar pâstrindu-ți dreaptă și in
tactă coloana vertebrală. Dar 
eu ș!iu ce «e ra intimpla : pesta 
3—< Olimpiade, cind toți concu
rența vor sări ca Fosbury, va 
apare unul care va încerca ros
togolirea ventrală. Stadionul va 
ride eu lacrimi, la prima în
cercare : ăsta-i nebun, dar e 
tare țimpatic, săracul! Cind 
respectivul va cîștiga medalia 
de aur, oamenii deștepți vor 
constata indignați că prin noul 
stil ventral omul își periclitea
ză abdomenul, cutia 

chiar cordul.

1 tna-ocf r^rtg ort l«
capitul ttmpulxi 
ei tnsensese-i deja 111 puncte. 
B-'ețri ciftigate-i < dolari pesta 
piti, unde axs fi ajuns 7 Si- 
multzn. In Coxmog, LatreO, 
Borman ți Anders se rapen da 
pd-nint, re roteau ht farai la
uri ți se întorceau acasd H;r-o 
cabiud în flăcări primiasd — 
primii doi — cite 75.40 dolari pe 
zi, tar cel de al treilea, moi mic 
în grad, 5639 dolari. Adică, e- 
ract solda lor de militari. Dupd 
cum se remarca, „ei n-au că
pătat nici un sfanț in plut, deși 
au lucrat în timpul treek-end- 
ului ți al unor sărbători religioa
se" (__Le Monde“). Jar pe pd- 
mint, la ieșirea din arestul 
unde fusese închit 3 zile fiindcă 
condusese fără permis, Cassius 
Clay — omul burselor artrono- 
mice — primea 40 de cenți con
tra chitanță. Pentru spălarea 
vaselor în bucătăria închisorii.

Șt atunci de ce te uifd amicii 
la mine ca la un 
le spun ci banii ne 
dine complexă 7

®T©

are

toracici
fi

Radu

nebun cind 
cer o otita-

COSAȘU

GEORGE GEARAVELLA. eomu- 
na TĂTABAȘTL — 1. Este îztte- 
resaztâ r--sr-atarea dv. Am făcut 
1—1 cu A.-.g"..a. pe Wembiev. a -r.d 
pe rașâ un alt .11* alcătuit din

constituie o măsură utilă de prevedere, în orice împrejurare : 
la locul de muncă, la domiciliu, pe stradă, in călătorii, la 
odihnă, la practicarea sporturilor etc.

BANII

Administrația Asigurărilor de Stat pune la dispoziția cetă
țenilor diferite forme de asigurări de accidente :

— asigurarea de accidente cu sume asigurate fixe sau cu 
sume convenite ;

—■ asigurarea familială de accidente ;
— asigurarea dc accidente „turist" și altele.

baschet- 
ai echi- 

Stars", condu- 
francez din 

rugat pe an- 
Gregor să ac-

Primele ce se plătesc — la aceste forme de asigurare — 
tint convenabile fiecărui cetățean.

Înnebuniți de jocul 
baliștilor profesioniști 
pei „Gilette AII 
cătorii clubului 
Montivillers l-au 
trenorul Jim Mc
cepte o prelungire a meciului, 
dar Mc Gregor a refuzat cate
goric : el promisese „băieților" 
săi un dolar pentru fiecare

Dupi cum 
tistul spaniol 
Mendoza a abandonat acti
vitatea sportivă, afirmînd 
turburător că violențele ivite 
cotidian pe stadioanele ani
lor noștri intră în contra
dicție acută cu morala lui, 
care li interzice asemenea 
categorie de fapte. E ceva 
în genul objectorilor de 
conștiință care, dintotdeau- 
na ți cam peste tot, refuză, 
din pricina unor anume co
mandamente etice sau reli- 
gioase, să tragi cu pușca pe 
vreme de război.

Criza spirituală a lui Men
doza l-a preocupat îndelung 
pe dl. G.

— Declarația spaniolului 
constituie, indiscutabil, un 
moment de semnificație în 
istoria sportului. $i mă în
treb dacă nu va cunoaște 
urmări.

— Adică I
— Ntt-mi dau seama. Poa

te înființarea unei organiza
ții mondiala pentru comba
terea fotbalului, care să ac
ționeze sub egida O.N.U. 
Poate o sub-secție a „Crucii 
Roșii". Și poate că, de ase
menea, tn eurtnd, decalogul 
clasic să cunoască revizuiri 
și adăugiri efectuate la ce
rințele umanismului modern 
(nefamtliare, toate, anticilor) 
-v fi, deci, ca alături de „să 
nu furi", „si nu ucizi", ori, 
mai grav încă, „să nu iei 
nevasta altuia", să apară, ci
tit planetar copiilor la școa
lă, cel mai nou dintre pă
catele posibile ți 
.să nu joci fotbal 
pionat".

«us de orice suspiciunei 
pare că mașinile nu pot 
mituite atît de ușor precum 
oamenii.

Zilele trecute, dl. G. le-a 
petrecut, izolat de-ai săi, la 
Institutul de electronică al 
Academiei, cercetînd func
ționarea numitelor aparate. 
Apoi, cu ajutorul cîtorva in
gineri a organizat, întru do
cumentare strict personală 
și mai exactă înțelegere a 
lucrurilor, un turneu sistem 
„Cupă" al celor mai cunos
cute echipe de fotbal din 
Romănia, de la Chinezul, 
C.A.O. etc. la Rapidul de

Ordinatoare

anume: 
tn cam-

cn aten-Dl. G. a studiat
ție meciurile electronice de 
box organizate acum vreo 
ctteva turti In Statele Upits 
și puntnd fați-n față, din
colo de timp, pe marii cam
pioni ai secolului: Demp
sey, de-aeum ctteva decenii, 
cu-n Sonny Liston de azi, 
Sullivan de la începutul vea
cului, cu Rocky Marciano 
etc. Din eliminări tn elimi
nări, mașina indica, pe baza 
datelor introduse de progra
matori, boxerul nr, 1 al isto
riei. Cuțnos cătorii (tntr-ale 
electronicii, nu tntr-ale bo
rului) fură că obiectivitatea 
ordinatoarelor este mai pre-

azi.
— Cine-a intrat tn finală 7 

— l-am întrebat, cu o curio
zitate lesne de priceput ori
cărui cititor de

— Ripensia și
— F.C. 7
— Ingăduie-mi

cizez, destul ci-i vorba de 
una din echipele noastre de 
azi, aflată acum pe la mijlo
cul clasamentului.

— Rezultatul...
— 11-0.
— Pentru Ripensia, oftez. 

Era de așteptat.
— Nu, pentru echipa de 

astăzi.
— Imposibil — am răcnit 

eu.
— Inginerii mi-au garan

tat precizia aparatelor.
— Totuși... cum « 

tință ?
— Foarte simplu. 

nutul 3, Dobay de
pensia a fost lovit la glez
nă ți a trebuit să părăseas
că terenul. In minutul 7, a 
ieșit ți Bindea, șchiopătînd 
îngrozitor. Peste cinci minute 
iese ți Schwartz. La sfîrși- 
tul reprizei, Ripensia juca 
tn 6 oameni.

— Ah..l ți scorul, bine
înțeles. ..

— Nu, era 0—0. După pau
ză, însă, adversarii au for
țat jocul, au practicat un 
fotbal mal atletic și, tn mi
nutul 53, Bdrger părăsea te
renul urlind, iar tn minutul 
61 Kotormanî era transpor
tat la spital. In minutul 73 
a fost lichidat și Ciolac. 
Atunci au început să curgă 
golurile, plnă ce, tn minutul ’ 
39, echipa Ripensiei era for
mată numai din Pavlovici și 
Beke.

p. eonf.
AL MIRODAN

dt
I.

nume consacrate : Coman, Dumi
tru Nicclae. Barbu. Hălmâgeanu, 
Moeanu. D»n Coe. Ghe-ghell. Du- 
mitriu. Ionescu, Plrcâlab etc. 2. 
Dan Coe este plecat la Predeal, 
împreună eu Întregul lot ăl Ra- 
p-.duluL Este probabil că va juca 
din nou In prima echipă a 
roviartlor. Cit timp, depinde 
ei ! să sperăm că ne 
IntCni, la primăvară, 
părțile lui Bune...

V. BOGOS, CRAIOVA.
Datcu, portarul echipei 
București șl (uneori) 
zentatlvel noastre de fotbal, 
născut la 20 iulie 1937, în 
Tapu, de lingă Mediaș.

- nie 
Dinamo 

al repre- 
s-a 

comuna 
El este

ARAD, 
unul dln-

LIVTL’S NADABAN. 
Mircea David n-a fost 
tre portarii noștri InalțL Dar nici 
s**t de scund (1.S3 m ?) cit vi s-a 
spus dv. Pentru a vă răspunde 
exact, l-am chemat ieri la tele
fon pe Mircea David, astfel că 
sint In măsură să vă comunic 
ir.âir.mea sa exactă : 1,74 m. Și 
să știți că n-a mai crescut 
între timp :

vom 
numai

IOV BOLDOB, SniERIA. — I. 
Cicerone Manolache n-a jucat ni
ciodată la Dinamo București. El 
a fost legitimat numai la urmă
toarele trei echipe : C.SJJ. Reși
ța. Pc'_ tehnica Timișoara și ffa- 
raL Acuma «-a reîntors, după

eum țttți. ia Politehnica, 
rog să mă scuzați, daeă-ml
11 «■ părerea despre fotbalul 
nostru'. Nu ne supărăm de loc. 
vă dăm ț- Eumăr de ordin 5 
11 W Ml. Ațteptațț-vă rtndul I

CENTENARUL CELEI DINTÎI CĂRȚI
ROMÂNEȘTI

Cu o sută de ani tn urmă, 
vedea lumina tiparului lucra
rea lui Gheorghe Moceanu, 
numit gimnast, menită sd 
cea dintîi din literatura 
specialitate, în bibliografia 
mănească.

Pentru realizarea ei, ctitorul 
învățămîntului de gimnastică 
din țara noastră și promotorul 

fi 
Ș» 
a- 
fn

re- 
fie 
de
TO-

sistemele de educa- 
rodul propriei sale

are 247 figuri dese- 
conțin descrierea e- 
și a mișcărilor de

unui fragment 
care o semnea-

la șută o... producție Dinamo,im
remareîndu-se la Dinamo Obor șl 
fiind promovat, de aici, la Di
namo București. La alte echipe 
n a jucat. Este un portar sobru, 
cu un deosebit simț de anticipa
ție a fazelor. Mulțl specialiști îl 
consideră cel mai complet por
tar care a evoluat în fotbalul 
nostru, după ce Voineseu șl Toma 
și-au pus bocancii în cui. Și, 
mărturisesc, le împărtășesc pă
rerea. Ghinionul lui a fost go
lul de la distanță primit acum 
cițtva ani, la București, în me- 
c-. il cu Danemarca. Este adevă
rat că înaintașilor li se cere să 
marcheze de la distantă, dar în 
aceiași timp portarilor li se... in- 
terzice să primească gol din a- 
fara careului 1 Acesta fiind pa
radoxul, Datcu a trebuit să pă- 
râsească poarta naționalei, unde 
părea a fi un titular inamovibil. 
Acestea sint dramele fotbalului. 
Intr-o clipă poți fi sus sau jos I

V. POPESCU, CLUJ. - Foto- 
g-af:a respectivă a fost reprodusă 
dm*r-o revistă englezească, îm- 
rre'mă cu explicația care a In
s'" t-o. Probabil că nu același 
lucru l-a făcut și publicația la 
care vă referiți, care a însoțit 
aceeași fotografie de un text fan
tezist.

Ilustrații i N. CLAUD1U

DE EDUCAȚIE FIZICĂ
CARTE :

>fc'

educației fizice a ostenit ani 
ani, adăugind cercetărilor 
studiilor pe care le-a făcut 
supra metodelor practicate
Germania, în Suedia și tn Dane
marca, tn 
ție fizică, 
experiențe.

Volumul 
nate, care 
xercițiilor 
bază.

Reproducerea 
din Prefacia, pe 
ză autorul — fost profesor de 
gimnastică la liceul Sf. Sava — 
ne scutește pe noi de orice alte 
amănunte, aducînd și pitorescul 
graiului și si ortografiei vre
mii a

(—) ^A_-n crezutu el • uă 
datoria sacră pertm fiâ eare 
omu, ca să adueâ dupe purer! 
din materîalulu necesara la 
edificarea — pe-feețțonarea o- 
rneUreL Derâ credu el e uă 
datortâ ți mai sacră pentru 
fii-care membru ale ur.ei na
țiuni, ea să lucre dupe putin
ță per.tra desr uitarea cona
ționalilor set. Ca român credu 
că făcu unu eervleiu, punen- 
du șl eu uă petridcă la edi
ficarea — progresulu conațio
nalilor meL Cu toate dificul
tățile Imense ce am întâm
pinată, pătrunsu Insă de uă 
necesitate simțită, întreprin
sei edarea acestui opu cale 
încă neumblată plnă acum, po- 
te nu’mi va succede dupe as- 
ceptare, deră uă dată fiindu 
calea deschisă, va succede al
tuia mai bine.

Ca profesoru de gimnastică 
la unulu din liceele capitalei 
României șl 
desvoltarea
fructiferă numai eându nu « 
Degleaă eu totulu sec oorpo-

rail. căci după cum tisei ui 
Ktnse târ.etoasl m afli lntr-un 
ecrpu tănetotu, am erezutu 
necesartu de a veni în ajuto- 
rclu acestei am urmi, dândufi 
ni desvoHare sistematică ți 
corespunzătoare progresului, 
la care ca români suntem des
tinați a sta In linia egală eu 
eele-l-al-te națiuni surori.

(...) La această întreprinde
re dificilă Suntu datoru sâ'ml 
esprimu adânca mea recunos- 
cință către D. G. Barițlu pen
tru alutoriulu datu la nomen
clatura Cgurlloru de uă parte ; 
eră de altă parte către D. I. 
v. Moldovanu pentru ajutoriu- 
lu datu la descrierea șl es- 
P-cațiunea figuriloru ; precum 
|! către D. N. Drocu Barda- 
nu'.

GIMNASTICA
fert» ti «n i.uMW

1

convlnsulu că
Intelectuală <

Astăzi, tn patria noastră, 
după o iuti de ani de la stră
dania unui autor de a edita, 
pe cont propriu, întîiul volum 
în spectaHtatt, ființează o edi
turi eare promovează, anual, 
«• complet plan da ^reduafta

eu zeci de titluri ți cu tiraje de 
sute de mii în domeniul speJ 
cialitiții în care Gheorghe Mo* 
ceanu, luptlnd cu greutăți și fă- 
cind sacrificii, t-a dovedit ți 
utftl u» ptoniț^

M lltâffl
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CEAI CU ROM
Bine. Atunci, pe mîine la 

fapte, în stație. Noapte bună.., 
închei discuția telefonică cu to
varășul meu de pescuit.

Proiectasem pentru a doua 
zi, duminică, o partidă de pes
cuit la copcă. De aceea, de cu 
seară mi-am 
buitoare unei 
tara orașului,

pregătit cele tre- 
atari Ieșiri în 

mai ales

citeva 
mînă și 
nare, pornim, amicul meu îna
inte și eu după el, spre stația 
de autobuz. Dar nu făcu doi 
pași și-1 văd cum se scurtează 
brusc, cum se duce pe copcă în 
jos 1 Plachez fulgerător 
puc de guler...

După oarecare muncă

minute, cu vergile în 
cu rucsacurile în spi-

șl-1 a-

velit într-un cearceaf, aștepta 
să 1 se usuce hainele care de
corau, de jur împrejur, soba o- 
mului care ne găzduise.

— Păi, am vrut să tree prin
tre două copci, dar mi se pare 
că, în realitate... nu era acolo 
decît o singură copci I e răs
puns spășit și, de data asta, n-a 
mai rîs. Trăsese,

VERIFICAȚI-VĂ, POATE AVEȚI TALENT
DE SELECȚIONER UNIC ?

iinniiiininniniiiiiiniiimiiiiiiiiiiinitniii»

a dat 
comen- 

egală 
Și pesi-

8. După un Joe pierdut, v-sțl 
format conv: ngerea că se putea 
eiștiga datorită unor Indicații 
tactice mat bune 7

4. Aveți jucători preferați. p» 
care Ti credeți mal potriviți de- 
cft titularii posturilor din echipa 
națională ?

5. Credeți că. tn anumite een-
puteați deveni un mar» ju

cător 7
«. Considerați că prezența unul 

mare antrenor constituie eondl- 
ț.a principală pentru construi
rea unei echipe mari 7

Dacă cumva ați răspuns eu DA 
la mai mult de una din aceste 
întrebări ale primului test, nu 
vă sfătuim să treceți la cel de 
as doilea, căci vă lipsește «piritul 
cr-ttc strict necesar pentru a a- 
borda sarcina de selecționer. Dacă 
’”•»* ați răspuns NU la cel puțin 
S <L- aceste Întrebări, puteți să 
v» încercări fc-ttte șl la testul 
urmările, ctmsiderindu-vă promo
va» C.r.e »•«, poate aveți talent 
de selecribner eu adevărat 7

de a folosi Informațiile și jude
cățile de valoare curente în mod 
just. Iată șl acest test. Răspun
deți sincer cu da sau nu la În
trebări.

1. Ce influențează mal mult ca
pacitatea unei echipe de a obți
ne rezultate bune :

») pregătirea de luptă I
b) tactica Indicată de antrenori
c) valoarea jucătorilor 7
2. Ce prețuiți mal mult dintre 

calitățile unui Jucător :
a) puterea de luptă 7
b) tehnica 7
e) îmbinarea luptei cu tehnica!
3. Ce aprecîați mal mult la 

citirea unei cronici cts fotbal:
a) descrierea dramatică a lup

tei ?
b) analiza justă • raportului de 

forțe 7
c) critica jocului echipelor șl a 

jucătorilor 7
d) învățămintele trasa da 

urma jocului 7
4. Ce vă atrage mal mult la un 

joc de fotbal:
a) jocul unor vedete t
b) speranța în victoria echipei 

favorite 7
c) lupta pentru victoriei 

ferent de rezultat 7
d) să contribuiți prin încurajări 

la victoria uneia dintre echipe 7
In cazul că ați răspuns DA la 

următoarele întrebări : ic, 2c, 3d 
și 4c. puteți să vă supuneți și 
ultimului test. Dacă ați greșit 
chiar și la unul din aceste răs
punsuri. este mai bine să vă ab
țineți și considerați vocația dv. 
de selecționer infirmată.

Ultimul test stabilește ascen
dentul dv. asupra oamenilor, în 
materie de fotbal. Este un test 
decisiv, căcj stabilește existența 
sau absența unor calități absolut 
necesare unui selecționer eare 
trebuie înainte de toate să știe 
să Ce convingător șl să tie în 
stare să conducă Ia înalt nivel 
un colectiv atît de eterogen cum 
este o echipă națională șl cele
lalte cadre necesare pentru 
gan:zarea pregătirii acesteia, 
și acest test :

1. Aveți păreri formate eu 
vire la măsurile necesare pentru 
a asigura dezvoltarea fotbalului 7

i. Ati fost căpitanul echipei de 
fotbal în care ați jucat 7

3. Simeți In stare să influen
țați în sensul părerilor dv. pe 
prietenii și pe colegii dv. 7

4. Aveți obiceiul să contraziceți 
pe cel din anturajul dv. In ce 
privește judecățile lor de valoa
re «supra echipelor și jucătorilor?

5. Aveți prezența de spirit 
umorul necesar pentru a 
nevătămat dlntr-o situație 
curcatâ, ivită pe nepregătite 
fată eu superiorii dv. de servi
ciu 7

Dacă ați răspuns sincer DA la 
absolut toate aoeste întrebări ale 
ultimului test, atunci să știți că 
■veți aptitudini reale pentru a 
deveni selecționer șl conducător 
al echipei naționale, cu condiția 
însă să faceți in prealabil un 
stagiu la conducerea unei secții 
de fotbal dintr-un club.

Dar chiar șl plnă atunci nu 
strică să faceți o cerere de a o- 
cupa funcția de selecționer, pen
tru cazul că aceasta va deveni 
vacantă. Această ocazie se ivește 
destul de des. Totuși, ținem să 
vă avertizăm că funcția nu este 
plăcută de loc. Dovadă este că 
cei care au ocupat-o in trecut 
nu donesc s-o reocupe nici cînd 
sînt rugați. Este în firea lucruri
lor ca în această funcție satis
facțiile să fie mult mai puține 
decît necazurile. Tn afară de ca
zul că vă cheamă Ramsey. Dar 
chiar șl atunci, nu vă invidiem 
pentru cazul că veți ft ales. Este 
o răspundere mare, pe care prea 
puțini știu —----- -  -

(După o 
Nou").

Clnd este vo»b». de elec
tronică sau <Se folclor, 
prea puțini rtnt acela • 
care cutează să exprimei. 

o părere proprie. Cînd 
vine vorba de fotbal, l 
tatea concetățenilor 
stat < 
filozofală 
metalul de rtad poate fi trans
format ta aur. Căe( rom in uf 
nu s-a născut numai poet. ei. 
cu cel puțin aceeași Îndreptă
țire, și un mare conducător 
al destinelor fotbalului nații 
nal. Mat. ales domeniul «•K’e- 
ționării și conducerii echifiel 
naționale reprezintă un c»mp 
liber, deschis tuturor ptoeri- 
lor și unde toate ideile par 
să găsească Justificare. De 
altfel, nici nu se poate ști 
ce talente ascunse zac tavă 
neexploatate. Multi au, reușit 

meseria asia după decenii 
activitate tatr-un domeniu 
totul diferit. Tocmaj fiind-, 
știm că stat atiția caie cred 
vocația lor pentru această 

îndeletnicire șt fiindcă dorim 
să contribuim, după puterile 
noastre, Ia mobilizarea tunsor 
forțelor tacă nepuse In valoa
re la dezvoltarea fotbalului, 
ne-am gtadit să oferim ace
lora dintre cititori eare simt 
vocație de selecționer să-și 
valorifice aceste talente eu 
ajutorul unor teste care să le 
permită confirmarea pe baza 
unor date obiective rezultate 
din aceste teste. Cine știe, 
poate că vom reuși să des
coperim In acest fel capacități 
latente care nu așteaptă de- 

să fie scoase din aanni-

probabil, sin-
xivyi.i 

convin!?! câ dețin piatra j
>falâ cu ajutorul eăreia..

1 !”»*•; nu. on— 
noștri

îl scot

< < - ,

începem seria

Fugim

Pentru început, vom verif! - 
o caiite» a canrfidaptar 
poate că va părea oa-

termos plin cu ceai fierbinte* 
îmbrăcăminte fi încălțăminte 
rit mai călduroasa.

Și iată-ne ■ doua H, ffla-do- 
dimineață, pa gheața luda a 
unui lac din apropierea Capi
talei. Dimineața a geroasă, dar 
senină și frumoasă. Aerul rece 
Înțeapă plăcut nările. Ne bucu
răm de albul strălucitor care ne 
înconjoară. Ochim cita un loc 
ce ni se pare potrivit șl înce
pem să facem copci în gheața 
groasă de trei palme. Deși e un 
ger de crapă pietrele, noi nădu
șim binișor asupra uneltelor de 
spart gheața. După ce facem 
fiecare cîte trei copci, ne apu
căm de pescuit. Nu trece mult 
și peștișorul-momeală din cîrll- 
gul undiței mele este înhățat 
brusc de-o știucă frumușică. 
Am scos-o șl am eșezat-o ală
turi, pe gheață, în -vreme ce 
amicul meu scotea un biban 
dolofan...

După puțin, 
scot termosul 
binte.

— Nu vrei un ceai fierbinte? 
îl întreb pe amic.

— Nu! Eu am ceai rece, dar 
eu efect salutar! îmi răspunde 
el și scoate o sticlă din rucsac.

— De ce rece ? Nu-i mai de 
efect...?

— E ceai cu rom ! mă între
rupe el. Jum-ate rom, jum-ate 
nimic ! Și ride încîntat de glu
ma făcută.

Tot așa, mai pescuind, mai 
bind ceai (eu ceai fierbinte, el 
„ceai" cu rom), spre ora prîn- 
zului ne cam făcusem suma. 
Aveam fiecare cam cîte două 
kilograme de știucă și biban.

— Ce zici, mergem, că m-a 
cam răzbit frigul, propun eu.

— Mergem.. Pe mine nu m-a 
răzbit, răspunde el rîzind în
veselit, deși nu vedeam vreun 
motiv de rîs.

— Atunci strîngem sculele. 
Și începem să le adunăm. După

din copcă, ud leoarcă, 
repede spre eea mal apropiată 
casă.

— Cvm draeu’ r| reușit...? n 
bombăneee, îh vreme ce el, în

gur concluzia că, dacă te duci 
cu „ceai eu rom" la copcă, te 
poți duce... pe copcă !

llb CARCIU

min- 
eehi- 
ru o

ALTE „POANTE" 
ALE UNUI BALERIN

simțim frigul, 
cu ceai fier-

BRAILA, rrORAȘUL CU SALCIMI" ?1 le?! 
în
de

înfruntarea dintre fotbalul 
românesc și cel britanic, chiar 
pe malurile Tamlsel, “ J'‘
naștere la numeroase 
tarii, a permis — tn 
măsură — optimiștilor 
miștilor să ia poziție.

Dacă ne-am ghida după cota 
cantitativă a opiniilor dlntr-o 
tabără și din alta, am pro
clama poate victoria la puncte 
a pesimiștilor. Insă... Rezulta
tul, bine cunoscut la ora a- 
ceasta, a dat dreptate minori
tății și, in special, unui cunos
cut balerin șl necunoscut (de 
masa de cititori) epigramist. 
Este vorba de Victor Vlase, 
care, cu anticipație, ne-a tri
mis o serie de catrene, pe 
cit de spirituale, tot pe atit 
de optimiste.

Rezultatul de pe Wembley 
confirmă, deci, că ;,cine riscă, 
cîștigă". Șl Victor Vlase este 
cîștlgător.

vreme 
o 

ritabilă pepinieră ciclistă, din 
„răsadurile” căreia s-au ivit 
o »erie, de tineri talentați. li
nele succese repurtate de Ju
niori în 1967 șl 1968 denotă că 
pedalorii brăilenl sînt pe cale 
să reînvie strălucirea vechiului 
centru ciclist de pe malul Du
nării.

Măi vîrstnicii iubitori ai spor
tului cu pedale își amintesc că 
Brăila, „orașul cu salcimi", 
a fost și orașul cu campioni 
care au ilustrat ciclismul din
tre cele două războaie: Virgil 
Mormocea, Lică Negrescu, 
Zamfir Munteanu și Vasile Dinu. 
Alături de ei au activat alți 
cicliști de valoare: sprinterul 
Spiru Stefaniți, vicecampion la 
viteză, în repetate rînduri, fra
ții Popîrlan, N. Oțeleanu, de 
asemenea vicecampion, Ștefan 
Dinu etc. etc.

în timp ce cicliștii bucureș- 
teni jinduiau după un velo
drom, la Brăila, în anul 1926, 
se inaugura — în parcul de la 
„Monument" — o reușită pistă 
de pămînt (556 m). în tribună

Reînviind în ultima 
tradiția, Brăila a devenit

pe marginea virajelor se
ve-

Șl CU CAMPIONI CICLIȘTI
»î
adunau cam la vreo 10 000 de 
spectatori la memorabilele me
ciuri cicliste Brăila-București 
sau La reuniunile internaționale, 
deseori întîlnirl triunghiulare : 
Brăila-București—Sofia (sau
Russe). în fruntea concursuri
lor ânuale — sau „clasice", 
cum 11 se spunea — desfășu
rate pe velodromul brăilean, se 
situa tradiționala competiție 
„Cupa Macri”, la care au par- - 
ticipat numeroși cicliști străini 
(printre care și francezul Pierre 
Gallien, cîștigătorul „Tu
rului României" 1936), de-a lun
gul celor 12 ediții, tn ultima 
ediție — 1939 — victoria a re
venit lui Virgil Mormocea^ unul 
dintre așii brăileni, care a scris 
pagini frumoase în istoria ci
clismului românesc și a fost 
sărbătorit, ieri la Brăila, pen
tru patru decenii rodnice în 
slujba sportului pedalei.

în 1946, activitatea ciclistă a 
fost reluată cu sprijinul ziaru
lui local „înainte". Au mai 
trecut cîțiva ani, și din Brăila 
au început să se ridice noi cam
pioni ai țării: Ion Vasile, ac
tual antrenor la „Steaua" (care 
a fost component al naționalei

nașterea vechiului centru ciclist 
Brăila, in toată amploarea cu
noscută altădată.

Ce am dori

I

Nunweiller VI — Dinu
— Strașnic ați luptat -voi doi I 
Le-a spus lumea, cu mirare.
— De unde vă trageți voi 7
— Nu știți ? Din...

„Ștefan cel Mare" !

Vl-L PREZENTAM PE RUGBYSTUL
ILARION CIOBANU

activitatea 
(în 1950) ca

spor- 
arun- 

unei 
masă, 

regiunea

51-a început 
«vă lâ 19 ani . 
câtor de disc, in cadrul 
competiții cu caracter de 
S-a clasat primul pe “ _ 
Dobrogea. iar în finala — des
fășurată la București — a ocu
pat locul al patrulea. Pe atunci; 
constănțeanul Ilarion Ciobanu era 
șofer pe un șantier dobrogean 
și-și continua studiile la cursul 
seral. Discobolul de Pe litoral 
avea șl faima locală a unui 
foarte bun înotător, el numărîn- 
du-se printre temerarii care in
trau Î11 măre șl toamna destul 
de tîrziu, pe vreme rece.

In 1953. a înoîput să practice ■ 
rugbyul la echipa Știința din 
Galați, oraș in care urma cursu
rile facultății de mecanică na
vală. înzestrat cu un fizic aparte 
(1,88 m ; 90 kg) s-a afirmat re
pede în sportul cu balonul oval, 
în 1935 a venit la București, ju- 
cînd la Știința. După doi ani, în 
1937, a trecut la Dinamo, iar în 
1959 și 1960 a apărat culorile clu
bului Progresul.

ÎNTÎLNIRE CU «ALEXAN
DRU CEL MARE*

că r ier a sa de rugbyst (1953— 
a jucat linia a doua 
(închizător), evoluînd

Simion (a 
de ani) a 
în șir, an 
piatră brut

s-o poarte.
idee din revista „Veac

în „Cursa Păcii” și cîștigător 
de etape în „Turul României'), 
Silviu Duțâ și Petre. GhițA Alți 
sportivi cu bune (rezultate în 
competiții importante, ca Eugen 
Mihăilâ, Marcel Voinea, N. 
Boca, Ilie Nica, Enache Aurel, 
Mihail Simion etc. au Comple
tat lotul brăilean.

Ciclistul Mihail Simion, re- 
nunțînd la activitatea compe- 
tițională, a fost atras de mi
găloasa muncă de instruire. 
Și-a făcut ucenicia pe lingă an
trenorul Virgil Mormocea, iar 
în 1965 i s-a încredințat con
ducerea centrului ciclist brăi
lean „Tînărul metalurgist", 
răbdare, tact și sîrguință, 
nărui antrenor M. 
împlinit recent 36 
cioplit zile și luni 
de an, în blocul de
al numeroșilor aspiranți la glo
ria ciclistă. Și roadele nu 
întîrziat.

In 1965 și, mai insistent, 
1986, juniorii din Brăila
început să apară pe locuri frun
tașe în clasamentul unor im
portante concursuri. In 1967, ei 
au cucerit toate campionatele 
Pe șosea : contratimp indivi
dual și fond (prin Cr. Tudo- 
ran) și pe echipe (Tudoran, Bă- 
canu, Tănase, Hrisoveri); apoi 
„Criteriul juniorilor", concura 
internațional pe etape (Cr. Tu
doran) și „Cupa orașelor”, (șase 
etape) pe echipe, iar la indivi
dual, prin același teribil Tu
doran, din păcate azi în dez
acord cu disciplina. Brăila a de
pășit astfel excelentul „event” 
realizat de către brașoveni în 
1965, cărora însă le-a lipsit din 
palmaresul acelui an de succese 
victoria în „Cupa orașelor". în 
ultimul sezon, orașul dunărean 
a avut doi tineri în lotul repu
blican, Iar echipa „Tînărul me
talurgist" (D. Nemțeanu, M. Ene, 
M. Băcanu, M. Hrisoveri) a 
concurat în „Turul Bulgariei 
1968.

O serie de succese care nasc, 
firește, și obligații: juniorii să 
confirme, In continuare, la ca
tegoria seniori, în probe de altă 
amploare, iar pepiniera brăi- 
leană să dea noi talente ciclis
te, care, alături de actualii ași 
în devenire, să contribuie la re-

Dumitrache — Domide
Cu H.H. italienti
Și francezii cu B.B.
Fac furori în lumea-ntreagă, 
Iar românii cu... D.D.

Angelo Nlculescu
După mc . ■

3peare privește 
Pe Sir Ram furios... 
Caragiale-n s imb zîmbețte: 

M ce........ Angel radios" !

în 
1960) 
treia . 
peste 200 de meciuri. A 
parte, în repetate rinduri, 
Iotul republican șl a fost 
prumutat" echipei C.C.A.
Intilnireâ intercluburl 
[ia engleză Swansea, 
detașat de către militari.

Printre numeroșii săi 
și adversari se 
relea, Paloșanu. 
Vicol, Blăgescu 
bineînțeles — 
Mare", cum l-a denumit 
străină pe Al. Penciu, pe 
Interlocutorul nostru îl consideră 
drept unul dintre cei mal 
lentați rugbyști din ultimele 
decenii.

șl a 
in 

făcut 
din 

„îm- 
pentru 

cu forma- 
ciștlgatâ

colegi 
Ghlu- 

Moraru,
numără : 
Veluda,
etc., etc., șl 
^Alexandru cel

presa
care

ta- 
dpuă

DE CE RUGBY ?

La Întrebarea noastră, de 
preferat sportul cu balonul 
val, actualul artist de cinema na 
răspunde concis : 
■port
eare
• un 
■curt 
■tructurii mele”.

ce a
o-

.pentru că e uu 
mal bărbătesc, mal dur, 
solicită mult pe sportiv ; 
joc mal complex și — pe 

— 11 simțeam mal potrivit

ATRAS DE ZEIȚA THA
LIA

în
B-ia!
MS

1958, dînd curs unui imbold 
vechi .car* mă făcea ■* vi
ta ecUI d«chl|l« *5 dup*

cum mărturisește fostul rugbyst 
— a Intrat la Institutul de Tea
tru. în al doilea an de studenție 
actoricească a debutat pe ecran 
(în filmul setea). Au urmat alte 
filme (12 la număr), printre care 
Lupeni, Răscoala etc. (iar recent 
Columna), care l-au făcut să spu
nă adio sportului de competiție.

SPORTUL ȘI ARTA
în încheierea scurtei noastre 

convorbiri — care a avut loc 
In Piața Cosmonauților, în aștep
tarea autobuzului (Cinematogra
fiei ) pentru Buftea, l-am Întrebat 
ce părere are despre r 
activității sportive Ii. viața 
actor.

„Pentru scenă dar, mal 
pentru film, îndeosebi In 
de epocă, In care se cere să 
costume groase, armură, 
grea, să călărești, să te 
să sari, să te cațerl etc., activita
tea sportivă — nu neapărat cea 
de performanță — este de un real 
ajutor șl o consider indispensabi
lă pentru orice slujitor al 
teatrale și, mai cu seamă, 
matografice. In acest sens, 
dau un amănunt : plnă la 
mul Setea nu călărisem 
loc. Consider insă că, datorită 
activității sportive anterioare, am 
reușit să devin un călăreț destul 
de bun, doar In citeva zile"...

Așadar, aviz tinerilor dornici 
de a face teatru șl, mai cu ose
bire, film.
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LOTO-PRONOSPORT
CIȘTIGATORII CELOR 10 AUTO
TURISME ATRIBUITE PRIN 
TRAGERE LA SORȚI LA TRA
GEREA SPECIALA LOTO A RE
VELIONULUI DIN 5 IANUARIE 

1969

Categorla K extragerea a II-a 
(5 autoturisme) : 1 „Warszawa" : 
Georgescu Florin — Timișoara ; 
4 „Dacia 1100“: Dodeanu Lazăr — 
Arad, Socol Gheorghe — Bucu
rești. Bochler Francisc — Timi
șoara, Cojocaru Ion — București.

Categoria L extragerea a II-a 
(5 autoturisme rămase de la ca
tegoria K) : 3 „MOSKVICI 408“ cu 
4 faruri și radio : Vana Gavril •- 
București, Oana Viorica — Cluj. 
Stănescu Aura — București; 2 
„SKODA 1000 M.B.": Burmaz
Traian — București. Bonoczky 
loan — Arad.
CIȘTIGATORII CELOR 40 EX
CURSII ÎN U.R.S.S. ATRIBUITE
PRIN TRAGERE LA SORȚI LA 
TRAGEREA ------------' --------
A

SPECIALA LOTO
REVELIONULUI DIN 5 IA 

NUARIE 1969

Ioan Mihai — București; 2.1. ___ _
Dinu Ion — București; 3. Ionescu 
Viorica — București; 4. Lazăr 
Alexandru — corn. Ghelar jud. 
Hunedoara : 5. Nicliita Costicâ 
com. Berești — Galați ; 6. Tănă- 
soiu A. Nicolaie corn. Boldești 
jud. Prahova: 7. Bălan C. Ilie Tg. 
Bujor jud. Galați; 8. Avram Ni
colas — Craiova; 9. Smartuio
Hernwm — Bucuregtt) 1». flră-

nescu Constantin — București; 
11. Bulearcă Constantin — Bucu
rești; 12. Sirbu Gheorghe — 
București ; 13. Constantinescu Va
leria — București; 14. Stoian Va
sile — București ; 15. Năstase Ro- 
dica — Brăila; 16. Bria Gheorghe
— Arad ; 17. Ștănculescu Vasi- 
lichia — Bușteni: 18. Jianu Adrian
— București : 19. Tuca Marcu —
Reșița ; 20. Nathl Pavel — Cluj;
21. Botez Rodica — Iași; 22. Po- 
povlci Gabriela — București; 23. 
Roșea Dan — Timișoara; 24. Bir- 
zan Aurel com. Băicești jud. Vil- 
cea; 25. Mateescu N. — Galați; 
26. Stanisici Szgian com. Denia 
jud. Timiș; 27. Uușca Nicolae — 
Constanța; 28. Dimltriu Dimitrie
— București: 29. Stanca Ion — 
Ploiești; 30. Năsturaș Constantin
— Roman; 31. Strava Teodor — 
Baia Mare: 32. Dobre Gheorghe 
corn. Vidra jud. Ilfov; 33. Po 
pescu Mihai — com. Sișești jud. 
Maramureș; 34. Florea Crăciun — 
București: 35. Berechet Ștefan — 
Lupeni; 36. Trișcă Dumitru com. 
Tibia Bîrgăului jud. Bistrița; 37. 
Safar Zsuzsana com. Diosig jud. 
Bihor: 38. Danilof Ștefan — Plo
iești: 39. Trifan Trifan — Lipova; 
40. Cimpeanu Pavel — Cluj.
• Numai astăzi și miine vă mai 

puteți procura biletele Ia trage 
rea excepțională Loto de marți 
21 ianuarie 1969. La această tra
gere se atribuie autoturisme „Da
cia 1100", „Moskvici 408“ cu 4 fa
ruri și radio, „Skoda 1009 M.BA 
In număr NZUMITATt W «X- 
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Fetele-Jokeu nu se intilnesc 
numai în scenariile de film, ci 
și la hipodromul Tropical 
Park din Miami, unde — la 
14 ianuarie — tînăra Barbara 
Jo Rubin și-a primit licența 
de practicare a acestui peri
culos sport. Să -i urăm succes 
și căzături puține !

un „pact ae neagresiune’ intre mari rivale? Așa pare a fi, judecind după acest 
instantaneu, în care Annie Famose, Gertrud Gabl, Roși Mittermeier și Kiki Cut- 

nouă probă in Cupa
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pentru 
clubu-
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al treilea joc la 
Bruxelles).

Tommy Docherty stind de 
vorbă cu ctțtva jucători

MILAN — CELTIC GLAS
GOW la 19 februarie la Mila
no și la 12 martie la Glasgow 
(un eventual 
19 martie la

AJAX 
BENFICA 
februarie, la Amsterdam 
la 19 februarie la Lisabona.
(Un eventual al treilea joc, la 
19 martie, la Paris).

SPARTAK
A.E.K. la 26 februarie la Trr.a- 
Va și 12 martie la Atena. (Un 
eventual al treilea joc, la 
martie, la Belgrad).

FOTBAL PE GLOB
U.E.F.A. a făcut cunoscut 

că în urma înțelegerii dintre 
echipele participante în sfer
turile de finală ale C.C.E., au 
fost fixate datele de desfășu
rare a jocurilor.

ȘTIRI. REZULTATE

• La Hamilton. Da 
ca a dispus de reprezt 
Insulelor 
(3—1).

• F.C. 
turneul în Congo (Braz 
jucind cu o selecționată 
provinciei Kiolou, de care 
.dispus cu 3—0.

istoria
— pe 

■sament, cu 
I de partide, cu 
aproape sigură 
torul campionat 
a divizie__
ani ce-a rindui 
crmar.țe ale fa- 

suporterii Aston 
ransferat simpa- 
> echipe. La par

ate pe teren propriu, 
arfe, publicul se re- 
r.umai intr-un mod 

pentru moralul echi- 
> dezastruos 
■ubrezite ale

.'na din primele măsuri 
te de noua conducere a

lua- 
fost 

aceea de a angaja un alt mana
ger. Este vorba de Tommy Do- 

. căruia i se ofense, in 
i perioadă, și un angaja
ta Spania. Dar Docherty
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PE GHEAȚA
Șl ZĂPADĂ
9 ROMA. — Cursa de 30 km 

din cadrul concursului interna
tional de schi fond de la Cas- 
telrotlo (Italia) s-a încheiat cu 
victoria sportivului norvegian 
Odd Martinsen, medaliat cu ar
gint la Jocurile Olimpice. El a 
fost cronometrat în Ih 34:10,2. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Gronningen (Norvegia) — 
lh 34:55,9, Harviken (Norvegia) 
— lh 35:14,5, Aslund (Suedia) — 
lh 35:20,0.

Campionul olimpic de la Gre
noble, italianul Franco Nones, 
a ocupat locul 15 cu lh 37:44,5.

• TARVISIO. — Proba mas
culină de slalom special din ca
drul concursului internațional 
de schi alpin de la Tarvisio a 
fost cîștigată de sportivul Ita
lian Carlo Demetz cu timpul de 
114,85. Pe locurile următoare 
s-au clasat Renzo Zandegiaco- 
mo (Italia) — 116.75. Bob Coch
ran (S.U.A.) — 117,07 și Stoffer 
(Austria) — 117,21.

• MOSCOVA. — în cadrul 
campionatului unional de hochei 
cu mingea (bandy), liderul cla
samentului. Dinamo Moscova, a 
învins cu scorul fie 8—1 (4—0) 
formația Trud Kuibîșev.

în clasament, pe primul loc 
se află Dinamo Moscova cu 35 
de, puncte (din 18 jocuri), urma
tă de S.K.A. Sverdlovsk — 
31 de puncte (din 19 meciuri) etc.

• PRAGA. — Etapa a 28-a 
a campionatului cehoslovac de 
hochei pe gheață s-a soldat cu 
următoarele rezultate : Sparta 
Praga — VSZ Kosice 2—4 (0-1, 
0-2. 2-1) ; Tesla Pardubice — 
SONP Kladno 7—2 (0-0, 5-1,
2-1) ; TJ Gotwaldow — HZ Lit
vinov 3—9 (0-3, 2-4, 1-2) ; Slo
van Bratislava — Motor 
Budejovice 5—3 (2-2, 2-0,

în clasament conduce 
Jihlava cu 42 de puncte, 
tă de Sl’ovan Bratislava 
puncte și ZKL Brno 
puncte.

Ceske
1-1).
Dukla 
urma- 
39 de 

38 de

A FOST STABILIT LOTUL
BELGIAN PENTRU C. M.

DE CICLOCROS
Federația belgiana de speciali

tate a stabilit lotul de cicliști care 
va reprezenta Belgia la viitoarele 
campionate mondiale de dcîo- 

■os, programate la 23 iebruan- 
Magstadt (R.F. a Germaniei).

La startul concursului rezervat 
mfesionistilor vor fi prezer.’i 

E—c de Vlaeminck. Albert van 
Damme. Julien va- den Haese- 
velde și Freddy Nijs.

Pentru campmna' 
amatorilor au fost selecționați 
Ro«er de Vlaemlnck. Robert Ver- 
Diere. Ren« Dederek și Flory 
Orgera e.

rezervat

BOTVINNIK CONDUCE LA BEVERWIJK
a lui V. CiocilteaA doua victorie

HAGA, 18. — în runda a 
4-a a turneului internațional 
de șah (grupa maeștrilor) de 
la Beverwijk, Victor Ciocîl- 
tea, cu piesele albe, l-a învins 
pe olandezul Krabe. Kurajița 
a cîștigat la Vesterinen și 
Honfi la Jongsma.

în clasament conduc Kura- 
jita (Iugoslavia) și Honfi (Un
garia) cu cîte 4 puncte, urmați 
de Cioriltea (România) — 3 
puncte, Vesterinen (Finlanda) 
— 2% puncte etc.

în grupa marilor maeștri, 
Botvinnik l-a învins pe Van 
Scheltinga și Keres pe Lom
bardy. Langeweg a cîștigat. la 
Medina, iar Benko Ia Ostoici. 
Kavalek a remizat cu Donner. 
Pe primul loc în clasament se 
află Botvinnik (U.R.S.S.) eu 
3Vs puncte, urmat de Cîrici

(Iugoslavia), Keres (U.R.S.S.),
Langeweg (Olanda) — 3 punc
te etc.

PESTE 300 CONCURENT!
IN TROFEUL MARTINI 

LA FLORETĂ
PARIS 18 (Agerpres)- — 

Tradiționala competiție inter
națională de floretă pentru 
cupa „Martini® va avea loc în 
zilele de 25 și 26 ianuarie în 
sala „Pierre Coubertin® din. 
Paris. La competiție participă 
peste 300 de sportivi repre- 
zentînd Anglia, R.F. a Germa
niei, Italia. România, U.R.S.S-, 
Ungaria, Olanda, Polonia și 
Franța

l/n echipaj redutabil — pentru celelalte concurente — din 
raliul Monte Carlo: Pat Carlsson-Moss fi E, Nystrom, care 
au terminat în repetate rînduri pe primul loc în clasamentul 
jeminin al competiției, luînd startul de la Londra — pe o 

mașină Landa — în actuala ediție a raliului.
Teletoto! A.P -Agerpres

^tefexradiotetefo
1N CADRUL CONCURSULUI atletic pe teren acoperit 

de la Los Angeles, Willie Davenport a parcurs 60 yarzi 
garduri în 7,0. Proba de 60 yarzi a revenit Iui John Carlos 
in 6,1. Pe locul doi s-a clasat în același timp Bill Gaines. 
Proba de 800 m a revenit lui ‘Ralph Doubell in 2:07,0.

MANCHESTER UNITED — 
RAPID VTENA, la 26 februa
rie la Manchester și 5 martie 
la Viena (un eventual al 
lea joc, la 19 martie, la 
lin).

• Selecționata Ungariei ș 
început turneul în America 
de Sud. Jucind în Columbia, 
la Bogota, ea a învins forma
ția Santa Fe cu 5—2 (2—0>.

trei- 
Ber-

1N-ECHIPA MEXICULUI 
TREPRINDE UN TURNEU

ÎN EUROPA

va
a-

Selecționata Mexicului 
întreprinde, în primăvara 
cestui an, un turneu în Euro
pa- Programul jocurilor este 
următorul : cu Portugalia, la 
6 aprilie la Lisabona, cil Bel
gia, Ia 16 aprilie, la Bruxelles, 
cu Spania, la 23 aprilie, la 
Madrid, cu Suedia la 1 mai, 
la Stockholm, cu Norvegia la 
4 mai la Oslo, cu Danemarca 
Ia 7 mai la Copenhaga. La 22 
ianuarie, Mexicul va întîlni, 
la Ciudad de Mexico, repre
zentativa Danemarcei.

• Federația de fotbal din 
Venezuela a suspendat pe o 
perioadă de 1 an de la orice 
activitate internă și interna
țională echipa Deport ivo Ca- 
narias din prima ligă a cam
pionatului. Conducerea aces
tui club s-a făcut vinovată de 
faptul că în întîlnirea cu e- 
chipa O.F.K. Beograd a pre
zentat o formație alcătuită nu
mai din jucători de rezervă, 
inducînd în eroare publicul 
spectator.

năiorii acțiunilor 
too Villa și-au manifestat încă 
de mai mult timp nemulțumi
rea pentru situația grea în care 
se afla clubul. In urmă cu un 
an. a luat ființă un comitet de 
conducere .fantomă®, după 
modelul „cabinetului fantomă” 
creat de partidul de opoziție, 
pregătit să preia puterea și in
trat în tradiția politică britani
că. Acest comitet a început să 
acționeze în culise pentru a în
locui comitetul în funcțiune și 
pentru a recurge la măsuri or
ganizatorice energice, capabile 
să readucă echipa pe linia de 
plutire. în urma acestor mane
vre, financiarul londonez Pat 
Matthews, conducătorul corpo
rației First National Finance, 
a oferit acum patru săptămîni 
750 000 de .lire sterline pentru 
a prelua conducerea clubului și 
a încerca să-1 salveze de retro
gradare. Propunerea a fdst ac
ceptată și imediat au fost efec-

MECIURILE DRAMATICE CONTINUĂ
IN OBEN-UL DE LA SYDNEY

VINERI ÎNCEPE 
.CUPA MONTEVIDEO®

La Montevideo a sosit echipa 
de fotbal Torpedo Moscova. 
Fotbaliștii sovietici vor evolua

în finala probei de simplu 
feminin din cadrul turneului 
internațional „open® de tenis 
de la Sydney se vor întîlni 
Margaret Smith Court (Aus
tralia) și Rosemary Casals 
(S.U.A.). în semifinale, Mar
garet Court a învins-o cu 
6—3, 6—0 pe compatrioata sa 
Kerry Melville, iar Rosie Ca-

sals a dispus cu 6—3, 5—7, 
7—5 de americanca Billie Jean 
King.

într-una din semifinalele 
probei de simplu bărbați, aus
tralianul Tony Roche l-a în
trecut la capătul unui meci 
dramatic cu 5—7, 7—9, 6—4, 
11—9, 8—6 pe compatriotul 
său Ken Rosewall.

a refuzat vila cu care-1 tenta 
Bilbao și a preferat să treacă 
la Aston Villa, unde a început 
imediat să imprime echipei un 
alt stil de lucru. Antrenamen
tele din Villa Park au devenit 
ore de muncă grea, Doc — că
ruia jucătorii au început să-i 
spună „sergentul-major" — in- 
sistînd în mod deosebit și asupra 
pregătirii fizice. Docherty a re
curs la unele schimbări în for
mație, obținînd angajarea, cu 
33 000 de lire sterline, a lui 
Brian Tiler de la Rotherham, 
un mijlocaș pe care-1 remarca
se de mai multă vreme.

în același timp cu Docherty 
a mai fost angajat Eric Wood
ward, ziarist din Birmingham, 
însărcinat cu relațiile publice 
ale clubului și, în mod special, 
cu organizarea unei campanii 
menite să readucă la Villa Park 
Pe vechii suporteri ai echipei. 
Au avut loc antrenamente cu 
spectatori, reuniuni cu supor- 

• terii, iar la 22 decembrie — 
primul examen : meciul de cam
pionat cu Norwich. Un număr 
neobișnuit de mare de specta
tori —19 923 — au fost prezenți 
la Villa Park, avînd prilejul să 
asiste la un reviriment plăcut. 
Gazdele au început jocul vifo
ros, și, după patru minute, au 
înscris primul gol, cîștigînd, în 
cele din urmă cu 2—1. După 
șase zile a fost programat un 
meci decisiv, cu Cardiff, care 
nu mai pierduse de nouă etape, 
în ciuda ninsorii, 41 000 de spec
tatori au ținut să vadă partida

și să sușțmă frenetic echipa fa
vorită. care renăscuse parcă din 
cenușă. Aston a jucat excelent, 
a cîștigat cu 2—0 și a reușit să 
scape de ultimul loc. La sfirși- 
tul meciului, suporterii au fă
cut echipei o demonstrație de 
simpatie de parcă ar fl cîștigat 
cel puțin campionatul mon
dial. .. -După mult timp, nota 
în ziua următoare Alan Williams 
în cronica sa din „DAILY EX
PRESS®, mindria s-a reîntors 
la VUla Park.. .“

Operațiunea „sărutul vieții” 
are însă și unele implicații de 
ordin, ca să spunem așa, extra- 
sportiv. Unele persoane și-au 
pus întrebarea care este rațiu
nea importantei investiții pe 
care s-a hotărît să o facă omul 
de afaceri Pat Matthews. Cu 
atit mai mult cu cit, sint destul 
de îndepărtate perspectivele u- 
nei ascensiuni rapide ale clu
bului Aston Villa pinâ la înăl
țimile la care ar putea deveni 
o întreprindere rentabilă. După 
cum a relatat un ziarist, Matt
hews este convins că reactiva
rea lui Aston Villa este în mare 
măsură în interesul bussines-ului 
local din Birmingham. Cu alte 
cuvinte, suma cu care a fost 
cumpărată Aston Villa repre
zintă, pur și simplu, o cheltuia
lă pe care First National Fi
nance Corporation o trece la ca
pitolul publicitate. Comentind 
acest fapt, Donald Saunders 
scrie in .DAILY TELEGRAPH® 
că el ridică unele probleme, 
întrucît ar trebui luate măsuri 
pentru a evita ca interese din 
afară să preia controlul indi
rect asupra fotbalului brita
nic. ..

Va fi salvată Aston Villa de 
retrogradare ? S-ar părea că 
există șanse serioase. In viitoa
rele etape se vor contura mai 
precis consecințele operațiunii 
„sărutul vieții".

U. VALUREANU

DUPĂ SASE REGATE, în frun
tea clasamentului campionatu
lui mondial de yachting la cla
sa .5.5 m“ se află echipajul 
englez Marks — Deschamps cu 
15 puncte. îi urmează echipa
jele Cudmore — Bruen (Ir
landa) — 34,4 puncte, Troupel — 
Lanaverre (F ranța) — 38.7
puncte, și Nordheim — Whea
ton (S.U.A.) 53,7 puncte.

Regata a 6-a, desfășurată la 
Rio de la Plata, a revenit echi
pajului francez Troupel — La- 
naverre.

EUGENIO MOLINARI, cunos
cutul pilot italian, a stabilit pe 
lacul Como un nou record mon
dial pentru bărcile cu motor. 
Pilotînd o ambarcațiune echi
pată cu un motor de 8 000 cmc, 
el a parcurs 24 de mile în 
18:24,1, realizînd o medie orară 
de 144,925 km. Molinari a 
rectat recordul lumii care 
de 138,417 km și aparținea 
glezului Buckley.

UNIUNEA EUROPEANĂ 
BOX 
nilor 
care 
să-și

Tiparul L P. «Informația®, «tr. Brezolanu nr. 23—25, București

co- 
era 
en-

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE HANDBAL masculin de la 
Erfurt a fost cîștigat de echipa 
Motor Eisenach (R.D. Germană), 
care în meciul decisiv a învins 
cu scorul de 12—8 (6—5) forma
ția poloneză GKS Gdansk.

CURSA CICLISTĂ „Săgeata 
Maghrebului”, care urma să se 
dispute între 13 și 18 martie 
prin mai multe țări din nor
dul Africii, a fost centraman- 
datâ, urmind să aibă loc în 
anul 1970. Ea va fi înlocuită cu 
o cursă ce se va disputa nu
mai pe teritoriul Algeriei.

De asemenea. Turul ciclist al 
Marocului va fi înlocuit, anul 
acesta, cu „Premiul indepen
denței", competiție de 9 etape, 
însumind 1 200 de kilometri.

DE 
a confirmat lista campio- 

europeni profesioniști 
urmează ca, în acest an, 
pună în joc centurile ce

Ie dețin. Iată numele actualilor 
campioni europeni : muscă F, 
Atzori (Italia) ; cocoș S. Burru- 
ni (Italia) ; pană Manuel Calvo 
(Spania) ; semiușoară Petro 
Carrasco (Spania), ușoară B. 
Arcari (Italia); semimijlocie F. 
Mack (Olanda); mijlocie-mică 
Remo Golfarini (Italia) ; mijlo
cie C. Duran (Italia) ; semigrea 
T. Bogs (Danemarca); grea H. 
Cooper (Anglia).

în martie, se pun in vînzare 
biletele pentru C.M.

de fotbal din Mexic

ÎN CAMPIONATUL UNIO
NAL DE ȘAH, care se des
fășoară în prezent la Alma 
Ala, Lutikov l-a învins pe 
Saharov, iar Osnos a cîștigat 
la Igor Zaițev. Fostul cam
pion mondial, Mihail Tal, a 
cîștigat la Nikitin. A fost 
consemnată remiza în parti
dele : Averbach — Holmov, 
Klovan — Lein, Platonov — 
Cerepkov și Vasiukov — 
Podgaiț. Partidele Gurghe- 
nidze — A. Zaițev și Lie- 
berson — Polugaevskj au 
fost întrerupte. In clasament 
după 11 runde conduce A. 
Zaițev cu 7l/a (1) puncte, 
urmat de Podgaiț 7 puncte. 
Tal, Lutikov. Osnos 6V2 
puncte etc.

Comitetul de organizare al 
campionatului mondial de fot
bal — 1970 își va începe acti
vitatea in februarie anul viitor. 
Dl. Guillermo Canedo, preșe
dintele federației mexicane de 
specialitate, care a făcut un 
turneu în Europa, participînd 
și la cîteva ședințe ale F.I.F.A., 
a anunțat că pentru turneul fi
nal din Mexic biletele de intra
re vor fi puse în vînzare din 
martie 1969.
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GREVA* CICLIȘTILOR
Federația italiană de ciclism 

examinează un dosar destul de 
ciudat. Un număr de 64 cicliști 
au refuzat să pedaleze cu o vite
ză mai mare de 15 kilometri pe 
oră, protestînd, în acest fel, îm
potriva faptului că traseul unei 
curse, dotate cu trofeul anual 
Cougnet, a fost prelungit cu 28 
de kilometri. Cîștigătorul între
cerii, italianul Ugo Colombo, a 
parcurs cei 182 kilometri în 5 ore 
și 28 de minute (media orară de 
33,293 km.), dar despre el se afir
mă că nu ar ii participat la 
„grevă®...

LA’ IlilCHlDEREA
PREȘEDINTELE TITO 

PATRONEAZĂ UN MARE 
CONCURS 

INTERNATIONAL 
DE SĂRITURI

între 21 și 23 martie, pe 
noua trambulină „Mamut" de 
la Planica se va desfășura 
un mare concurs internațional 
de sărituri cu schiuri. Cu a- 
cest prilej vor participa cei 
mai renumiți săritori ai lumii 
care vor face tentative de do- 
borîre a recordurilor mondiale.

Concursul internațional de 
sărituri de pe trambulină de 
la Planica va avea loc sub 
gatronajul președintelui losip 

roz Tito. ’

EDIȚIEI
NUMEROASE MECIURI 

AMINATE TN CAMPIONA
TUL DE FOTBAL 

AL ANGLIEI

în etapa de ieri a campiona
tului englez de fotbal, nume
roase partide au fost aminate 
din cauza timpului nefavorabil 
(ceață și terenuri desfundate). 
Iată cîteva din rezultatele mai 
importante : F. C. Liverpool — 
Chelsea 2—1, Everton—Ipswich 
Town 2—2, West Bromwich Al
bion — Southampton 1—2, Not
tingham — Leicester 0—0, Tot
tenham — Leeds United 0—0,

Manchester United — Sunder
land 4—1. în campionat conti
nuă să conducă F. C. Liver
pool.

SPADASINII ROMÂNI 
CONCUREAZĂ ÎN ITALIA

Intre 25 și 28 ianuarie, în 
două orașe din Italia (la Mi
lano și Vercelli) se vor des
fășura două competiții de spa
dă dotate cu Cupa Spreafico 
și, respectiv, Bertinetti

LA ÎNTRECERI ȘI-AU A- 
NUNȚAT PARTICIPAREA 
PINA ACUM REPREZENTA
TIVELE ITALIEI. UNGA
RIEI, FRANȚEI ȘI ROMÂ
NIEI.
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