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PANȚURU-RECORDMAN ABSOLUT
AL PIRTIEI DE BOB

CERVINIA, 20 (prin tele
fon). — După cum se stabi
lise în . după-amiaza zilei pre
cedente. luni echipajul Româ
niei a avut la antrenamente 
numărul de start 17. înaintea 
sa plecase bobul pilotat de 
Thaler (frînar Durnthaler), 
care, la virajul 15, din cau
za unei greșeli de pilotaj, 
și a pierdut frînarul. Durn
thaler nerezistînd șocului și 
căzînd din bob. Așadar, e- 
chipajul Austriei a trecut li
nia de sosire doar cu pilo
tul... în acel moment, Pan- • 
țuru și frînarul său pentru 
prima manșă, Focșeneanu, 
făceau ultimele pregătiri în 
vederea cobor îrii.

A urmat startul românilor, 
un start foarte puternic, iar 
vocea crainicei, care anun
ța timpii intermediari — 
„intertempo“ — a răsunat 
clar : 6,39 sec. pe primii
50 m ! La 1 000 m ea a a- 
riunțat 48,92 (!) și în zona 
startului au izbucnit excla-

mațiile de uimire și de ad
mirație. Iar apoi. în încor
darea generală, ni s-a anun
țat timpul final, care a că
zut ca un trăznet : 1:15,54 — 
nou record absolut al pif
tiei ! Minute în șir, rezulta
tul, care ameliora recordul 
precedent cu exact o secun
dă (!), a fost aprig comentat 
de-a lungul întregii piste.

Au mai urmat 8 echipaje, 
dar nici proaspătul campion 
al Franței, Parisot, nici re
numitul pilot englez Evelyn, 
care s-au concentrat la ma

ximum pentru un rezultat 
bun, n-au reușit să mai facă 
ceva. Și nici în manșa a 
doua superioritatea români
lor n-a fost amenințată, ba, 
mai mult, împreună cu Nea- 
goe de data aceasta, Pan- 
țuru a fost încă o dată cro
nometrat cu cel mai bun timp 
al manșei — 1:16,09, de ase
menea. un rezultat superior 
vechiului record !

Iată deci că cea de-a 13-a 
zi de pregătire la Cervir.ia, 
departe de a aduce ghinion, 
ne-a adus o mare satisfac-

ție, amplificată și de prezen
ța -în complet" a celor ce 
vor lupta pentru titlu. întru
cât au sosit și s-au antrenat 
luni și sportivii din R. F. a 
Germaniei și din Cehoslova
cia.

în încheiere,
clasați ai 
(România) 
1:16.09) - 
două manșe 
giia) 2:34,72
3. Gruber

Horrton FASO'vSCHI

BILANȚ LA ASOCIAȚIA 
SPORTIVĂ M.C.F.T.

Completarea SI TOTUȘI
lotului

roman

pentru

C£ de bob
Pușcaș, 
L Pă-

Boberii I. 
R. Jancov și 
trașcu pleacă astăzi la 
Cerrinia pentru a com
pleta lotul român care 
va participa, simbătă și 
duminică, la campiona
tul european. Lotul de 
tineret ți-a aminat ple
carea ia Cortina d’Am
pezzo, deoarece organi
zatorii au anunțat că. 
din cauza stratului 
prea mare de zăpadă, 
campionatul european 
rezervat acestei cate
gorii a fost aminat.

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
SI SPORTIVĂ A T1NĂRULU1
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Schiori de la „U~ Cluj la 
antrenament pe pirtia 
fond. fCrtiJi fn pag. a 
despre desfășurarea unor 
teresante 
leva din 
ale țării)

coacurnri in 
centrele

de
2-a 
in- 
cf-

montane

Foto : P. NAGY

dr. NICU ALEXE

directorul Centrului de cercetări științifice al C. N. E. F. S,

Interpretări ușoare de
terminate de cîteva gîn- 
duri pe care întîmplă- 

tor le poate mărturisi un pă
rinte, un pedagog sau un zia
rist asupra interrelației dintre 
activitatea sportivă de per
formanță și cea profesiona
lă a aceluiași tînăr provoa
că unele nedumeriri și une
ori confuzii.

Faptul însă că ea se abor
dează pe diferite planuri do
vedește că prezintă un mo
ment de evoluție, care cere o 
analiză serioasă și profund ri
guroasă. Așa se explică că 
îndeosebi sociologii fenome
nului sportiv și-au îndreptat 
ancheta lor, în ultima vreme, 
către această problematică, 
străduindu-se să constate în 
ce măsură traseul sportiv se 
interferează și afectează pe 
cel profesional al tînărului 
angajat în această teribilă 
bătălie a recordului fizic o- 
menesc. într-adevăr, tentația 
recordului — care constituie 
o admirabilă realizare a e- 
nergiei individului — atrage 
încă tineretul în pofida pri
vațiunilor, al consumului de 
timp tot mai mare și al difi
cultăților atît emoționale cit 
și biologice pe care sportivul

în rea- 
capătă 
uimesc 
dezvâ-

Azi la Ljubljana

le suportă printr-o tăcută și 
voluntară acceptare. Deși pe
rioada lui romantică este de 
acum intrată în amintire el 
nu numai că rămîne 
litatea cotidiană, dar 
dimensiuni care ne 
și în același timp ne
luie imensa capacitate a fi
inței umane de a se adapta 
unor solicitări noi și perma
nente, în ultima analiză de 
a se realiza și autodepăși.

Fără a încerca un panegi
ric facil la adresa recordului 
sportiv și nici a deschide o 
discuție asupra perspective
lor luj căutăm doar să-i ex
plicăm și numai dintr-un a- 
numit punct de vedere, pro
veniența.

Vom fi cu toții de acord că 
el se realizează în timp, care 
se măsoară în ani, pe care 
adolescentul și tînărul îl con
sumă din bugetul total al tim
pului propriu. Dar în ce mă
sură această fracțiune de timp, 
consumată în ultimul dece
niu mai mult decît în trecut, 
reprezintă o rezervă disponi
bilă a bugetului total al tim
pului, care nu afectează tim
pul profesional, timpul biolo
gic și nu-1 cheltuiește integral 
pe cel liber, constituie 
blematică interesantă, 
ficient încă studiată.

In această privință
derăm că se fac aprecieri și

o pro- 
insu-

con si-

Meciul
(Continuare fn pag. a 2-a)

de hochei

Iugoslavia

România
Plecați: din Capitală ieri 

pe calea aerului, jucătorii de 
hochei din echipa reprezenta
tivă au ajuns în cursul ace
leiași zile la Ljubljana, unde 
în cursul serii au făcut un 
ușor antrenament de acomo
dare ' cu gheața din sala 
,,Tivoli". Astă-seară, în aceas
tă frumoasă bază sportivă, 
care a găzduit o ediție a 
C. M. și unde se vor desfă
șura peste, puțină vreme jocu
rile grupei B a C. M. ediția 
1969, va avea loc primul din 
cele două meciuri dintre se
lecționatele de hochei ale 
Iugoslaviei și României.

Actualități 
pugilist! ce 
între 5 și 9 februarie se 

va disputa la Constanța 
„Criteriul tineretului", com
petiție ajunsă la a doua 
sa ediție. Vor urca trepte
le ringului 44 de boxeri, 
cite 4 la fiecare categorie . 
de greutate.

Boxerii selecționați în 
lotul pentru campionatele 
europene vor susține . în 
curînd meciuri de verifi
care în țară. Astfel, ia 8 
februarie iotul se va de
plasa la Craiova, unde va 
întilni selecționata orașu
lui și în continuare, vor 
evolua la Oradea și Cluj.

ta ma- 
aride — 

ir.si. în ab- 
rezultatele 

n an întreg 
și a 

rițează 
tată la 
ungem 

ia că i spor-
tită are o viată in- 

iiă de succese, 
ia festa Loco- 

motiva București (de ce-or 
tolerind membrii asocia- 

nesemnificativul „cifru* 
LF.T. ?) activitatea are 
neroase fațete, de un ,.va- 

riopinto* agreabil. întrecerile 
din cadrul campionatului .de 
casă” la fotbal, volei, tenis 
de masă și de cîmp, popice 
și șah cu participarea a 360 
de tineri și vîrstnici. Cupele 
..16 Februarie”, .Ceferistu
lui" .23 August” etc., cu fază 

*pe Țara 'unele dintre'ele. 'an- 
grenînd alte cîteva sute de 
iubitori ai sportului, precum 
și rezultatele obținute de 
sportivii asociației în aceste 
competiții, acțiunile turistice 
foarte numeroase (99 în țară 
și 30 peste hotare) exprimă 
energii și preocupare. De ase
menea, numărul mare de sec
ții de performanță afiliate 
(fotbal,
și sportivă, popice, tenis de 
masă, tenis de cîmp, șah, 
volei) sau neafiliate (turism, 
tir) tradueîndu-se în prezența

gimnastică artistică

A. BREBEANU

(Continuare fn pal). a 2-a)

Ce se petrece
la Rapid?

S:~:bă:ă. la campionatul de atletism al Capitalei, de-abia 
intrasem pe ușa sălii Floreasca II și îndată am început să 
recepționăm... reclamațil. Cum mal făceam cîțlva pași, eram 
acostați de vreun atlet, care ni se plîngea că dorește să 
concureze, că s-a pregătit ca atare, dar oficialii nu-i permit. 
Printre reclamanții pe postură de spectatori echipați în 
trening-maestrul sportului Mihai Zaharia (lungime) și colegul 
său de la Rapid. Constantin Semen (Înălțime), sprinterii Iubu 
Moldoveanu (Steaua) și Adrian Toma (Dinamo).

Investigând, am aflat că organizatorii luaseră hotărirea, 
perfect Justificată, de a nu permite participarea nici unul 
atlet care nu a fost inserts plnă ia termenul prevăzut (vineri, 
la era 12). Or, dacă delegații propriului club i-au uitat pe 
atleții respectivi, cum puteau să le cunoască doleanțele cei 
ce sînt puți să coordoneze activitatea tuturor secțiilor de 
atletism de la cluburile ți asociațiile bucureștene ?

In această privință. prof. Aurel Ciortea, șeful secției 
sporturi individuale a C.M E.F.S. București, a ținut să ne 
precizeze : „Dacă de la Dinamo și Steaua au concurat totuși 
unii atleți, neinscrierea altora reprezentind o omisiune par
țială. la Rapid, ca și tn multe alte cazuri, neglijența este 
totală. La ședințele cu antrenorii de atletism, care se țin in 

• fiecare Joi ta sediul consiliului municipal pentru educație 
fizică și sport, nu participă nimeni din partea clubului giu- 
leștean. Plnă la ora actuală nu au fost predate documentele 
cerute : darea de seamă asupra activității pe 1268 și tabelul 
cu vizele pe anul tn curs. Și, nici măcar tabelul cu sportivii 
care au obținut clasificarea (penttu omologare) — oglindă 
a rezultatelor muncii antrenorilor. Conducerea Rapidului 
trebuie să-ți Îndrepte mai mult ochii asupra atletismului. 
Consiliul municipal pentru educație fizică și sport va analiza, 
la nivelul conducerii sale, cele ce se petrec la secția sus men
ționată, lutnd și măsurile ce se cuvin*.

L-am căutat pe antrenorul coordonator Gh. Stânei de la 
R^pid. pentru a-i afla părerea, conform principiului „audia 
tur et altera pars*. El nu era Jn sală la campionatul Capi
talei, avlnd probabil antrenament In aer liber cu alergătorii 
3e semlfond ți fond pe care Ii pregătește.

Ce am putea adăuga la explicația prof. Ciortea ? Poate 
doar că atleții rapidiști stăteau pe tușă, iar pe pistă evoluau 
și chiar ciștigau probe sportivi de la Școala sportivă din 
Craiova 1 Antrenorul acestora, Mihai Nistor, a putut lua 
legătura cu C.M.E.F.S. București, obțlnînd asentimentul de 
a participa, tocmai din capitala Banilor. în timp ce antrenorii 
de la Rapid, de la celălalt capăt al căli Griviței...

ește spre coșul 
s, înscriind fără dificultate. Imagi- 

din partida Steaua-Rapid. care s-a 
s cu prisosință pe linia plusului de 

-•ectaculozitate marcat de prima etapă a 
returului fn campionatul de baschet. CO
MENTARII ASUPRA JOCURILOR 
PAGINA A ll-A.

planului de invățămint al școlii 

generale de 10 ani“

Recent, în „Gazeta 
Invățămîntului" (numă
rul 976 din 3 ianuarie 
1969) a fost publicat 
pentru dezbatere pu
blică „Proiectul planu
lui de invățămint al 
școlii generale de 10 
ani".

Cu privire la conținu
tul noului document au 
fost făcute unele refe
riri și în plenara 
C.N.E.F.S., desfășurată 
la începutul săptămînii 
trecute. Am luat cunoș
tință de /acest lucru din

SCHIORI ROMANI
la „CUPA RODOPE"

în stațiunea Pamporovo 
(Bulgaria), va avea loc, în- 
cepînd de vineri, ..Cupa Ro- 
dope” la care vor fi prezenți 
și schiorii români C. Tăbă
raș, K. Gohn. Mihaela San
du. Marcela Leampă. Vilma 
Bogdzi și Paraschiva Cojoca- 
ru. De remarcat că delegatul 
F.I.S. la această competiție 
va fi antrenorul federal prof. 
Ion Berindei. •

Ansamblul de gimnastici 
la Liceul 35.

coloanele ziarului
„Sportul" care, în nu
mărul său din 16 ianua
rie, publică în rezumat 
intervențiile cîtorva 
participanți la ț ” 
Redînd din stenogramă 
un paragraf din cuvîn- 
tul prof. I. BALIȚA, I
președintele C.J.EF.S. |
Timiș, în ziar s-a stre
curat o inexactitate și I 
anume că „in proiectul | 
planului de invățămint 
al școlii de 10 ani, 
(din două) de t . 
fizică ar fi 
activităților 
facultative"

Dată fiind 
deosebită pe, care pre
vederile planului de în- 
vățămînt al viitoarei 
școli de 10 ani o repre
zintă pentru dezvolta
rea sportului școlar, îmi 
iau permisiunea ca prin 
cele ce urmează să fac, 
în primul rînd, rectifi
carea de rigoare și, tot
odată, să exprim cîteva 
puncte de vedere.

Documentul amintit 
prevede următoarele în 
ceea ce privește educa
ția fizică și sportul în 
școala de 10 ani : 

Două ore de educa
ție fizică săptăminal, 
pentru clasele l—X, 
ca obiect obligatoriu 
de studiu;
O oră de activități 
sportive (colectiv), la 
interval de 
săptămini.

Ca om al școlii și ca
dru didactic cu o vechi
me de aproape 20 de 
ani la catedră, am stu
diat cu deosebit interes

ni, o oră I 
educație | 

destinată 
sportive

importanța

două

OFERĂ?
u cu mult timp în urmă, citi
torii ziarului aflau dintr-o 
scurtă informație a coresoon- 
dentului nostru de la Timi
șoara, că echipa de fotbal 
Politehnica a rămas fără an-

(trenor. Credern cd, de data aceasta, 
faptul n-a mâi surprins pe nimeni

Intr-adevăr, dacă „Poli" n-a reușit 
să se exprime satisfăcător în joc si 
dacâ n-a realizat victoriile scontate de 
orgolioșii soi conducători, în schimb 
și-a cucerit celebritatea (tristă I) de a 
fi echipa care a „consumat" cei mai 
multi antrenori în ultimii ani. Ca într-un 
carusel, tehnicienii mai cutezători care-și 
luau inima-n dinți și acceptau să preia 
formația, veneau și plecau, trecînd pe 
lingă cei peste 20 de fotbaliști ca un 
tren rapid printr-o gaia pustie. înce- 
pînd din 1960, pe la cîrma tehnico a 
acestei nefericite formații cu trecu* : 
Mladin, Reuter — Bindea, Reuter — 
®a*nu ®raun. — Reuter — Godeanu, 
Zeană — Vîlcov, Woroncovschi —. lo- 
nescu, lonescu — Bindea — Reuter, 
Reuter, Godeanu, Zeană, Reuter — 
Trincă (vă cerem scuze, dar încă nițel 
și epuizăm lista...), Cîrjan — Trincă și... 
Impresionant, nu ? în cupluri, cite trei 
sau unu! singur, antrenorii au fost che
mați, îmbrățișați, crezuți, uneori — sur
priză — chiar sprijiniți, pentru ca apoi 
să fie criticați, blamați și, firesc, repu- 
diati și schimbați cu o seninătate de 
parcă s-ar fi schimbat o pălărie sau 
o pereche de pantofi. Și, trebuie nea
părat spus, din respect pentru răbdarea 
cititorilor, nu am mai înșirat pe cei încă

I
I
i
i
I 
I
Ivi 111 <-'1 i • Ui f IlU Uill IIIUI lllșlIUI [Jc U“l iiivU 

vreo 7—8 antrenori care s-au perindat 
la Politehnica Timisoara înainte de

I
II
I
I

documentul fundamen- I 
tal al viitoarei școli de | 
10 ani. Am constatat cu 
satisfacție și cu sinceră | 
mîndrie că prin conți- | 
nutul său. proiectul de 
plan dă viață acelor in
dicații cuprinse în Di
rectivele Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist Român pri
vind dezvoltarea invă- 
țămintului.

I
I

I
I
l
I 
I
I
*

i
i
i

prof. Elena APOSTESCU
(Continuare 

tn pag. 3-a)

I
IAdrian IONESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1960.
Abandonînd însă tonul glumeț, este 

cazul să privim lucrurile cu seriozitatea 
ce ne-o impune situafia aceasta neobiș
nuită, devenită cronică, la o echipă 
dintr-unul din cele mai vechi și mai 
bune centre ale fotbalului nostru. Să 
fi fost oare toți acești antrenori niște 
ușuratici, porniți după căpătuială, dor
nici doar de a rezolva o situație de 
moment ? Greu de crezut. Chiar dacă 
admitem, deși nu e cazul, că printre 
ei s-au strecurat și asemenea elemen
te, nu putem crede că toți în bloc (si 
ce bloc 1) ar putea 
atare. Eliminînd deci 
tivă, cauza nu poate 
în tabăra cealaltă : 
bine zis, conducătorii 
Politehnica Timișoara.
e', dar nu atît de des ca antrenorii, 
cei ce au răspuns, în perioade mat 
scurte sau mai lungi, de destinele fot
balului studențesc din acest mare oraș, 
au dorit să facă minuni, să realizeze 
peste noapte ce alții nu reușiseră în 
luni de zile. Apelau, de pildă, ta un 
antrenor, pledînd peste tot în favoarea 
soluției respective și prezicînd cel pu
țin cîștigarea campionatului national. 
Dar, asemenea minuni în fotbal nu 
există. Si atunci apărea dezamăgirea, 
neîncrederea, suspiciunea. Pentru a ieși 
cu fața curctă se inventau păcate, se 
găseau defecte și, ce este mai grav, 
se apela <a fronda jucătorilor în ve
derea izolării intrusului care a refuzat 
conducătorilor demonstrația de presti
digitație. Atunci, nimic nu era mai sim
plu decît să fie adus alt antrenor, tot 
cu speranța minunii, tot cu surle si 
trîmbițe. Povestea se repeta, și se re
petă, matematic. însă fotbalul nu su
portă improvizațiile și chiar dacă ești 
Helenio Herrera și ai chiar condițiile 
lui, tot ai nevoie de luni sau ani pen
tru a forma o echipă. Asta nu înțeleg 
conducătorii fotbalului timișorean, care 
sînt acum în căutarea unui alt an
trenor.

Cine se oferă ? Solicitantul, dacă 
apare, merită un premiu pentru curaj. 
Sau pentru umor...

Călin ANTONESCU

fi etichetați ca 
această alterna
ți căutată decît 
secția sau, mai 
secției de fotbal 
Schimbîndu-se și 
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PREGĂ TIR EA
PROFESIONALĂ

(Urmare din pag. 1)

speculații doar pe baza unor 
simple observații, care ușor 
pot conduce^ la opinii diferite, 
printre care cele mai larg 
răspîndite sînt cele ce vor 
să explice supraîncărcarea 
timpului liber al tineretului 
studios numai prin numărul 
ți durata prelungită a antre
namentelor sportive. Un alt 
punct de vedere, mai radical, 
caută să convingă că pre
pararea performanței înalte 
interesează parțial, iar uneori 
integral, traseul profesional al 
tînărului, care este nevoit 
să-și sacrifice studiile sau pre
gătirea profesională pentru a 
avea doar o singură dominan- : 
tă, aceea a dobîndirii și men
ținerii consacrării sportive.

Cunoașterea realității intr-o 
astfel de dispută nu numai } 
că stîrneste curiozitate, dar si 
impune inițierea unor cerce- 
țări oare să răspundă unei 
întrebări simple și totodată 
tranșante : performanța spor
tivă Se obține în afara pregă
tirii profesionale ? Și mai 
exact, ele se exclud tempo
rar, definitiv sau dimpotrivă ?

Vom fi cu toții de acord că 
așa-zisa pregătire sau specia
lizare sportivă timpurie, care 
se realizează în epoca puber
tății, deci perioada de viață 
care coincide cu „miezul” in
struirii generale și medii a 
tineretului, constituie o prac
tică verificată de-a lungul a- 
proape a două decenii, la noi 
și pretutindeni, unde sportul t 
s-a inventariat ca factor și < 
totodată ca fenomen social.

Stau mărturie secțiile de 
juniori ale cluburilor și în
deosebi ale școlilor sporti
ve, unități specializate și nu 
întîmplător situate în ambian
ța școlară, tocmai pentru a 
păstra echilibrul acestor acti
vități. Un studiu inițiat recent 
de Centrul de cercetări al 
C.N.E.F.S., deocamdată pe un 
eșantion restrîns de 138 elevi 
și eleve ai unei școli sporti
ve, cu vîrste variind între 13 
și 17 ani, scotea în evidență 
următoarele aspecte cantita
tive și calitative ale interre- 
lației dintre sarcinile școlare 
și cele sportive: timpul pro
fesional, în care se integrează 
orele de școală, de studiu și 
deplasare în acest scop, ocupă 
31*'» din bugetul săptămînal 
de timp al tinerilor respectivi 
(52 ore) ; timpul biologic 
(somn, masă, odihnă și igienă 
personală) — 44('i (74 ore), 
iar timpul liber 25% (42 ore). 
Din totalul acestei fracționări 
din urmă a timpului, care 
este ocupat cu activități re
creative, mass-media (televi- 
■ziurte, radio) lectură, plimbări 
etc., pregătirea sportivă pentru 
acești adolescenți, ocupă locui 
doi •— 19°/o (8 ore), după vi
zionarea spectacolelor de tea
tru. cinematograf, televiziune 
și audierea celor de Ia radio. 
Dacă adăugăm însă și timpul 
cheltuit pentru deplasările re
clamate de venirea și plecarea 
de la antrenamente și con
cursuri atunci activitatea res
pectivă ocupă o pătrime din 
totalul timpului liber (10>'. 
ore). Cum se reflectă o astfel 
de repartizare a timpului în 
valoarea școlară și sportivă a 
adolescenților anchetați, acea
sta reprezintă de fapt efectul 
căutat. în acest sens este sem
nificativă media generală de 
7,71 a băieților (77) și 8.58 a 
fetelor (61) cu care s-a absol
vit clasa anterioară, medii 
care se situează în limitele 
unei aprecieri generale bune, 
confirmate și de procentul 
scăzut al corigentelor, 13°,o 
băieți și 3% fete. Prin urma
re. funcția formativă și infor
mațională a timpului profe
sional se menține la un nivel 
de realizare corespunzător, în 
ciuda faptului că el este oa
recum ..frustrat” de timpul 
cferut de consumul ridicat 
al pregătirii sportive al aces
tor subiecți. Din punctul nos
tru de vedere aportul pe care 
pregătirea sportivă îl aduce 
procentajului activităților di
namice zilnice ale acestora 
este salvator, deoarece el pre
domină cu 54°/» față de cel al 
activităților statice de 46®,» — 
relație compatibilă cu biolo
gia «i cu normele de igienă și 
întreținere ale vîrstei în cau
ză

Pe plan sportiv, acest timp, 
căre nu este singurul factor 
explicativ, le aiută subiecți
lor să obțină categorii de cla
sificare. care se situează între 
a Ilî-a și I-a, echivalentele 
unei apreciabile dezvoltări 
motrice și somatoscopice.

Dar elementul conflictual al

acestor două preocupări, tot 
mai costisitoare din punct de

5 vedere al timpului pe care îl 
reclamă este mai ascuțit în 
momentul în care tînărul in
tră în învățămîntul superior, 
perioadă în care specializarea 
profesională reprezintă marea 
ei finalitate. Studii, de ase
menea parțiale, realizate doar 
la nivelul anului I din centre
le mari universitare din Bucu
rești, Brașov. Cluj, Craiova.

_ Iași și Timișoara, arată că 
~ dintr-un total de 8 500 de stu- 
i denți și studente doar 10’ • 

băieți și 3®/» fete sint legiti- 
r mâți, deci cu activități ritmi

ce în sportul de înaltă per- 
-. formanță. Acești sportivi con

sumă săptămînal din timpul 
liber, care reprezintă 21* • (33 
ore) din bugetul total de timp 

; (pe lingă 65 ore — 38’» pen- 
; tru timpul profesional și 70 
ore — 41’/» pentru timpul bi
ologic) între 6 și 12 ore.

Oare această -risipă” de 
timp poate constitui sursa de 
eșecuri a acestora De linia 
studiilor lor universitare ? 
Cercetările noastre în această 
direcție continuă. Dar unele 
observații ne dovedesc deia 

• compatibilitatea dintre aceste 
două preocupări, reliefată u- 

< neori prin realizarea conco- 
- mitentă a unor valori cores- 
i punzătoare atît pe plan pro- 
‘ fesional cit și sportiv.

Fără a forța concluziile noas
tre nu putem să nu ne slu
jim de argumentul că medio
critățile sau nerealizările u- 

J nor tineri în perioada uni- 
’ versitară nu sint' constant 

motivate de dăruirea lor to
tală sportului de performanță. 
Din păcate, aceste situații se 
explică printr-o defectuoasă 
planificare și organizare a 
timpului disponibil, printr-o 
conduită discutabilă față de 
muncă și odihnă, față de e- 
fort — indiferent de profilul 
lui — și relaxare a acestora. 
O atitudine fermă a tînărului 
student fată de activități so
licitante. cum sint cea pro
fesională și cea sportivă, de 
echilibrare și organizare a 
lor. simultan cu eliminarea 
„pierderilor” ireversibile de 
timp pentru preocupări facile, 
poate crea o cumpănă pen
tru cei mai dotați în dobîndi- 
rea unor rezultate onorabile 
pe ambele planuri, de-a lun
gul generoasei și aprinsei pe
rioade de vîrstă a studenției.

Stau mărturie în această 
privință statisticile Jocurilor 
Olimpice de la Tokio din care 
rezultă că elevii, studenții și 
absolvenții studiilor universi
tare depășesc 5O°/o din com
ponența loturilor sportive, în
deosebi ale țărilor dezvoltate și 
cu tradiții sportive. Din dele
gația țării noastre 20’/» erau 
elevi și studenți, fără a in
clude în calcul pe cei care 
deja trecuseră de pragul uni
versitar. în intervalul olimpia
dei următoare creșterea nu
mărului lor avea să constituie 
un obiectiv central pentru 
mișcarea noastră sportivă. Ia
tă de ce putem vorbi de o 
posibilă integrare socială a 
elevului și studentului spor
tiv, chiar în condițiile tot mai 
dificile ale unei vieți sportive 
competiționale. Iar dacă con
flictul se ascute și acest lu
cru este posibil, atunci socie
tatea care înregistrează as
tăzi fenomenul sportiv și-l 
stimulează, nu numai că-1 su
portă. are obligația să inter
vină și să-1 atenueze prin cre
area unor condiții care să 
permită acestor tineri, care-și 
dăruiesc energia și multe din 
aspirațiile lor în întrecerea cu 
ei, cu timpul și cu spațiul — 
spre perfecționarea ființei u- 
mane — să se integreze calm, 
cursiv și echitabil în viața o- 
bișnuită.

Dar în clipa de față aten
ția societății, a legiuitorului, 
a forurilor naționale și inter
naționale trebuie îndreptată, 
cu oarecare prioritate, către 
un alt moment al sportivului 
contemporan, cel al reinte
grării lui sociale (noțiune evi
dent discutabilă) cînd acti
vitatea temporară a perfor
manței se încheie și el se re
întoarce definitiv la cea via
geră, Ia profesiunea care îi 
asigură existența și locul său 
în peisagiul și contextul so
cial. Acestei problematici îi 
vom deschide propriul ei stu- 
d.iu. fără a ne împiedeca de 
delicatețea ei, preocupați doar 
de găsirea unor căi de rezol
vare care să asigure sporti
vului, dincolo de hotarul sta
dionului, considerația și apre
cierea pe care i le-am dăruit 
atunci cînd ne-a reprezentat 
cu onoare și devotament.

CAMPIONATUL NATIONAL
o fost relansat sub semnul

unui plus de spectaculozitate

E3il

ÎN ÎNTREAGA 
TARĂ, 

NUMEROASE 
CONCURSURI
CLUJ. — Timpul frumos 

și zăpada prielnică au in
fluențat favorabil desfășura
rea campionatului de schi al 
municipiului Cluj. întrecerile 
s au disputat pe pîrtiile ame
najate pe Muntele Băișoara. 
De remarcat că, din cele 13 
probe. în 12 victoria a reve
nit reprezentanților clubului 
sportiv universitar Cluj. Din
tre participant trebuie evi
dențiat juniorul Z. Hambrich 
(campion școlar în 1968) care, 
concurînd la seniori, a câș
tigat ambele probe, impresie 
bună au mai făcut Georgeta 
Băncilă, Rodica Stoica, lacob 
Cînipeanu, Arpad Kacso și 
Gheorghe Bighiu. S au clasat 
pe primele locuri i Z. Ham
brick (slalom special și sla

te''

lom uriaș seniori), Georgeta 
Băncilă (slalom special și sla
lom uriaș senioare), W. 
Schmidt (slalom special și 
slalom uriaș juniori I), I. 
Cîmpeanu (slalom special ju
niori II), A. Kacso (slalom 
uriaș juniori II), Delia Po- 
tirniche (slalom special și 
slalom uriaș junioare). A. 
Oprea (fond seniori 10 km), 
M. Lacociu (fond juniori 10 
km), Adriana Rusu (fond se
nioare 5 km). (P. NAGY — 
coresp).

PETRILA. — Peste 60 de 
schiori din Valea Jiului au 
luat parte la un frumos con
curs organizat în scopul 
popularizării acestui sport, 
întrecerile au fost deosebit 
de reușite, spre satisfacția 
numeroșilor spectatori din 
localitate și din împrejurimi. 
Cîștigătorii probelor i SLA-

• Virsta nu contează In tir

Nr. 431 (5865)

torva dintre ochipele partici
pante Ia actualul campionat 
îi facilitează acest experi
ment...
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TIMIȘOARA GALAȚI
Recitaluri aplaudate la sce
nă deschisă
Steaua are argumente mai 
concrete decît in sezonul 
trecut
Antrenorul dinomovițtilor se 
gindește la rezerve

CLASAMENT după 12 etape
1. Din. Buc.

12 12

0 1917— 809 24
3. Steaua Buc. 12 11 1 1037— •19 23
3. Rapid Buc. 1 4 95ă- •92 39
4. Poli. Buc. 12 7 5 821- 7M 19
5. Umv. T.m. 13 7 5 9*4— M4 14
«. PolL GL 13 S 7 •21— •a 17
7. Univ. Cluj 12 5 7 — 899 17
1. Poli. Bv. 12 5 7 786— •64 17
•. Farul C-ța n 4 8 735— 747 14

It. I.E-F-S. 12 4 t 744— 7e7 16
11. LC-IUF. 12 3 9 m— •M 15
12. Po^. Iași 12 1 11 74t—1909 13

Programul etape: următoare (26 
Ianuarie): Politehnica Buc. — Fa
rul Constanța; LCJI.F. — Univer
sitatea Timișoara ; Steaua — Po
litehnica Brașov ; Politehnica Iași 
— Rapid București; Universitatea 
Cluj — Di na mo Buc.; Politehnica 
Galați — LE-F.S.

'jt'CuibdKtn

Lrucuresh

în 
ale

Baschetul a reintrat 
preocupările duminicale 
amatorilor de sport. Și 

tine âîer.;ia. 
pildă, partidele 

fost interesante, piărute 
ritm de joc, în măsură 

interesul ger^- 
imâ constatare 
efort al majo- 

(con-

”1
Irfără a le ret 

Capitală, de ] 
au 
ca 
să polarizeze 
ral. Ca o pi 
— lăudabilul 
ritâții competitoarelor 
statarea ne-a fost confirmară 
și de 
te de 
^oara. 
Și L 
toansfi 
tacoie atractive, menite 
readucă marele public in 
Iile de sport.

Am urmărit o partidă 
care s-au înscris aproape 
200 de puncte iSteaua — Ra
pid). Este însă foarte adevă
rat - - --
pe 
cit 
Iul 
de 
este singurul lucru care ne 
interesează

cores] ițele primi- 
la dr. P. Arcan-Timi- 
L. Bruckner-Cor.stanța 
Scanca-Brașov) de a 
■rma intrecerile în spec- 

să 
să-

în

că jucătorii ambelor echi- 
nu au fost preocupați de- 
de acest lucru. Spectaco- 
sportiv nu a avut decît 
ciștigat. dar oare acesta

,.5“-LL SAPTAMINII :
NOSIEVICL, IECHELI, NO

VAC, DLACONESCU, RL’H- 
RING. 
iiiiiniHiiiiii'iimiiiimHiitiiiiiiiiiiifiiiiiiiii

Am aplaudat și cîteva ve
ritabile recitaluri (Ruhring, 
Nosievici, Iecheli) ale unor 
jucători aplaudați la scenă 
deschisă pentru evoluțiile lor 
de mare virtuozitate. Este 
un punct ciștigat pentru că 
în cazul clujeanului Ruhring, 
de pildă, momentul nu va 
trece neobservat, și în mod 
sigur că duminică, în fru
moasa sală a sporturilor de 
pe malul Someșului, la par
tida Universitatea — Dinamo, 
numărul spectatorilor va fi 
mai mare decît altădată. în 
orice caz, se observă cu ușu
rință că cei mai mulți din
tre jucătorii care au fost 
angrenați în ultima perioa
dă în activitatea lotului na
țional sau a echipelor f’-'in- 
tașe participante în compe
tiții continentale se detașea
ză net ca pregătire, concep
ție tactică și eficacitate.

Steaua revine pe primul 
plan al campionatului, anun- 
țîndu-se o serioasă candidată 
la titlu. Iar de data aceasta 
cu argumente mult mai con
crete ca în ediția 
Prof. Costy Herold este 
măsură să 
actuală un 
loare europeană, jucînd un 
baschet modern și eficace. 
Dar ca și în situația dina- 
moviștilor bucureșteni, atunci 
cînd antrenorul Stelei este 
obligat să opereze o singură 
modificare, mecanismul echi
pei se dereglează de o ase
menea manieră încît pur și 
simplu nu-1 mai recunoști.

Problema rezervelor tre
buie tratată cu o mai mare 
atenție în cazul celor două 
fruntașe ale baschetului ro
mânesc. De altfel, antrenorul 
Dan Niculescu. mai receptiv 
probabil față de situajile in 
care formația dinamovistă 
s-a aflat în ultimele întîlniri 
internaționale, s-a hotărît (se 
pare) să ruleze mai mult în
tregul lot. acordînd credit 
chiar și unor juniori talen- 
tați. Mai alvs că nivelul cî-

alinieze la
„5” de bună

trecută, 
în 

ora 
va-

Decalaj net in defavoarea taleriștilor noștri
• Concursurile trial înseamnă un consum exagerat de nervi sau contribuie la călirea organismului ?

• Enigma postului doi și franchețea lui Gheorghe Sencovici
baremurj provoacă o creștere 2 
tensiunii nervoase, este cunoscută 
și o altă teorie, și anume că 
același lucru poate aduce nu o 
tocire a nervilor ci, dimpotrivă, o 
câlire multilaterală a sportivilor. 
Iată de ce nu sîntem partizanii 
organizării numai a concursurilor 
sondaj. Pregătirile trebuie efec
tuate în condiții specifice marilor 
competiții. Este un lucru prea 
bine cunoscut și verificat în zeci 
de ocazii pentru a mai fi nevoie 
de vreo pledoarie în plus. Numai 
cine are resursele corespunzătoare 
rezistă. Sportul de performanță 
înseamnă antrenament cu volum 
și intensitate sporite și nu în pas 
de promenadă. Fără discuție, pen
tru cine este apt și poate 
punde eforturilor cerute.

Campionul olimpic de la 
(I860), Ton Dumitrescu, a 
193 t, iar rezultatul lui cel 
mare din anul J.O. a fost 195 t — 
în august la Sierra Nevada (Spa
nia). De fapt, o revenire față de 
unelie clasamente precedente la 
Brno (locul 32 cu 176 t) și „euro
penele" de la Namur (locul 41 cu 
184 t). De notat că Dumitrescu a 
întîmpinat multe dificultăți obiec
tive în antrenament, abia în ulti
ma perioadă, datorită eforturilor 
conjugate ale conducerii 
C.N.E.F.S. și federației, el putînd 
să se pregătească normal. Ori
cum, pentru a conta și pe viitor 
în concernul valorilor certe inter-

Dacă reprezentanții României la 
probele de glonț din cadrul J.O. 
1968 n-au strălucit, ei au reușit 
totuși să aducă o medalie de 
argint și un total de opt puncte, 
adică s-au menținut la valoarea 
de la Tokio. In schimb, trăgătorii 
cu arma de vinătoare, la talere 
aruncate din șanț și din turn 
(skeet) n-au recoltat decit două 
locuri 11 (Gheorghe Sencovici — 
191 t la skeet și Ion Dumitrescu 
— 193 t la talere) și un loc 21 
(Gheorghe Florescu — 191 t la 
talere). Făcind această compara
ție, ținem seama desigur că la 
glonț au concurat 9 țintași în cinci 
probe, față de trei sportivi pre- 
zenți pe standurile de talere și 
skeet. Oricum, rezultatele sînt 
slabe comparativ cu nivelul atins 
în tirul internațional : un rezultat 
de 198 t. trei de 196 și 194 la ta
lere și trei cu 198, unul cu 196 și 
patru cu 194 la skeet. Există un 
decalaj net în defavoarea țintași- 
lor noștri, handicap greu de re
cuperat. Indubitabil, sportul atît 
de spectaculos, dar și de dificil, 
al talerelor înregistrează un de
clin la noi. Cifrele realizate 
Mexic, nu fac decît să le 
firme pe celelalte din 
la fel de echivoce.

De exemplu, cel mal 
tat al lui Florescu în 
de 192 t. (locul secund 
Premiu al orașului Brno“). iar ia 
J.O. : 191 t. Că el reușise în săp-

în 
con- 

același an,

bun rezul- 
1968 a fost 
în „Marele

tămîna preolimpică un extrem 
de valoros 197 t este iarăși ade
vărat. Dar asta se petrecea în 
1967. Or, în 1968 Florescu nu s-a 
mai apropiat de performanța a- 
mintită. Mai mult chiar, el s-a 
clasat penultimul la europene : 
locul 84 cu 178 t. Pentru Mexic 
s-au găsit și urțele explicații : că 
nu ar fi dispus de cele mal con
venabile arme ; că ar fi fost ne
voit să lucreze sub o mare ten
siune nervoasă, întrucît trebuia să 
îndeplinească niște cifre barem/ 
Care este adevărul ?

Florescu, $are a beneficiat de 
condiții bune de pregătire, a 
avut patru arme dintre care două 
noi executate de o fabrică din 
străinătate conform indicațiilor 
date chiar de trăgătorul nostru, 
la fața locului. Totuși el a reușit 
197 t cu una dintre celt* două 
arme așa-zise mai vechi. Aceeași 
armă a fost folosită și la Mexico, 
unde Florescu a punctat : in 
manșa I : 25-?25 + 20- 25: in manșa 
a II-a : 25+25-23+23. Deci cinci 
serii cu 25 t ! Cînd n-a corespuns 
arma ? în privința cifrelor barem, 
chiar dacă ele au fost impuse, 
Florescu nu le-a obținut în 1968 și 
totuși a plecat în Mexic. Rezulta
tul de 197 t cîntărea mult. Se 
miza pe marile lui posibilități. 
Este bine însă ca metoda stabili
rii unor haremuri să fie conti
nuată dar și respectată. Intere
sează forma constantă a unui 
sportiv în preajma concursurilor 
de anvergură și, poate, mai puțin 
unul sau două rezultate mari ob
ținute cu multe luni sau chiar 
cu ani în urmă. Celebra trâgă 
toare americancă Margaret 
Thompson, deși creditată 
în 1968 cu cîteva cifre 
(1164 p la 3x40 f calibru 
și 599 p la 60 f culcat), nu a fost 
prezentă la J.O. pentru că ea nu 
și-a realizat integral baremunie 
în concursuri organizate special 
în acest scop. Cit privește faptul 
că obligativitatea îndeplinirii unor

chiar 
ridicate 

redus

răs-

Roma 
tras 
mai

naționale, Dumitrescu (43 de ani, 
1,80 m 
tească 
dicate. 
starea 
virsta, 
anilor 
insurmontabil. Actualul laureat 
olimpic cu aur, englezul John 
Braithwaite (clasat al șap'elea la 
Tokio cu 192 t) are 43 de ani 
(înălțimea l,8o m ți 33 kg).

Singurul tricolor prezent pe cele 
opt posturi de la'skeet. Gheorghe 
Sencovici. a tras 191 t. adică in 
apropierea rezultatului de 193 t 
(obținut în concursul pe care l-a 
ciștigat la Sierra Nevada, in ul
tima decadă din august 1968), dar 
la patru puncte diferență de cele 
mai bune performanțe din 1961 : 
primul loc la „Cupa Națiunilor’ 
și cel secund la săptămina pre- 
olimpică, ambele cu 195 t. De 
subliniat că recordul personal al 
lui Sencovici este de 196 t (Brr.o.

și 102 kg) trebuie să țin- 
constant punctaje mai ri- 
O influență va avea și 

lui psihică. Cît privește 
se pare că la tir, numărul 
nu constituie un handicap 

Actualul 
aur, englezul

1966). Cu 195 t sau 196 t, sigur, 
alta ar fi fost clasarea sa la J.O. 
Dar asemenea cifre nu sînt în
scrise cu prea mare frecvență în 
palmaresul tînărului trăgător (23 
de ani). Fără îndoială, avînd în 
vedere și vîrsta sa, se așteaptă 
ca rezultatele viitoare ale lui 
Sencovici să înregistreze creșteri 
valorice substanțiale pentru ca el 
să-și afle mai multă stabilitate în 
plutonul fruntaș. Este drept că 
anul Olimpiadei a avut pentru 
țintașul nostru și o altă mare în
semnătate pe lîngă cea pe plan 
sportiv. Tn 1968 Sencovici și-a sus
ținut ultimele examene universi
tare la facultatea de electronică, 
pe cane a abșolvit-o cu succes. 
Extrem de ocupat cu învățătura. 
Sencovici n-a putut acorda nici 
timpul necesar și nici preocupă
rile cuvenite activității sportive. 
Din această cauză pregătirile au 
suferit unele întreruperi, volumul 
și Intensitatea lor su fost mai 
reduse, el fiind chiar împiedicat 
să participe la competiții interna
ționale de mare anvergură cum 
au fost „Marele Premiu al orașu
lui Brno" și campionatele euro
pene din Belgia.

Totuși, se pare că în Mexic, 
Sencovici putea să tragă mai bine. 
De ce n-a făcut-o ? Să-l dăm cu
vîntul chiar lui : „Ajuns din vre
me cu Iotul de tir, m-am antre
nat pe două poligoane, vreo trei 
săptămîni. Pe poligonul preolim- 
pic acomodarea s-a făcut 
cu punctaje onorabile și 
crescendo continuu, adică 
decurs perfect, inclusiv 
nr. 2. în antrenamentele 
timele opt zile dinaintea _ _
cursului, efectuate chiar Pe poli
gonul olimpic, ceva nu era în 
regulă la postul nr. 2. Deși am 
insistat și m-am antrenat supli
mentar la acest post, senzația de 
stinghereală a persistat. Ce a fost 
nu pot să-mi dau seama nici 
acum, o lipsă de coordonare a 
mișcărilor descoperită tocmai în 
Mexic ? Faptul că am trimis focul 
mai mult Ia intercepție, în loc 
să fi condus, să fi urmărit mai 
fntii talerul ? Nu știu. Consider 
Jocurile Olimpice din Mexic ca o 
infnngere personală, deoarece 
n-am confirmat așteptările, dar 
sper că voi mai avea un ctivînt 
de spus fn skeetul international".

Apreciem franchețea luă Gheor
ghe Sencovici și sîntem convinși 
că numai printr-o abordare rea-.

in- 
ac-
Și,

ACTUALITAU
IW1 SPORTUL

CU PEDALE
invitații pe adresa 

rutierilor
Noi

noștri
târî care au 

participarea 
la „Turul României" :

Primele
confirmat

R.D. Germană, Cehoslovacia 
si Polonia

treptat, 
intr-un 
totul a 

postul 
din ul- 

con- sezon competițional 
deosebit de bogat 
cicliști. Pe adresa 
noastre de speciă- 
sosit cîteva invi- 
denotă febrilita-

listă (a problemelor legate 
baza materială și procesul de 
struire) poate fi îmbunătățită 
tivitatea la talere și skeet ca 
In general, cea a tirului româ
nesc.

Constantin COMARNISCHI

ȘI TOTUȘI
(Urmai e din pag. 1)

21 de echipe în diversea
campionate, duc la aceleași 
concluzii.

Astfel, la tenis de masă 
copii (antrenor Emil Iacobi), 
cele două echipe de băieți 
ale M.C.F.T. au ocupat locul 
I și III în campionatul re
publican, iar la individual 
locurile II și III au revenit 
reprezentanților acestei aso
ciații, în timp 
Ivan (antrenor

ce Viorica 
Mircea

care cu 
copiilor

Departe de a părăsi schiul, 
se ocupă acum 
cursie la Poiana 
elevilor săi.

din Azuga cb care a făcut, duminică dimineață, o ex- 
asista la intrecerile internaționale de '

Elena Tom, 
de instruirea in schi a 
Brașov, pentru a

a deținut supremația fondului nostru feminin, 

biatlon. Iat-o, in fotografie, in fata 
Foto : A. NEAGU

juniori I : V. 
sp. Petroșeni), 

T. Pecsar (Mi-

LOM URIAȘ 
Ghioancă (Șc. 
juniori II: 
nerul Lupeni), fete : Gabriela 
Leib (Șc. sp. Petroșeni), se
niori : Al. Acs (Spartac Pe
troșeni) ; FOND: seniori 10 
km ; I. Peter (Minerul Lu
peni). juniori I 10 km : B. 
Torok (Energia Paroșeni), 
juniori II 5 km : I. Sav (Mi
nerul Lupeni). junioare 3 km: 
Florica Medrea (Minerul Lu
peni). (STAICU BALOI — 
coresp.).

PĂLTINIȘ. — Pe pîrtia de 
la Ducești. pe un timp ideal, 
dar pe o pistă cam tare (în
ghețată), a avut loc un con
curs la care au luat parte 
56 de schiori de la Voința 
Independența, Pielarul, Lu
ceafărul, Mătasea roșie Sibiu 
și de la Centrul școlar teh-

nic textil din Cisnâdie. Pri
mii clasați : FOND junioare 
3 km : Doina Nistor (Voința), 
fetițe 1 km : Lucia Vlad (Vo
ința), seniori 10 km : S. Ma- 
yerbiichler 
SLALOM
G. Kletter (Flamura roșie), 
juniori I : H. Wolf (Voința), 
băieți : L. Bischiu (Șc. g. nr. 
8), junioare I : Elfi Herbert 
(Voința), fete: Indrig Schlo- 
der (Șc. g. nr. 16). (E. SIMO- 
NTS — coresp.).

BAIA SPRIE. — Deoarece 
pîrtia de la Mogoșa a fost 
lipsită de zăpadă, concursul 
de inaugurare a sezonului de 
schi în județul 
s-a desfășurat la 
Timpul frumos și 
nă au contribuit 
întrecerilor. Menționăm că la 
probele alpine au participat 
100 de schiori, iar la cele

(Independența), 
URIAȘ seniori :

Maramureș 
Baia Sprie. 
zăpada bu
la succesul

de fond 35. Primii clasați : 
SLALOM SPECIAL seniori : 
A. Gorog (C.O. Baia Mare), 
senioare : Iolanda Griga (Oțe
lul Baia Mare), juniori I : 
I. Gorog (C.O.), juniori II : 
St. Strebeli (Oțelul), junioa
re II : Eva Mezei (C.O.). In 
întrecerea copiilor, Torna 
Mercsei și Gertrude Steiband 
au avut cea mai bună com
portare. FOND, juniori I 10 
km: Arpad Szasz, juniori II 
5 km : Gheorghe Banyai, ju
nioare I 5 km : Maria David, 
junioare II 3 km : Veronica 
Breban, 3 km copii: Valentin 
Avram. Toți aceștia au re
prezentat asociația sportivă 
Gutinul Baia Sprie. (T. TO- 
HATAN și V. SASARANU — 
coresp,).

• • •
pescu), deși tînără, s-a clasat 
pe locul II în campionatul 
național al senioarelor : la 
gimnastică sportivă, două fete, 
Maria Butoi și Liliana Breb- 
nev, fac parte din lotul de 
perspectivă pentru Olimpia
da din 1972. La artistică, un 
loc II, la finala pe țară, 
desfășurată la Sibiu, și locu
rile trei '(categoria I) și patru 
(categoria a Il-a) la indivi
dual. Dintre „artiste”, două 
au fost chemate în dotul na
țional și trei fac parte din 
cel de perspectivă pentru 
1972 ; două echipe de șah au 
obținut calificarea în cate
goria A și, respectiv B. for
mația de volei băieți are șan
se mari de a promova în 
divizia B. Și ne oprim aici 
cu enumerarea succeselor, 
meritorii pentru o asociație 
sportivă Și ne reîntoarcem 
la sublinierea cîtorva ches
tiuni. în primul rînd — și 
acest lucru a fost reflectat 
atit în darea de seamă pre
zentată la conferință, cît și 
în discuțiile care au urmat 
— activitatea de masă este 
totuși redusă, echipele sec
țiilor de producție nu 
prezintă la competițiile de 
casă (la ‘ ‘ „
s-au disputat mai puțin de o 
treime din jocuri, din cauza 
neprezențârilor), veniturile a- 
sociației provenite din înca
sarea cotizației au fost sub 
50 la sută (ciudat apare fap
tul că in sectoarele în care 
salariile sint în medie de 
3060 lei nu se strînge coti
zația !). iar numărul membri
lor asociației (1850) este încă 
mic față de totalul saiariati- 
lor.

Din bilanțul activității pe 
anul trecut reiese că turis
mul a avut ponderea cea mai 
mare: 5500 de salariați au 
participat Ia cele 90 de ex
cursii in țară și 1350 la 30 
de excursii în străinătate 
(Italia. Polonia. R.D.G., Iu
goslavia, Ungaria, Cehoslova
cia. Bulgaria, Turcia etc.). Și, 
totuși, referindu-ne la ex
cursiile interne, ele au fost 
aproape integral 
conținutul sportiv, 
rea de seamă, cît 
au luat cuvîntul 
că la punctele terminus al 
fiecărei acțiuni turistice — 
activitate foarte îndrăgită la 
M.C.F.T. 
ganizate 
jocuri

Planurile de 
și învățămintele 
adunare, pot face 
ția ceferiștilor să 
printre cele mai puternice în 
domeniul activității sportive 
de masă și chiar de perfor
manță. Posibilități de progres 
sînt destule,

se

fotbal, de pildă,

golite de 
Atît da- 
și cei ce 

au arătat

— nu au fost or- 
activități sportive, 

distractive, 
perspectivă 

trase în 
ca asocia
se numere

® Rutierii români iși petrec 
vacanța de iarnă 
la Herculane și Predeal

Noul
se anunță 
și pen tril 
federației 
litate au 
tații care
tea cu care organizatorii com
petițiilor de lung kilometraj 
acționează pentru a-și asigu
ra la startul întrecerilor ci
cliști de val-.-are. Astfel, din 
Cehoslovacia sîntem anunțați 

, că vor- fi organizate .două 
competiții la care se solicită 
prezența alergătorilor ro
mâni : „Turul Slovaciei”, 27 
august—3 septembrie și -Tu
rul Boemiei”, 2â—27 iulie ; 
din Belgia, o nouă telegra- 
mă-invitație indică datele de 
desfășurare a „Turului Bel
giei” : 27 aprilie—4 mai, iar 
din Iugoslavia a sosit invi
tația pentru „Turul Serbiei", 
2—7 iunie. Forul de speciali
tate iugoslav solicită, de ase
menea, echipa României la 
„Turul Iugoslaviei" care în
cepe la 26 iunie. Se ivește, 
în această problemă, o difi
cultate. După cum se știe, 
„Turul României” se încheie 
la 29 iunie. Din această cau
ză este greu atît pentru fede
rația noastră, cît și pentru 
cea din Iugoslavia să asigure 
— pe bază de reciprocitate 

»— selecționate naționale la 
cele două tururi. Propunerea 
forului iugoslav de a se de
cala datele de desfășurare a 
„Turului României” pentru â 
se crea condițiile unui schimb 
de echipe naționale va fi 
luată în discuție de comisia 
noastră de organizare.

Pentru cea de-a XVIII-â 
ediție a „Turului României” 
au sosit confirmări de parti
cipare din partea federațiilor 
din R. D. Germană, Ceho- 
slovacia și Polonia. Fără în
doială că se vor primi răs
punsuri și din partea celor
lalte federații care au pri
mit invitații, imediat ce co
misia de organizare le va tri
mite traseul competiției și 
regulamentul întrecerii.

Cilcliștij români se pregă
tesc intens pentru marile în
treceri ale anului 1969. Lotul 
național restrîns (excepție fâc 
doar rutierii de la Steaua) 
se află pentru cîteva zile 
la Herculane. Sub suprave
gherea prof. Nicolae Voicu — 
Emil Rusu, C. Grigore, W. 
Ziegler și ceilalți fac un bo
gat program de pregătire, în 
cadrul căruia sînt prevăzute 
și antrenamente de rulaj. 
Cicliștii de la Steaua își pe
trec aceste zile ale vacanței 
de iarnă la Predeal. Apro- 
bînd, pentru această perioa
dă, cererea clubului Steaua, 
ei au fost lăsați sub supra
vegherea antrenorului Ion 
Vașile. Fără îndoială, alergă
torii steliști vor încerca să 
dovedească utilitatea pregăti
rilor efectuate în cadrul clu- 

practice 
este

buluî. Rezultatele 
vor arăta care dintre "căi 
cea mai eficientă.

Porțile Iotului național 
deschise. Pentru echipele 
vor reprezenta ciclismul_ _
tru în marile confruntări in
ternaționale, selecția se va 
face pe baza rezultatelor în 
concursurile special desem
nate, întreceri la care vor 
putea lua parte toți cei ce 
consideră că sînt capabili să 
corespundă exigenței echi
pei naționale.

întrucît competiția Oran- 
Tripoli nu va mai fi organi
zată, F. R. Ciclism încearcă 
să găsească — în perioada de 
iarnă — o altă competiție 
care să asigure celor tnai 
buni cicliști din țara noastră 
un plus de pregătire pentru 
noul sezon.

sînt 
care 
nos-

H. N.
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VICTORIA 
CARANSEBEȘ

Primul antrenament al 
divizionarei C Victoria Ca
ransebeș s-a desfășurat zi
lele trecute îln aer liber 
și a constat din exerciții de 
pregătire fizică generală, 
plimbări pe schiuri și aler
gări ușoare. La ora actuală, 
întregul lot de 18 jucători, 
precum și antrenorul Mir
cea Seco șan, se află pe 
Muntele Mic, unde se va 
pregăti pînă la 31 ianuarie. 
In retur vor apare în for
mația Victoria cîțiva ju
cători noi: Busuioc (de la 
Minerul Bocșa), Tufalia (Mi
nerul Anina), Blidaru, Do- 
minescu (Metalul Topleț) și 
Munteanu (Progresul Sibiu).

M. MUTAȘCU 
coresp.

OTELUL GALATI

De cîteva zile, fotbaliștii 
Clubului sportiv Oțelul Ga
lați, din divizia B. se află 
în pitoreasca stațiune Slă- 
nic Moldova, unde își con
tinuă pregătirile. înainte de 
plecarea lotului gălățean la 
Slănic. am stat de vorbă cu 
antrenorul echipei, Ștefan 
Vasile, care ne-a relatat 
următoarele privind antre
namentele formației. „După

efectuarea unui riguros con
trol medical, am început 
pregătirile direct în aer li
ber. Cea de a doua etapă a 
preparativelor în vederea 
returului va consta dintr-un 
complex de exerciții de îm
bunătățire a pregătirii fizi
ce generale, dezvoltarea 
forței, îndemînării, tehnicii 
individuale. Atenția noastră 
se va îndrepta spre pregăti
rea fizică specială, obișnui- 
rea jucătorilor să joace pe 
două și chiar trei posturi. 
Pentru omogenizarea com
partimentelor vom susține 
un ciclu de meciuri de ve
rificare. E posibil ca Oțelul 
să evolueze, la sfirșitul lu
nii februarie, in Capitală în 
compania echipelor Meta
lul, Steaua și Rapid."

în încheierea discuției 
noastre, antrenorul Oțelului 
a prezentat lotul pe care-1 
are la dispoziție : Șerbă- 
noiu, Florea, Berechet, Boe- 
ru, Coman, Secășeanu, Bog
dan (de la Steaua-tineret), 
Luban, Sdrenghea (de la Șoi
mii Buzău), Bruștiuc, Nicu- 
lescu, Cernega, lonițâ (de 
la F. C. Argeș), Crdciunoiu, 
Obreja, Nistor, Nicolescu 
(de la C.S.M. Reșița), Cîm- 
peanu, Ionică. Rădulescu (de 
la Centrul „23 August”).

T. SIRIO POL, 
coresp.

Fotbalul, cel mai hftru din
tre zeii sportului, ne-a oferit 
o bucurie de două ori mare. 
Primo : deoarece pe Wembley 
s-a repetat egalitatea de pe 
„23 August" în fața unei ves
tite formații, care, deși stră
bate de vreo doi ani încoace 
o etapă de criză evolutivă, ră- 
mîne totuși echipa Angliei. 
Secundo : fiindcă acest 1—1 
a foșt imprevizibil pentru ori
ce predicție bazată pe reali
tăți : efectuată de către spe
cialiști, logicieni, statisticieni 
etc. (înainte de meci, cei ce 
anticipau un rezultat echili
brat invocau doar hazardul).

Meritul istoriei este că de
cantează și reține doar esen
țialul. așa încît istoria fotba
lului mondial va epura acest 
meci de amănuntele jocului 
propriu-zis, văzute pe micul 
ecran și va rezerva pentru 
sine doar ceea ce este consi
derat peren : rezultatul.

în spațiul nostru lăuntric, 
al celor ce iubesc fotbalul ro
mânesc (și vai dt slnt de 
mulți 1) există de multă vreme 
un mare gol, un loc de aștep
tare rezervat ecoului vreunui 
eveniment de memorat, care 
să marcheze debutul unei a- 
firmări trainice. în acest gol 
a năvălit acum sevă și lumină. 
Dar nu pînă sus, nici pini la 
jumătate și totuși reconfortant, 
stenic.

Iată o pleiadă de jucători 
tineri, cam de aceeași virstă și 
de același talent, ajunși cam 
In același timp în națională

(deși unii au fost cooptați după 
multă zăbavă. în pofida evi
denței). O asemenea coinci
dență apare rar, indiferent de 
țară, de trecut sau de prezent 
fotbalistic, iar în soccerul no
stru evenimentul ar trebui po
tențat cu măsuri ferme. Ce-ar 
trebui făcut ca acest mic te
zaur sportiv să devină mare ? 
Ce s-ar cuveni întreprins ca 
Dumitrache. Boc. Dinu, De- 
leanu, Dembrovschi. Dorm ce 
și ceilalți să nu îmbătrânească 
în 2—3 ani, d să rămînă ti
neri, entuziaști și domid de 
perfecțiune plnă dnd vor trece 
pragul vîrstei de trei decenii ? 
Bănuim că pe cei 11 tricolori 
care au luptat pe Wembley, 
acest 15 ianuarie ii va înfiora 
întotdeauna cu amintirea de- 
liciilor lut Ne Întrebăm, totuși, 
dacă stările afectiv» prin care 
au trecut vor declanșa în con
științei e lor veritabile muta
ții ?• Vor fi înțeles, oare, că 
intr-o bună zi ar putea pă
trunde in galeria marilor fot
baliști europeni ? Cei mai în
zestrați dintre ei simt oare că 
au in bocanc., .bastonul de 
mareșal- al fotbalului? Ce 
mult am doc; să ne oblige 
a ir.muia condeiul de acum 
înainte numai în licoarea 
laudelor!

S-a afirmat întotdeauna că 
la nd se nasc mulți copii cu 
stea in frunte. Ar trebui poate 
cercetat de e» steaua fotbalu
lui de pe fruntea atitora se 
întunecă și se stinge. De ce 
atri de puține și attt de rar

ajung la o maturitate străluci
toare ?

în rezultatul întflnirii ami
cale cu Anglia ar fi mai po
trivit să intuim capadtatea 
virtuală a fotbalului nostru, 
decît s-o consemnăm pe cea 
reală; dimensiunea la care ar 
putea ajunge, iar nu pe cea 
actuală: fizionomia pe care 
ar putea s-o cobincească în 
viitor: o proiecție în timp a 
unui pater ț tal latent, dar ne
evoluat o energie gata să 
erupă atunci cind în fotbalul 
nostru vcr domr.i numai or
dinea. sinceritatea, priceperea 
9i hărnicia.

Ce-ar fi să se încerce acum 
fniarțșiraa uaci anumite tra
și. ? La noi toate planurile 
de rev.tal: aere a fotbalului au 
fost întocmite la durere, cu 
inima strfr.sâ de suferință, 
după cfte iu rezultat dezono
rant (ultimei? două: după 
0—S cu Spar ta ți după 1—« 
cu Elveția). Ce-ar C dacă s-ar 
medita acum, cu sufletul senin, 
cu mintea despovărată, asu
pra măs'urtlor Ia star* să trans, 
forme asptmpa tuturor In
tr-o real.tate tangibilă * O 
«-. = -• zț ?. ..-e -e -utâ băr
bătească. este comparabil 
mai fertilă. mai bună sfătui
toare dectl vocile suferinței 
sau ale euforie . și ar fi de 
satură să pună efectiv capăt 
acestui suspense prelungit 
care ccmnește în fotbalul 
nostru

Ar fi regretabil să se în
ceapă acum dilatarea excesivă 
a semnificațiilor rezultatului

w®"!:
«MAFIA

MISTCH OUI(!)
de Lamberto ARTIOLI

0 DIMINEAȚĂ FĂRĂ... FOTBAL
o carte cu‘obiograf:ciTotul a început acum cîteva 

rile. Afară, țurțurii lăsau să 
cadă niște lacrimi mari, iar 
în secție domnea o liniște 
parcă ireală, sfîșiată ici-colo 
de țîrîitul telefonului. Intr-un 
cuvînt, sezon mort...

Deodată — așa e întotdeau
na cind te simți prea bine — 
a apărut secretarul general de 
redacție, care și-a rotit pri
virea peste noi și s-a oprit 
tocmai la mine :

— Bine, domnule, ai 24 de 
ani și lîncezești în birou... 
Mai du-te și pe teren... Scrie 
și altceva, nu numai fotbalI

Am încercat să-i explic că 
e pauză competițională, că 
jucătorii sînt la munte, că...

Zadarnic. Mi-a aruncat o 
privire (de, privire de... se
cretar general), după care am 
înțeles că viitorul meu poate 
depinde și de această „d.cpja- 
șare“. Și iată-mă-n lift...

Cu toate acestea, n-aveam 
chei de nimic: nici să iau 
vreun interviu, nici să scriu 
o analiză. Dar, volens-nolens. 
a trebuit s-o șterg din re
dacție. Cum ceasul nu arăta 
decît ora 10 și cum eram 
convins că, la urma urmei, 
mai am și drepturi nu nurnai 
obligații pe lumea asta, m-am 
gîndit că n-ar strica o... ca
fea.

cofetăria scala
Tn fine, o „oază". Nici nu 

intru, insă, bine și mă aud 
strigat: Mindru și Ma'eianu. 
cei doi „M" ai Progresului, 
mă privesc, zîmbitori și bron
zați.

— Parcă sînteți bronzați...
— Doar ne întoarcem din- 

tr-un turneu efectuat în Li
bia. Malta și Italia.
- Și?
— Trăim ultimele zile de 

relache înaintea reluării pre
găti rilor.Aipoi, la. Poiana Bra
șov, o să ne ocupăm cu... cro
suri și iar crosuri. Pină a- 
tunci, insă, schimbăm impre
sii din turneu. Cele mai fru
moase provin din Malta și 
sînt legate de... A. C. Milan, 
care a jucat in insulă, o zi 
după noi. Deși am văzut mulți 
jucători de înaltă clasă, aș

zice că argentinianul Sormani 
este, la ora actuală, superior 
și lui Pele și lui Eusebio. E 
pur și simplu un zeu — a 
încheiat Mindru.

— Ce părere aveți despre 
retur ? — schimb eu vorba.

— Trebuie să ..tragem" din 
greu pentru un loc sub., soa
re. La treizeci și ceva de 
ani...

Deci, iarăși fotbal... Ies. 
Acele ceasornicului se apro
pie de ora 12. Mă gîndesc că 
înainte de a ajunge la vreun 
club sau asociație sportivă un 
prînz mî-ar prinde bine. Trec 
pe lîngă copacii „cu vrăbii", 
ocolesc Universitatea și ia- 
tă-mă la...

RESTAURANTUL 
UNIVERSITĂȚII

Din păcate, plin ochi, toate 
mesele ocupate. Dintr-un colț,

cineva îmi face semn cu mi
na. Mă apropii și... fatalitate : 
aplecat asupra unui maldăr 
de hîrtii, antrenorul Constan
tin Teașcă. De data aceasta, 
îmi ies din pepeni. Nu pot 
să scap de fotbal și pace ! îl... 
atac :

— E adevărat zvonul cu Va
gonul ?

— Nici vorbă ! Ceea ce mă 
surprinde este că... nici mă
car n-am purtat tratative cu 
clubul arădean.

— De acord. Și ce echipă o 
să antrenați în retur ?

— Deocamdată sînt în con
cediu. Intenționez să urmez 
un nou curs de antrenori. Cit 
despre echipă, cine știe, poate 
o să antrenez una... feminină! 
Cel puțin n-o să mai trebu
iască să caut jucătorii prin 
baruri !

— Mi se pare că lucrați la

MICA PUBLICITATE: Domn serios „cu experiență, 
dorește cunoștință cu tinără (echipă) în vederea unei pren- 
tuale legături trainice.

SPORTUL IN ULTIMA

zic eu, arătînd teancul de 
hîrtii.

—■ Încă nu, deși o aseme
nea idee îmi dă tîrccale. S-or 
vinde sigur 20 000 de. exem
plare...

— O, nu sînteți prea mo
dest ! Și, de ce, neapărat, 
această cifră ? Credeți că a- 
vefi at iți a admiratori ?

— Doamne ferește! Sînt 
convins, insă, câ am atițic.. 
dușmani!

Am renunțat să mănîr.c, 
mctivînd că sînt grăbit. în 
stradă, doi trecători se cer
tau : „Ce părere ai, domnu'e? 
După ce-am făcut 7—7 cu An
glia, să ne bată grecii’.?" ex
clama unul.

Am ridicat din umeri .-în 
același timp, jj'.să. am zîmbit, 
gîndindu-mă Ia sfaturile se
cretarului general de redac
ție și la cuvintele poetului 
latin Ovidiu: „Tot ce încer
cam să scriu devenea vărs

La urma urmei, parcă poți 
să scrii despre altceva în a- 
ceste zile decît.. despre fot
bal ?

Ov. IOANIȚOAIA

de miercuri, să se așeze fot
balul pe tronul acestui 1—1. 
să se întocmească rapoarte 
care zugrăvesc o realitate 
edulcorată. Ar fi primejdios 
să se escamoteze adevărul 
că edificiul fotbalului nu 
este susținu: de coloane (clu
buri) puternice. Un meci, 
un rezultat nu șint un 
edict prin care se șterg niște 
cronice deficiențe: el ar putea 
marca un început sau va ră- 
mine doar o secvență odihni
toare pe un drum pustiu Ar 
fi dureros ca mb ne. poimiîne. 
să remarcăm din nou. ea In 
au tea a. te prilejuri. exageră
rile și nerealismul unora, ati
tudinea de suporteri a unor 
interese înguste din partea 
altora.

Sîntem cetățenii unei țări 
care uimește prin diversitatea 
și profunzimea realizărilor ei. 
Cînd mergem prin alte țări 
în calitate de jucători, antre
nori, conducători, ziariști spor
tivi etc. sîntem întîmpinați cu 
stima și afecțiunea pe care o- 
pinia publică de pretutindeni 
le adresează procesului de »- 
firmare a României socialiste. 
Dar. dincolo de unele circum
stanțe fericite, este necesar să 
recunoaștem sincer câ evolu
ția echipelor noastre de fotbal 
nu adaugă decît arareori un 
spor de considerație la suma 
prestigiului zidit temeinic de 
întreaga națiune.

De ce fotbaliștii să rămînă 
mereu doar beneficiarii pa
sivi ai unei considerații pe 
care ar putea-o îmbogăți și ei 
cu o modestă citime. dacă 
simțul datoriei le-ar egala ta
lentul, probaț Și în ultima par
tidă cu naționala Angliei ?

Romulus BALABAN

Desen de: N. CLAUDIU

ANUNȚ
BIROUL DE TURISM PENTRU • TINERET 

organizează la PREDEAL in perioada 
15-26 februarie 1969

TABĂRA 
TINERETULUI 

în program:

(Urmare din pag. 1)
Analizînd structura planu

lui, obiectele de învățămînt, 
sistematizarea și ponderea lor 
pe cicluri de clasă, reiese că 
propunerile au la bază trăsă
turile caracteristice ale cultu
rii generale contemporane și 
că pornesc de la recunoaște
rea științei ca principală for
ță de producție și de progres 
social.

Creșterea ponderii matema
ticii, fizicii și chimiei, alături 
de disciplinele tehnico-prac- 
tice, grupate la capitolul IV al 
planului, care oferă cunoștin
țe de stringentă necesitate 
pentru orice domeniu de acti
vitate, demonstrează clar o- 
rientarea realistă a Directive
lor.

Totodată, prin intermediul 
disciplinelor umaniste se cre
ează condiții mult îmbunătăți
te de asigurare a unui fond 
comun de cunoștințe în do
meniul culturii generale, care 
să permită continuarea în 
cele mai bune condițiuni a 
studiilor. Demn de remarcat 
este Și faptul că propunerile 
din planul de învățămînt per
mit o dozare mai judicioasă 
a efortului elevilor și duc 
la o scădere cu cîte 1—3 
ore Ia clasele I—VIII și 2—4 
ore la clasele IX—X a nu
mărului total de ore pe săp- 
tămînă, sporind bugetul de 
timp liber al elevilor.

Constatînd cu legitimă sa
tisfacție toate aceste îmbu
nătățiri calitative ale pro

cesului de învățămînt clin 
viitoarea școală de 10 ani, 
nu pot — totuși — să nu 
consemnez piin aceste rîn- 
duri nedumerirea și îngrijo
rarea care mă cuprind vâ- 
zînd în ce fel sînt tratate 
educația fizică și sportul și 
locul care li se atribuie în 
această școală modernă, avînd 
menirea să instruiască și să 
educe întregul nostru tineret 
pînă la vîrsta de 16 ani.

Eforturile intelectuale spo
rite (începînd acum de la 6 
ani) pe care le solicită din 
partea elevilor acest plan nu 
sînt, din păcate, corelate în 
mod corespunzător și cu ne
voile de compensare, de re- 
creere. pe care le reclamă 
imperios organismul copi
lului.

Elevii cărora li se adre
sează planul de învățămînt 
au, de bună seamă, nu nu
mai o existență psihică, ci 
și una fizică. Or, DIN TO
TALUL ORELOR UNUI CI
CLU SAPTÂMÎNAL, 92’/o 
ESTE AFECTAT PREGĂTI
RII INTELECTUALE $1 NU
MAI 8»/0 FORTIFICĂRII OR
GANISMULUI ST PREGĂ
TIRII FIZICE GENERALE!

Cele două ore de educație 
fizică, care apar la fiecare 
clasă din ciclul de 10 ani (la 
fel ca Și în planurile de în
vățămînt în vigoare), con
semnează — în condițiile noii 
școli — O SERIOASA RĂ- 
MÎNERE IN URMA.

Sînt de părere că prima 
modificare ar trebui făcută 
la clasele I—IV, unde aș

propune TREI ORE DE EDU
CAȚIE FIZICA PE SĂPTĂ- 
MÎNA ÎN LOC DE DOUA.

Pentru clasele V—X soco
tesc că este necesar ca. pe 
lîngă cele două lecții de 
educație fizică, să se preva
dă ÎN PLUS PENTRU FIE
CARE CLASA, O DATĂ PE 
SAPTAMÎNA, CÎTE O ORA 
DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE 
CU CARACTER FACULTA
TIV. Prevederea din proiec
tul planului de învățămînt 
(o oră la două săptămini) 
nu ține seama de noile sar
cini trasate sportului școlar 
prin documente de partid și 
de stat. De altfel, pentru cla
sele IX—X, prevederea res
pectivă reprezintă o dare 
înapoi, deoarece, la ora ac
tuală, aceste clase beneficia
ză in fiecare săptămină de 
o oră de activități sportive.

Propunerile pe care le fac 
nu presupun modificări prea 
mari sau complicate, ele nu 
au nici măcar pretenția ele 
a rezolva ÎN TOTALITATE 
problemele actuale și de a 
așeza educația fizică pe o 
treaptă superioară în con
textul noii școli. Le susțin 
pentru că ele pornesc de la 
cunoașterea realității, a nu
mărului de cadre existente, 
a calității și volumului bazei 
materiale, a posibilității trans
punerii lor în viață.

Tocmai datorită acestui fapt 
îmi exprim speranța și în
crederea că ele vor găsi , în
țelegere Și ecou la Ministe
rul Invățămîntuluî.

Practicarea schiului pe pirtia de la Clabucet, excursii la 
Diham, Gîrbova, Piriul Rece, Trei Brazi etc., concursuri da 
săniuțe, seri de dans, concursuri sportive și distractive, 
vizionări de spectacole, carnaval.

Se vor organiza vizite la Brașov, Poiana Brașov, 
Doftana, Castelul Peleș, Cetotea Rișnovului, Caste
lul Bran.

Preț — 350 lei de persoană.
Se acordă 50% reducere la transportul pe CF.R.
Din București se asigură transportul cu autobuze, 
înscrieri se primesc zilnic între orele 8—17 le :

— BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET, str. 
Onești 6—8, tel. 15.02 00, interior 653

— Comisia de turism a Comitetului municipal U.T.C, 
București, str. Onești 4—6. tel. 15.02 00. interior TM.

— Comisiile de turism de la comitetele județene și 
municipale U.T.C.

LOTO-PRONOSPORT
Publicăm mai jos programul 

concursului Pronosport nr. 4 etapa 
din 26 ianuarie : 1: Bologna — ln- 
ternazionale : ÎI : Cagiiarj — Ala- 
lanta : III : Juventus — Sampdo- 
ria : IV : Milan — Palermo ; V : 
Pisa — Napoli ; VI : Roma — To
rino : Vil : Varese — Fiorentina: 
VIII : Verona — Lanerossi : IX : 
Catanzaro — Brescia : X : Genoa 
— Bari ; XI : Lecco — Lazio : 
XII : Modena — Padova ; XIII : 
Reggina — Foggia.

a IN ATENȚIA CIȘT1GATORI- 
LOR DE LA TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO DIN 21 IANUA
RIE

a Biletele cisligâtoare trebuie 
depuse pină simbătă 25 ianuarie 
1969. la ora 13.00. in orașele de 
reședință județeană și pină vineri 
24 ianuarie 1969. la ora 13.00. in 
celelalte localități. • Omologarea 
biletelor ciștigătoare se va efec
tua joi 30 ianuarie 1969 © Plata 
premiilor se va tace as: fel ; In 
Capitală, începînd de luni 3 fe
bruarie, prin casieriile proprii 
L6to-Pronosport ; In provincie, 
Începînd aproximativ de miercuri 
I iebruarlo, prin casieriile proprii

Loto-Pronosport șl manda-e poș
tale » Astăz: este ULTIMA Zi 
pentru procurarea biletelor 1® 
concursul Pronoexpres obișnuit de 
mîine a cărui tragere va avea loc 
la București in sala Clubului Fi
nanțe Bănci din strada Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 18.30. 
Tragerea va C radiodifuzată » 
Tragerea excepțională Loto de 
astăzi va avea Ioc Ia București îo 
sala din strada Doamnei nr. I, cu 
începere de la ora 18.0t. Tragerea 
va O radiodifuzată.

PRONOEXPRES
Premiile concursului nr. 3 din 

15 ianuarie: EXTRAGEREA I : 
Categoria a Ii-a : 131,5 variante a 
l 077 lei ; Categoria a IlI-a : 3 142 
variante a 45 Iei.

Report categoria I : 141 701 Iei.
EXTRAGEREA a U-a : Catego

ria A 5,5 variante a 20 897 lei; Ca
tegoria B 257,5 variante a 446 leii 
Categoria C 4 368 varianta a S8 lei.

In .TIME din 9 noiembrie 1959, la pagina 63, pe prima 
coloană, sub titlul .Mr. Grav' (Domnul Cărunt) se putea 
citi :

„In lumea tenebroasă și perfidă a mafiei pugilatului toți 
știau că marele expert în aranjarea întîlnirilor era un in
divid numit Frankie, un om cu privirea aspră și cu părul 
cărunt Dar nimeni nu-i spunea Frankie, ci Mr. Gray. Cînd 
— insă — a început să-l caute poliția, nu s-a găsit nimeni 
care să-și aducă aminte de el, să spună cînd a fost văzut 
ultima oară sau unde trăiește. Săptămină trecută, prins 
in sfîrțit, după ce fusese supus unei urmăriri îndirjite, 
Mr. Gray se afla într-una din sălile Curții Supreme a Tri
bunalului din Manhattan, la New York".

Acest Mister Gray nu era altul decît Paul John Csrbo. 
poreclit de amici Frankie, iar de alții, intr-un mod foarte 
semnificativ: ,The Killer" (Ucigașul). Acest individ, des
cendent al unei familii din Puglia (in actele de stare ci
vilă este trecut cu numele Francesco Carbo), avea — îh 
momentul in care a pus piciorul in sala Tribunalului — 
55 de ani S-g născut in 1964, mai exact la 10 august, la 
New York.

In dimineața aceea, puternicul mafiot care manevrase 
în culisele celor mai importante și discutabile intilniri sus
ținute de sute de boxeri pe ringurile din Statele Unite, 
părea bătrin și obosit, nefiresc de palid. Avea un început 
de diabet și arbora un aer blazat. Înalt de cinci picioare 
și opt degete, adică de 1.72 m, omul acesta, cu trăsături 
neregulate și cu figura întunecată, părea scund, cu toate 
adausurile ortopedice aplicate pantofilor pentru a da im
presia unui tip înalt. Carbo învățase de tinăr să fie in 
aparență ceea ce nu era. în realitate. Deprinsese aceasta 
in 1922, cind gveg 18 ani și lucra ca vînzător intr-un ma
gazin de articole marinărești din New York. Carl o, rebel 
și arogant (avusese de-a face cu poliția din New York la 
11 februarie, același an, fiind acuzat de agresiune a asi 
milat, curind, personalitatea autoexaltantă a oamenilor 
mării care frecventau qcel magazin. Clienții, datorită felu
lui său arogant de a-și da importanță și în plus știindu-l 
dț origină italian, l-au poreclit „Jimmy The Wop“ (Jimmy 
îndrăznețul). Ca studii, avea ceva mai mult decit. școala 
elementară; cultiva viclenia și nelegiuirea. Afabil și cere
monios pină la culmea ip/ocriziei, Frankie Carbo a fost in 
realitate un om de o cruzime rece, cu o nepotolită sete 
de a se impune și de a înșela. In viața sa, in care a dus 
un incalificabil joc-dîtblu, a manevrat un mare număr de 
boxeri, pe unii trimițindu-i la „măcel", pe alții sortindu-i 
casei de nebuni, pe mulți lăstndu-i pe drumuri, după ce 
îi jefuise de sume frumoase. Acest om cu privirea rece 
a fost ceva mai mult decît un escroc: încă de la vîrsta 
de 26 de ani avea o crimă pe conștiință. In 1930 s-a sta
bilit că se făcuse vinovat, la 17 decembrie 1928. de uci
derea unui șofer de tari într-o agenție de pariuri din 
Bronx (New York). Și asta pentru cîțiva dolari. Nu a stat, 
insă, mai mult de douăzeci de luni in închisoarea Sing 
Sing intrucît a reușit să transforme delictul său in legi
timă apărare.

Din 1928 incoace, a mai fost acuzat de asasinat încă de 
cinci ori dar a reușit, de fiecare dată, să se dezvinovă
țească. Arestat in alte ocazii, a obținut, cu regularitate, să 
fie lăsat în libertate provizorie in schimbul unor însemnate 
cauțiuni. Cînd a fost trimis la închisoare, in 1959, sub acu
zarea de a fi tras sforile in culisele boxului new-yorkez. 
fără a avea nici măccr licență de manager, nu a mai reu
șit să scape de pedeapsă. Învinuit și de complicitate la 
delicte, șantaje și evaziune fiscală, a suferit la 2 decem
brie 1961 o nouă condamnare, pe 25 de ani, pe care-o 
ispășește actualmente. Ceea ce i-a atras pierzania a fost 
acuzația de a se fi sustras fiscului așa cum de alttel i s-a 
intimplat și lui Al Capone, in îndepărtatul an 1931.

Viața sa a fost plină de violențe, șantaje, escrocherii, 
ticăloșii. A spune că Paul John Carbo a fost un tilhar 
nu-i de ajuns: ce-i drept, el nu utiliza armele de foc 
(chiar dacă de tinăr obișnuia să țină ascuns sub haină un 
Smith & Wesson de calibru 38, cu țeava scurtă), dar opera 
cu arma șantajului și a înșelătoriei. Mereu intra în com
binații primejdioase si făcea, in permanență, apel la rude
nia celor mai redutabili avocați ai America pentru a 
născoci probe și a semăna îndoială. A fost arestat de trei
sprezece ori. A început să facă cunoștință cu oamenii legii 
la unsprezece ani in urma unei încăierări sîngeroase cu 
tovarășii lui de joc; apoi la 24 de ani și încă o dată, la 
35 de ani.

Așadar, la 22 noiembrie 1939, Carbo s-a vîrit. într-o altă 
afacere necurată. Pe atunci locuia in Seattle si lucra ca 
.împuternicit nedeclarat" al unui mare număr de boxeri 
de categorie mijlocie de pe coasta ca'iforniană. Avea multe 
cunoștințe 'a Los Angeles și printre acestea, pe Benjamin 
Bugsy" („Trăsnitul") Siegel. Cei mai buni prieteni ai lui 

. Siegel erau actorul George Raft, Marino Beljo (nașul, ac- 
> triței Jean Harlow), Mickey Cohen, un fost „cocoș" cu 
fălcile îmblinzite și lom Dragna. Printre dușmani se afla, 
in schimb. Harry _B:g Gieer.ie" („Marele verzui") Green
berg care locuia in Los Angeles. Acest indirdd suspect 
care a făcut parte din „Societatea anonimă — Crime" din 
Brooklyn comisese. înainte de a fi fost alungat din cauza 
unor intrigi, greșeala de neiertat de a nu fi restituit cinci 
mii de dolari unuia dintre capii gangsterismului de atunci 

' Louis (.,Lepke'.. Bychalter. lucru pentru care Siegel pri- 
1 mise de la New York ordinul să-l desființeze urgent.

Tn românește de S. BONIFACIU si A. BREBEANU 
(Din .Sport e Mafia" — (C) 1968 — Casa editrice Valentino 

Bompiani — Milano)

Echipa de box Crișul Ora
dea, tare se pregătește pen
tru meciul cu D V S C. De
brețin, a susținut un meci 
de verificare cu Voința Cluj. 
Localnicii au obținut victo-

Crișul Oradea
Voința Cluj 17-9

ria cu scorul de 17—9. în 
cel mai frumos meci, oră- 
deanu.l Ion Nica La învins 
pe I. Horja.

IL1E GHIȘA, 
coresp. principal



In exclusivitate pentru SPORTUL

Cu tenismanii români
Uriașul din zaporojie se apropie sub soarele Indiei

GAUHATI

dc „zidul" celor 600 ho
Nr. 12 în ancheta 4.S.K. 1968 « celor mai man.performeri

LEONID JABOTINSKI (U.K.S.S.)
MONDIAL Total s 590 kg. 

smuls : 176 kg.
(Sofia, 19.VI.1967)
(Lugansk, 19.V.1968)

RECORD

RECORD

RECORD

zice. O cotitură in viața sa s-a 
dovedit a fi mutarea familiei 
Jabotinski, de la Zaporojie la 
Harkov, în 1953. Aci, Leonid 
face cunoștință cu acel pedagog 
care avea să-i insufle o dra-

EUROPEAN

OLIMPIC

Total : 590 kg. 
împins : '
Smuls :
Aruncat

_ (Sofia, 19.VI.1967)
201,5 kg. (Lugansk, 19.V.1968)

176 kg. (Lugansk, 19.V.1968) 
: 219 kg. (Sofia, 19.VI.1967)

Total : 572,5 kg. (Tokio, 18.X.1964) 
împins ! 200 kg. (Ciudad de Mexico, 

19.X.1968)
Smuls : 170 kg. (Ciudad de Mexico, 

19.X.1968)
Aruncat 217,5 (Tokio, 18.X.1964)

Așa cum se așteptau toți, 
laurii de campion olim
pic în întrecerea celor 

mal grei halterofili au revenit 
uriașului din Zaporojie, puter
nicului Leonid Jabotinski. E 
drept, performanța nu impre
sionează într-atîta prin cifra 
obținută — „numai" 572,5 kg. 
Dar dacă granița mult visată a 
celor 600 kg a rămas din nou 
neatinsă, aceasta se explică 
prin faptul că, la Ciudad de 
Mexico, a lipsit acea luptă în
tre egali, atît de necesară pen
tru nașterea unui record. Ja
botinski n-a avut adversar 
pe măsură și s-a mulțumit cu 
rezultatul care-1 situa, oricum, 
pe prima treaptă a podiumului. 
Așa se încheia un nou capitol, 
nu lipsit de importanță, din 
remarcabila carieră a super- 
vampionului lumii halterofile.

Leonid Jabotinski s-a născut 
la 17 iulie 1938, în familia unui 
muncitor metalurgist ucrai
nean. Curios, nici tatăl, nici 
alte rude pe linia ascendentă, 
nu prevesteau că micul Leonid 
va ajunge la gabaritul excep
țional de 164 kilograme... La 15 
ani, el cîntărea doar 75 kg. în

școală, sportul nu era o pre
ferință deosebită pentru viito
rul atlet. Juca fotbal, ca toți 
băieții, fără predilecție mani
festă pentru alte exerciții fi-

Cu articolul de față se 
încheie prima „duzină" a 
premiaților în ancheta inter
națională I.S.K. desemnînd 
pe cei mai buni sportivi 
din lume, în anul care a 
trecut. Am publicat pînă 
acum portrete și reportaje, 
prezentindu-vă pe rînd lau
reatul originalei întreceri — 
Bob Beamon — și următo
rii clasați: Al. Oerter, Jean- 
Claude Killy, Dave Hemery, 
Mike Wenden, Kipchoge 
Keino, Jim Hines, Lee E- 
vans, Dick Fosbury, Tom
mie Smith, Roland Matthes. 
Acum, după Leonid Jabo
tinski, se pregătesc să ia 
„startul" Victor Saneev, 
Sawao Kato, Mamo Wolde, 
Charles Hickcox, Graham 
Hill, Mike Burton, Eddy 
Merckx, Ralph Doubell. Iar, 
o dată cu acestea, continuă 
prezentările legate de cla
samentul mondial feminin, 
în retrospectiva 1968 a mari
lor valori.

goste nețărmurită pentru spor
tul halterelor, antrenorul Mi
hail Svetlicinîi. Acesta con
ducea secția de haltere a clu
bului uzinei de tractoare din 
Harkov și el l-a convins pe tî- 
nărul Jabotinski să frecventeze 
cu regularitate cursurile sale 
de pregătire. Peste puțin timp, 
cînd proaspătul halterofil îm
plinea 15 ani, fișa sa de

Beverwijk 1969 in plină desfășurare...
Alexandra Nicolau a debutat cu o victorie

HAGA, 20 (Agerpres). — 
în runda a 5-a a turneului 
internațional de șah (grupa 
maeștrilor) de la Beverwijk, 
Victor Ciociltea a remizat cu 
cehoslovacul Koznia. Liderul 
clasamentului, iugoslavul Ku- 
rajița, a cîștigat la olande
zul Krabe. Vesterinen l-a în
vins pe Hartog, iar Bednar- 
ski a cîștigat la campioana 
mondială Nona Gaprindaș- 
vili. în clasament conduce 
Kurajița cu 5 p. urmat de 
Honfi 4 p (1), Ciociltea și 
Vesterinen 3'/2 p etc.

A început și turneul femi
nin în prima rundă, șahista 
româncă Alexandra Nicolau a 
învins-o pe olandeza Tuk.

Alte rezultate: Timmer (O- 
landa) — Gutierrez (Spania) 
1—0: Van der Giessen (O- 
landa) — Hellwig (Polonia) 
1—0 ; Hemskeerk (Olanda) — 
Vokralova (Cehoslovacia) 1—0. 

în grupa marilor maeștri, 
Doda a cîștigat Ia Olafson, 
iar Lombardy l-a învins pe 
Langeweg. A fost consemna
tă remiza în partidele Os- 
toici — Gheller și Cinci — 
Keres. Botvinnik a întrerupt 
cu Medina. Pe primul loc în 
clasament, după cinci runde, 
se află Botvinnik cu 3‘/s (1) 
p, urmat de Keres și Cirici 
3'/a p etc.

performanțe consemna 175 kg, 
la suma celor trei stiluri (ri
dicat — 50 kg, smuls — 50 kg, 
împins — 75 kg). Iar peste alți 
șase ani, el devenea un candi
dat serios la selecționarea în 
reprezentativa de haltere a 
U.R.S.S.

în februarie 1960, la con
cursul tinerilor halterofili so
vietici, la Talinn, viitorul re
cordman mondial obține pri
mul loc în întrecerea „greilor”, 
cu rezultatul de 430 kg. Și nu
mai la două luni după aceea, 
Jabotinski mai adaugă acestui 
rezultat 30 kg, ceea ce anunța 
cu certitudine pe performerul 
de mai tîrziu. De atunci înco’i, 
Leonid Jabotinski a urcat me
reu cifra performanțelor sale. 
Granița celor 500 kg este între
cută în 1961, iar un an mai 
tîrziu, la campionatele unio
nale de la Tbilisi, Jabotinski se 
dovedește principalul adversar 
al marelui Iuri Vlasov, cuce
rind medalia de argint cu to
talul de 512,5 kg.

Dar adevăratul start în acel 
pasionant „duel" care a opus 
pe cei doi coloși, avea să fie 
dat în martie 1964. Atunci, Ja
botinski răpește lui Vlasov trei 
recorduri mondiale și devine 
campion unional cu 560 kg. Dar 
numai după o lună, Vlasov re
cucerește toate recordurile pier
dute, arătînd că se va da greu 
bătut. Olimpiada de la Tokio 
certifică însă din nou superiori
tatea noului as al forței și o- 
dată cu aceasta începe defini
tiv „era Jabotinski". Campio
natul mondial din 1966 și două 
campionate europene (1966 și 
1968) aduc lui Leonid Jabotin
ski lauri noi și-l apropie tot mai 
mult de incredibila limită a 
celor 600 kg.

Acum, uriașul din Zaporo
jie se află aproape, foarte a- 
proape, de acest mare „zid“ atît 
de greu de atins. Recordul 
mondial a fost urcat de el la 
fantastica sumă de 590 kg. Mai 
lipsesc doar zece kilograme... 
Le va adăuga și pe acestea, în- 
tr-una din acele splendide sfi
dări ale sale aduse legilor gra
vității. Leonid Jabotinski este 
convins că, da !

Vlod UDRIȘTE

Margaret Smith Court 
obține o victorie - fulger 
in finala de la Sydney

MARKS - DESCHAMPS CAMPIONI MONDIALI DE YACHTING
BUENOS AIRES. 20. — 

Campionatul mondial de 
yachting la clasa .5,5 m“ s-a 
încheiat cu victoria echipa
jului englez Larry Marks- 
Vic Deschamps, care a to

talizat 9 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat e- 
chipajele Cudmore-Bruen (Ir
landa) — 28,1 puncte și Do- 
mato-Siedman (Argentina) — 
36,7 puncte. Foștii campioni

mondiali, francezii Troupel și 
Lanaverre, au ocupat locul 
patru cu 40,7 puncte. Ulti
ma regată, desfășurată la 
Rio de la Plata, a revenit 
echipajului Marks—Des
champs.

SYDNEY. 20. — Proba de 
simplu feminin din cadrul 
turneului internațional (open) 
de tenis de la Sydney a re
venit jucătoarei australience 
Margaret Smith Court. în fi
nală, care a durat numai 50 
de minute, învingătoarea a 
dispus cu 6—1, 6—2 de Rose
mary Casals (S.U.A).

Finala probei de dublu 
bărbați, disputată numai în
tre jucători australieni, a fost 
cîștigată de perechea Roy 
Emerson-Rod Laver, învingă
tori cu 10—12, 6—4, 6—3 în 
fața cuplului John New- 
combe-Tony Roche.

India, (ara legendelor fără număr, cintată 
de poeți șl romancieri, Începe să devină 
în zilele noastre un miraj și pentru spor

tivi. Două discipline strălucesc cu deosebire pe 
terenurile de sport scăldate din belșug de soa
rele dogoritor al țării de la miază-zi : hocheiul 
Pe iarbă șj tenisul. Hocheiștii indieni au deți
nut ani de-a rindul supremația olimpică, după 
cum tenismanii au ajuns pină la treapta cea 
mai inaltâ a consaciării, challange-round-ul 
„Cupei Davis". Iată de ce turneele de ten«s 
organizate in marea peninsulă a Asiei de Sud 
sint, de mai mulți ani, un important punct de 
atracție pentru așii rachetei. „Circuitul indian” 
— lanț de concursuri internaționale In princi
palele orașe ale țării — rivalizează in calenda
rul sportului alb cu cele ale Caraibilor, Austra
liei sau Coastei de Azur.

Pentru a doua iarnă (europeană) in suita de 
turnee, dintre Calcutta și Bombay, reprezen
tanți tenisului românesc iși afirmă prezența.

cu deosebită vigoare. Anul trecut, Tiriac ți 
Năstase cîștigau aci lauri, secondați de mai 
novicele Sever Dron. Acum, o caravană spo
rită de teivsmanj români evoluează pe același 
itinerar. Patru jucători și — fapt inedit — o 
jucătoare se anunță de pe acum soli vrednici 
ai tenisului uostru. îi însoțește antrenorul 
Gheorghe Cobzuc. Simpaticul Gicâ are bunul 
obicei de a nu-și uita ușor prietenii lăsati 
acasă, chiar cînd se află la distanțe de mii de 
kilometri. Lor, antrenorul le scrie, după fie
care concurs, împărtășindu-le multe amănunte 
interesante.

Așa se face că ziarul Sportul a intrat în po
sesia primelor corespondențe inedite de la con
ducătorul delegației de tenismani români aflau 
acum in India. Promitem ca, pe măsură ce ne 
parvin aceste scrisori, să le facem loc In co
loanele noastre. Azi, primul episod din acest 
nou serial.

Iudith Dibar, prima jucătoare de tenis diu România care evoluează în „Circuitul indian", a 
cucerit două titluri de campioană la Assam.

„CLASICUL- INCIDENT 
AL BAGAJELOR RĂTĂCITE

La plecare, intr-o mohoriti 
după-amiază de decembrie, 
n-am fost scutiți de surprize 
neplăcute. Pe aeroportul cin 
Praga, a doua noastră escală 
după Berlin, constatăm îngro
ziți. că ne lipsesc cele sase 
geamantane conțmind încărcă
tura noastră de preț; rachetele. 
Ce ne facem 1 .Amcbiii. func
ționarii de la ,.CSA“ caută si 
ne risipească îngrijorarea, a- 
nunțindu-ne că a doua zi — 
14 decembrie — ea un sfert de 
oră înaintea decolării «rionu- 
Zui pentru Bombay vom primi 
bagajele de Ic Berii*. Can însă 
convorbirea eu noi (in ger
mană) continui epoi aprinsă 
intre ei (in cehă) nu devenim 
cu totul liniștit: și noaptea tre
ce cu somn agitat.

tn dimineața ur—.ăiocre. în
grijorările noastre continui pi-

marele .zbor. la întrecere cu a-

n<î ez'act cer! i.’îr*» de
oră cînd. ca prin »!■-
terf lupul** atfrxzai îrtrnbd
ne cdwce și prepc-sfe.'e rache
te, /crd care eram Htercînieiue
pierduți. începem btae dispuși

sint date înainte cv j\eo:re e~
tapă.

Facem escale ia Atena (ora
11J0), Cairo (ora l5), Kuweit
(ora 23) și ajungem la Bombay

duminică la ora 4,25, cînd la 
noi în patrie e abia miezul nop
ții. Cu un alt avion, al com
paniei „Air India" de data 
aceasta. ne continuăm călăto
ria spre Delhi, capitala țării. 
Dar punctul terminus al zbo
rului nostru este încă departe 
si — curios — el se transfor
mi. intre Delhi și Calcutta, în 
liniștit drum de cale ferată. 
O rr.icc defecțiune, in intinera- 
t-l fixat de gazde (ulterior, 

dovedi r.du-se foarte ospitaliere) 
făce ca să schimbăm avionul 
eu trenul, ceea ce nu ne in
cintă de loc.

La Calcutta, ajunși luni, lu- 
cnsrile se schimbă. Sîntem aș
teptați de un reprezentant al 
■ederației indiene de tenis, con
duși la hotel și ni se dau asi
gurări că viitoarea etapă a că
lătoriei noastre, ultima, va fi 
efectuată în cele mai bune con
diții. Ne odihnim, căci era și 
timpul.

FILEURIlE NEGRE...
Ziua de răgaz la Calcutta, 

înaintea unui nou start spre 
ținta călătoriei, Gauhati, o fo
losim pentru primele cunoștin
țe tenisiste. Facem o vizită te
renurilor de la Calcutta South 
Club, aceleași pe care urma să 
evoluăm peste o săptămînă, la 
campionatele internaționale ale 
Asiei. Ne întimpină un frumos 
parc sportiv, cu 12 terenuri ga

tere crestele celor mai înalți 
munți din lume, Himalaia. Aci, 
la Gauhati (350.000 locuitori), 
tenismanii români urmează să
dispute primul concurs al Cir
cuitului — campionatele Indiei 
de Est,

Ilis Năstase și „Ucu” Dron, 
care sînt pentru a doua oară

>
prin aceste locuri, par mai bine 
aclimatizați la decalajul de tem
peratură, cuprins între -10 grade 
și +32. Pe ceilalți îi văd cam 
abătuți și, cum pot, caut să-i 
îmbărbătez. Cel mai repede se 
regăsește Iudith, care-mi spu
ne veselă :

— Nu mi-e frică, am venit 
aci ca să cîștig!

...Și chiar așa a și fost.
„TRIPLA COROANA" 

A LUI NASTASE
De la hotelul „Gauhati Guest

House", unde abia lăsasem ba
gajele, pornim spre terenuri. 
La început — semn bun: se 
joacă pe zgură, deci vom fi 
mai „acasă”. Faptul că între
cerile începuseră de luni, ne 
obligă să intrăm imediat în
concurs. Nu sîntem, de altfel, 
ultimii sosiți. A doua zi, joi, 
campionul Indiei, Premjit Lall, 
sosește la ora 9,30, iar la 11,30
este eliminat de polonezul Ry- 
barczyk! Prima surpriză.

Pentru români, lucrurile 
decurg bine. Prezența noastră 
este salutată de presă și „THE

„Relax” după grelele 
dispute în fața fileului— 
Sportivii romani (în prim 
plan : Gh. Cobzuc. Iudith 
Dibar și P. Mârmureanu) și 
amabilele lor gazde, sărbă
torind pe campionii turneu
lui de la Gauhati (Assam). 
Foto : CAPITAL NEWS Delhi

ÎNCEPIND DE AZI ’ 

Raliul Monte Carlo 
intră în faza a ll-a

MONTE CARLO, 20 (prin 
telex). — Prima fază a tradi
ționalei competiții automobilis
tice „Raliul Monte Carlo” s-a 
încheiat astăzi (N. R. ieri) cu 
sosirea în orașul mediteraneean 
a concurenților care au parcurs 
cele opt trasee stabilite. Din 
cele 196 echipaje care au luat 
startul, au mai rămas în cursă 
167. Acestea vor participa, a- 
cum, la întrecerea în comun pe 
traseul Monte Carlo — Vals Ies 
Bains — Monte Carlo (cca 1 500 
km), iar în final la proba de 
noapte (670 km).

De menționat că numărul de 
abandonuri înregistrate este u- 
nul din cele mai reduse din is
toria acestui raliu.

Karl Schranz in coborirea de la Kietzbuhel, care i-a conso
lidat poziția de lider in „Cupa Mondială"

Telefoto : A.P.—AGERPRES

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
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SPORTIVI ROMÂNI PREZENI1 IA INTERNAEIONAEELE
DE TENIS Dt MASĂ Alt CEHOSLOVACIEI, R.D. GERMANE §1 ANGLIEI

Săptăminile care urmează 
vor găsi pe jucătorii noștri 
de tenis de masă în plină ac
tivitate competițională. Astfel, 
îritre 31 ianuarie și 2 februa
rie, la Bratislava vor avea loc 
campionatele internaționale 
ăle Cehoslovaciei, unde vor 
fi prezenți și Maria Alexan
dru, Carmen Crișan, Viorica 
Ivan, Doboși, Dumîtriu, Ma- 
covei. Apoi la datele de 5-6-7 
februarie, la Potsdam sînt 
programate internaționalele 
R. D. Germane cu participa
rea și a Eleonorei Mihalca, 
a lui Carmen Crișan, Doboși, 
Naftali, Stelian. In sfîrșit. la 
21 februarie. în localitatea 
Teesside, se va disputa par
tida Anglia-România din ca
drul „Ligii europene*. Peste 
o zi, tot la Teesside s o nouă 
întîlnire (amicală) între jucă
torii englezi și cei români, 
mecj ce se va repeta și la 
24 februarie, la Sheffield. A- 
poi, în orașul Brighton. între 
27 fabruarie și 1 martie, ju

cătorii români vor participa 
la campionatele internaționale 
ale Angliei. Este posibil ca la

unele dintre competițiile a- 
mîntite să concureze și jucă
torii japonezi.

O FANTASTICĂ RAFALĂ IN SETUL III 
Șl SURBEK A CIȘTIGAT LA SAPPORO

Turneul internațional „Ful
ger" de tenis de masă de la 
Sapporo (Japonia) a fost cîș- 
tigat de iugoslavul Dragu- 
tin Surbek. care în finală l-a 
învins cu scorul de 90—66 pe

japonezul Satoshi Hawahara. 
Conform regulamentului aces
tui turneu s-au jucat seturi 
care trebuiau să se încheie 
după 5 minute. Surbek a cîș- 
tigat cu 14—15, 13—15, 63—36.

HOCHEIȘTII SOVIETICI 
l-AU ÎNTRECUT PE CANA

DIENI LA TORONTO

Peste 15 000 de spectatori au ur
mărit la Toronto întîlnirea inter
națională de hochei pe gheață 
dintre selecționatele Canadei și 
U.R.S.S. La capătul unui joc spec
taculos, victoria a revenit ho- 
cheiștilor sovietici cu scorul de 
4—2 (0-1. 1-0, 3-1).

JIRI RASKA : VICTORIE 
Șl RECORD LA ST. NIZIER

Concursul internațional de sări
turi cu schiurile, desfășurat pe 
trambulina de la Saint Nizicr. s-a 
încheiat cu victoria cunoscutului 
sportiv cehoslovac Jiri Raska. 
medaliat cu aur Și cu argint la 
Jocurile Olimpice de la Grenoble. 
El a totalizat 254,8 puncte, cele mai 
bune sărituri ale sale măsurind
106.5 și 106 m. Locurile următoare 
au fost ocupate de francezul 
Alain Macle — 225,9 puncte (96 și 
103 m), și cehoslovacul Zbynek 
Hubac — 215.1 puncte (98.5 și
93.5 z'm). Săriturile efectuate de 
Jiri Raska au constituit și un 
nou record al trambulinei (ve
chiul record aparținea sovieticu
lui Belousov cu 101,5 m).

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE 
PENTRU TROFEUL MEMORIAL 

J. KENNEDY
tn stațiunea de sporturi Lake 

Piaeid (S.U.A) au început con
cursurile de schi din cadrul jocu
rilor de iarnă pentru trofeul me
morial ..John Kennedy". Proba de 
sărituri de la trambulină a fost 
cîștigată de norvegianul Odd 
Hammerness. care a realizat să
rituri de 65 șt 67.500 m. Bruce 
Jennings (S.U.A ), marele favorit 
al competiției, s-a clasat oe locul 
doi, urmat de campionul olimpic 
de combinată nordică. Franz 
Keller (R.F. a Germaniei). La 
competiție participă peste 300 de 
■sportivi reprezentînd 22 de țări. 
Aceste Jocuri de iarnă se vor 
desfășura în fiecare an pină în 
1971 in stațiunea de la Lake Pla
cid, urmînd ca din anul 1971 să 
aibă Ioc în alte stațiuni din S.U.A.

PIERLORENZO A CÎȘTIGAT 
SLALOMUL URIAS ÎN „CUPA 

AOSTĂ"

CONCURSUL DE SĂRITURI 
DE LA MATRAHAZA

Concursul internațional de sări- I 
turi cu schiurile de la trambulină, I 
desfășurat la Matrahaza (Unga
ria), a fost cîștigat de Gunther 
Goellner (R.F. a Germaniei), care 
a realizat 185.9 puncte (65.5 și 
67 m). Schiorul român Vasile Bir- 
san, accidentîndu-se la antrena
mente, nu a putut fi prezent ia 
competiție.

SUEDIA PE LOCUL I
ÎN ȘTAFETA DE 3x10 KM 

LA LE BRASSUS

Proba de ștafetă 3x10 km din 
cadrul concursului internațional 
de schi de la Le Brassus a fost 
cîștigată de echipa Suediei (Lar
son, Boelling, Halvarson), crono
metrată cu timpul de lh 51:53.0. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
formațiile Elveției — lh 57:59,0; 
Italiei — lh 52:09,0 și Poloniei — 
lh 53:33,0.

SLALOM URIAȘ LA MUREN

In competiția internațională de 
schi de la Muren, slalomul uriaș 
a fost cîștigat de sportivul Fer- 
cher (Austria), cu timpul de 
1:32,81.

PAWLOWSKI — SPORTIVUL nr. 1
Plebiscitul organizat de zia

rul „Przeglad Sportowy" din 
Varșovia pentru desemnarea 
celui mai bun sportiv polo
nez al anului 1968 a demon
strat popularitatea de care se 
bucură campionul ol im; ic de 
spadă Jerzy Pawlowski. El a 
totalizat 470 369 puncte, fiind 
urmat de : 2. Irena Szewins-

AL POLONIEI
ka (atletism) — 452 089 p; 3. 
Waldemar Baszanowski (hal
tere) — 433 935 ; 4. Jersy Ku- 
lej (box) — 377 412 p; 5. 
lozef Zapedzki (tir) — 283 624 
p ; 6. Sobieslaw Zasada (auto
mobilism) — 203 091 p; 7. 
Jozef Grudzien (box) 184 571 
p; etc.

La Tarvisio. (Italia). în cadrul 
competiției internaționale de schi 
pentru „Cupa AOSTA", prima 
manșă a slalomului uriaș a fost 
cîștigată de elvețianul Kurt Mug
gier, care a realizat timpul de 
2:03,87. Pe locurile următoare s-au 
clasat Renzo Zandegiacomo (Ita
lia) — 2:04,26 și Miiller Heckel 
(R.F. a Germaniei) — 2:04,85. Cea 
de-a doua manșă a revenit ita
lianului Pierlorenzo. care a ocu
pat primul loc în clasamentul 
final.

Voleibalistele albaneze 

învingătoare in C.C.E.
La Istanbul s-a disputat 

returul meciului dintre echi
pele Fenerbahce Istanbul și 
„17 Nendori" (Albania), con- 
tînd pentru „Cupa campio
nilor europeni" la volei fe
minin. Sportivele albaneze 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (7—15, 13—15, 15—10, 
15—13, 15—2) și s-au califi
cat pentru turul II al com
petiției.

zonate ș: alte 6 cu zgură roșie. 
Pățind pe unul din terenuri 
sîntem de-a dreptul surprinși... 
Verdele pal al gazonului tuns 
scurt este mărginit, pe fund, 
de largi prelate violet închis, 
iar la mijloc fileul este negru 
cu dungă roșie... O simfonie de 
culori care surprinde, dar care, 
gindindu-mă atent, iși găsește 
pe deplin justificarea. Pe a- 
cest fundal de culori închise, 
siluetele albe ale jucătorilor și 
mingea se disting mult mai 
bine. Și poate evita unele e- 
rori de arbitraj !

Apoi, în restul zilei, ne cu
fundăm tn viața trepidantă a 
acestui mare oraș (5 milioane 
de locuitori), care pulsează prin 
mii de artere. Forfota trecă
torilor, ghirlandele aprinse ale 
reclamelor luminoase, sub ce
rul serii, zgomotul neîntrerupt, 
toate ne amintesc permanent 
că sîntem în centrul unei țări 
în plină dezvoltare.

ÎN INIMA ASIEI
Miercuri 18 decembrie.

Iată fădut și ultimul salt — 
de vreo T00 kilometri... — care 
ne aduce la capătul lungului 
drum. Sîntem la Gauhati, im
portant oraș al provinciei As
sam, cel mai răsăritean teri
toriu al Indiei. Sîntem aproa
pe de granița cu R. P. Chineză, 
cu Pakistanul de Est, Nepalul 
și Birmania. Prin fereastra a- 
vionului, am văzut în depăr-

ASSAM TRIBUNE", ziar în 
limba engleză, scrie; „Partici
parea celor 6 jucători (n.a. mă 
numărau și pe mine...) din Ro
mânia a ridicat sensibil tempo- 
ul campionatelor est-indiene. 
Oaspeții români se arată în 
mare formă". Așa și era. Toți 
patru băieți au intrat în. 
sferturi de finală, iar semifina
la Năstase-Marcu a constituit 
o demonstrație de virtuozitate.

Rezultatele finale, desigur, le 
cunoașteți. Iliuță a fost omul 
nr. 1, cîștigînd in trei probe. 
In titlu, „THE SUNDAY AM
RITA" anunța cu litere marii 
„Triplă coroană pentru I. Năs
tase”. Ilie a zburdat în toate 
cele trei finale (cu Lall Ig dublu 
și cu Iudith Dibar la, mixt). 
Dar marea performanță — cred 
eu — rămîne victoria lui Iudith, 
care a cîștigat la luptă finala 
tcu americanca Alice Tym; 
8~6, 8—6. Un punct foarte pre
țios în favoarea tenisului nos
tru.

La urmă, dați-mi voie să vă 
spun două cuvinte și despre 
jucătorul Gheorghe Cobzuc. 
M-am trezit înscris pe tabloul 
de simplu, am luat racheta și... 
cîștig (6—0, 6—0) în fața lui 
K. C. Abraham, un jucător mai 
modest. Turul doi: 3—6, 3—6 cu 
Boloram Singh, un indian foar
te tenace. Ce să-ir faci, nu re
zist la „țăcăneată"... Mai ales 
pe caniculă.

Gheorghe COBZUC

MLADOST ZAGREB
ATENA, 20. — La Pireu, 

în cadrul primului tur al 
„Cupei campionilor europeni" 
la volei masculin, s-au în- 
tîlnit, în meci retur, forma-

-IN TURUL II AL

țiile Olympiakos Pireu și 
Mladost Zagreb. Victoria a 
revenit voleibaliștilor iugo
slavi cu scorul de 3—0 (15—3, 
17—15, 15—9).

C.C.E. LA VOLEI

Echipa Mladost Zagreb, 
care cîșțigase și primul joc, 
s-a calificat pentru turuKur- 
mător al competiției în care 
va întîlni formația Hapoel 
Tel Aviv.

Tiparul I. P. „Informația", șir. Btezoianu ar. 23—25, București
40368


