
RedaclJa ti administrația: tir. 
Vatile Coh la nr. 16, tel. 11.10.05, 
inirryrban 72 si 286. Telex 
_____ iportrom buc. 180.

PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VăJ

4
pagini

30
bani

Anul XXV - Nr. 432 (5866) ZIAR AL |
>

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Miercuri 22 ianuarie 1969

Valorificarea deplină a turismului montan
in atentia administrației locale

5

Convorbire cu Wilhelm Lutsch, vicepreședintele

Week-end-ul intern și international al schiorilor
• CAMPIONATELE NA

ȚIONALE DE BIATLON

• A XX-A EDIȚIE A „CU-

Dmamovistul Țeposu,
unul din candidații la 
locurile fruntașe ale națio

nalelor de biatlon

Pe una din ptrtiile care au făcut din Postăvarul 
muntele vrăjit" al schiorilor noștri, iar din 

Poiana Brașov, stațiunea nr. 1 a tării

PEI DINAMO" LA PROBE

Arbitrii meciurilor Steaua

Consiliului popular județean Brașov ALPINE • SCHIORI RO

La 34 de ani, tînirul vice
președinte al Consiliului popu
lar al județului Brașov nu și-a 
uitat veleitățile sportive. Ceea 
ce este și firesc într-o regiune 
tn care natura înșiși invită la 
mișcare, la petrecerea timpului 
tn aer liber. Fostul — nu de 
mult! — baschetbalist, alpinist, 
schior ține la amintirile sale 
sportive și nu concepe să le pă
răsească în momentul in care 
sarcini obștești importante ti 
acaparează timpul și atenția. 
Dimpotrivă, dragostea de sport, 
cultivată ani de zile, va face 
parte din bagajul său de expe
riențe în exercitarea atribuțiilor 
ce l-au fost încredințate tn ad
ministrația județeană.

Wilhelm Lutsch, ale cărui 
funcții și sarcini nu încap pe 
o simplă carte de vizită, încear
că să realizeze, să materializeze 
idei mal 
validate 
Zonă de 
frecvență

I rrtultiple
județul Brașov merită, tn mo
dul cel mai natural, o concep
ție proprie de gospodărire spor
tivă la îndemlna organelor lo
cale. Este tocmai ceea ce tână
rul vicepreședinte dorește să 
înfăptuiască. O recentă convor
bire cu 
litatea 
practice 
tate.

MANI LA „3-TRE"

Aflați în plină activitate 
competițională. schiorii lo- 
mâni vor participa și la sflr- 
șitul aceste: săptărr.im la o 
serie de importante întreceri 
interne și interrațiocațe. Iată 
principalele competiții care 
vor avea loc în țara noastră 
i peste hotare.

• Cei mai buni biatloniștl. 
seniori și categoria tineret, 
vor lua startul în probele 
campionatelor naționale. Eve
nimentul va avea loc ince
pînd de vineri, la 
Brașov, pe pîrtia și 
nul din Poiana de 
vor disputa probele 
km și 4 x 7,5 km, la 
și 15 km la tineret.

Poiana 
poligo- 

jos. Se 
de 20 

seniori,

de mult ventilate și 
în județul carpatin, 
tnaltă și tradiționali 

turistică, posedind 
capacități sportive —

• ..Alpinii*  își vor dispu
ta întîietatea în tradiționala 
competiție dotată cu „Cupa 
Dinamo*.  Aflată la a XX-a 
ediție, întrecerea va cunoaș
te o amploare deosebită, de
oarece face parte din acțiu
nile organizate de clubul 
sportiv Dinamo Brașov cu 
prilejul aniversării a 20 de 
ani de la înființare. în mod 
normal, mai bine zis dacă va 
ninge, probele (slalom special 
și coborire) vor avea loc )a 
Poiana Brașov. Altminteri, 
ele se vor desfășura în Bu- 
cegi.

lom uriaș și coborire, va avea 
loc incepînd de vineri.

dînsul ne-a dat posibl- 
să sesizăm trăsăturile 
ale intențiilor manifes-

Ghizi și salvamont

fntrucît Wilhelm Lutsch este 
ți președintele Consiliului ju- 

.• dețean de turism, firește că 
principala sa preocupare vizează 
valorificarea deplină a turismu
lui montan in împrejurimi. 
Prima idee ar fi cea referitoare 
la crearea unei întreprinderi 
specializate, o întreprindere de 
gospodărire locală, care să tu
teleze instalațiile mecanizate de 
transport, să efectueze marca-

VIORILE
ALBASTRE

Povestea un bătrîn constructor 
de planoare din Ghimbav-Bra- 
șov că, în vremuri de demult, 
trăia în munții Harghitei un 
flăcău mândru căruia, nespus 
de mult, îi plăcea să viseze cu 
ochii deschiși spre înaltul ce
rului. întrebat fiind de o coto
roanță a pădurii la ce privește 
cu atita încîntare, voinicul i-ar 
fi răspuns că la niște minunății 
pe care ea — slută la inimă cum 
este — nu ar putea niciodată 
să le vadă. La acest afront, spu
ne legenda, baba s-ar fi supă
rat și făcând un gest abracada
brant, a transformat flăcăul in
tr-un brad semeț, blestemîn- 
du-l să caute mereu înălțimile, 
chiar și după ce va fi doborît 
de secure.

Actualizând legenda, meșterul 
de planoare afirma că acesta 
este prețiosul MOLID DE RE
ZONANTA din munții Harghi
tei, veșnic setos de lumină și 
soare, de înălțimi. Chiar și după 
ce a fost transformat în sim
plă scîndură, el continuă să se 
înalțe prin cântecul viorilor 
meșteșugit lucrate din trupul 
lui, prin zborul îndrăzneț al 
planoarelor construite din fibre
le sale. In fond, tot niște viori, 
viori ale văzduhului, „VIORI 
ALBASTRE", cum le mai spun 
oamenii acestor suple aparate. 
Și le numesc astfel, fiindcă al
cătuirea lor cere — ca și la 
adevăratele lăute — aceeași pa
siune, , acuratețe,
convins de acest lucru, urmă
rind în atelierele de planoare 
de la Ghimbav migăloasa mun
că de artizani a constructori
lor.

Stivuit în scânduri, aidoma 
unor lingouri de aur, renumi
tul molid de rezonanță trece 
întîi prin mîinile de artist ale 
unui prim maestru, care ii se
lecționează. Expertul își plim
ba privirile de cunoscător pe

stil. Ne-am

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 2 a)

jele de poteci turistice și să în
trețină traseele montane. Cu 
chibzuință, gospodarii județu
lui s-au gîndit să procedeze 
treptat, înființlnd întîi o secție 
experimentală pe lingă între
prinderea existentă I.S.C. Pre
deal care, tn afara sarcinilor 
enumerate mai sus, să mai aibă 
cîteva obligații. Noua secție va 
pregăti în perspectivă planul 
viitoarelor instalații de tran
sport montan, va executa repa
rația lanțurilor de securitate 
din Piatra Craiului (degradate 
de la o vreme), va edita un 
ghid al marcajelor. Dar unul 
dintre cele mai importante o- 
blective care se propune aces
tei secții este să creeze un 
corp de ghizi de munte (de care 
nici o zonă
din lume nu se poate lipsi) și 
să pună temeliile unor patrule 
de salvamont (atît de necesare 
pentru preîntîmpinarea frec
ventelor accidente din munți, 
în special în Făgăraș, mai ales

Liceul nr. 10 din Cluj. In 
sală sînt prezenți cetățeni de 
diferite profesii și vîrste : mun
citori, ingineri, cadre didacti
ce din invățămîntul mediu și 
superior, medici, pensionari. în 
numele Consiliului municipal 
al Frontului Unității Socialiste, 
dr. E. Gherman propune drept 
candidat in circumscripția elec
torală municipală nr. 77, pe 
conf. univ. ION MOINA

Prezentînd personalitatea can
didatului, vorbitorul a scos în 
evidență remarcabilele succese 
obținute de fostul campion și 
recordman național în probele 
de 100, 200 și 400 metri, acti
vitatea bogată pe care maes
trul emerit al sportului Ion 
Moina o desfășoară în cadrul 
Institutului politehnic din Cluj, 
pasiunea sa pentru formarea 
pepinierei de sportivi de per
formanță din județul nostru, 
modestia și frumusețea morală 
a omului al cărui nume e pro
nunțat cu respect de toți acei 
care îl cunosc. Și care, prin 
întreaga sa comportare consti
tuie un exemplu.

Ing. Vasile Galoș, director 
adjunct la întreprinderea „Car- 
bochim" din Cluj, dr. Z. Ma
rinescu și tehnicianul Șt. Con
stantin au arătat în cuvîntul 
lor că susțin cu căldură propu
nerea făcută.

Votul celor prezenți la aceas
tă adunare cetățenească pentru 
candidatura depusă a fost una
nim și entuziast.

Luind cuvîntul, conf. univ. 
Ion Moina a exprimat sincere 
mulțumiri pentru cinstea ce i

ÎN ZIARUL

NOSTRU

de mîine

la ivirea primelor viscole pre
timpurii).

In legătură cu toate acestea, 
nu numai gosnodarii județului, 
dar toți îndrăgostita de drume
ție evocă necesitatea înființă
rii unor cluburi de turism vo
luntare, adevărate școli da tu
rism, cu statute mutual accep
tate, pentru ai căror membri 
îngrijirea unui refugiu, amena
jarea unei poteci, dregerea unui 
stîlp de marcaj să nu fie o cor
voadă, ci o pasiune, o datorie 
morală de la sine înțeleasă.

• Săritorii au programat 
un mare concurs la Miercu
rea Ciuc. Disputarea acestuia 
este însă improbabilă, ea de- 
pinzînd de starea trambuli
nei și a zăpezii.

• Săritorii A. Biriș, 
Lupa, Gh. Gîrneț au plecat 
în stațiunea Trniec din Ce
hoslovacia pentru a participa 
la un important concurs in
ternațional.

Foto: A. NEAGU

Fides Neapole din

baschet

I IIon Panțuru, va
lorosul nostru bo- 
ber, deținătorul re
cordului absolut al 
pîrtiei de la Cervi- 
nia, se anunță din 
îTou unul din favo- 
riții campionatelor europene. în ima
gine, conducînd bo
bul avîndu-1 ca frî- 
nar pe N. Neagoe.

I I• Din activitatea interna
țională, amintim în primul 
rind participarea schiorilor 
Dan Cristea, Gh. Vulpe și 
V. Brencj la marele concurs 
,.3-tre’1 (trei zile trei probe). 
Aflată la a XX-a ediție, com
petiția cuprinde în palmares 
schiori celebri, printre care 
Christian Pravda, Jostl Rie
der, Ernst Hinterseer, Toni 
Mark, Karl Schranz, Egon 
Zimmermann, Carlo Senoner, 
Heini Messner, Guy Peryllat. 
„3-tre“, care cuprinde pro
bele de slalom special, sla-

I
I

priciurilor

turisticd montană

L MITROFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

încrederea deplină a cetățenilor

In centrul atenției stă ți pro
blema cabanelor, tot mai des, 
în ultima vreme, amenințate a 
fi transformate în cîrciumi sau 
locuri de petrecere zgomotoasă,

arbitrii 
Steaua 

Neapole 
al „Cu-

Menținerea

\

Au fost desemnați 
meciurilor de baschet 
— Fides Partenope 
din cadrul turului II 
pei cupelor". Conducerea pri
mului joc de la București a 
fost încredințată cuplului Em. 
Samolubover (U.R.S.S.) și A. 
Arabagian (Bulgaria), iar par
tida de la Neapole va fi arbi
trată de C. Dimou (Grecia) și 
M. Guiral (Spania).

A

s-a făcut, pentru căldura și în
crederea cu care a fost sus
ținută candidatura sa. promi- 
țînd celor de fată o colaborare 
fructuoasă pentru rezolvarea in 
bune condiții a problemelor și 
cerințelor cetățenilor din cir
cumscripția 77 Cluj.

C. ȘTEFANESCU

Antrenamentele boberilor continuă la Cervinia I

Astăzi, primul start 
pe pîrtia de bob de la Sinaia

muncii neostenite 
celor ce se îngri-

Datorită 
a tuturor _ _ _ 
jesc de pîrtie, precum și a 
ajutorului acordat de unii 
activiști, tehnicieni și spor
tivi, miercuri dimineața va 
începe, deocamdată pe por
țiuni, activitatea internă la 
bob. Cu toată vremea care 
a f.ost pînă acum defavorabi
lă, acum însă, după cum ne-a 
informat M. Bota, responsa
bil, pot începe antrenamen
tele și, imediat după ele. pro
babil de vineri sau sîmbătă,' 
competițiile anului 1969.

• Se anunță o luptă strlnsă Panțuri-Thaler • Ceaoreiții străini vor să concureze la Sinaia i 
GERVINIA-BREIIL, Zi (prin telefon). — Vremea ari se Ir.râlzește. fârâ a periclita tn'4 * 

starea plrtie:. Termometrul oscilează Intre —« șl —15 grade Celsius, iar antrenamentele continuă nortilal. cu cite două coboriri zilnic
Marti. !a antrenamente, echipajul român a fost sortit cu locul trei In ordinea coborlrilor. 

înaintea cuplului român a luat plecarea echipajul cehoslovac care — încă neobișnuit cu pis'a 
— a pus numeroase trine in liniile drepte, sttrnind monticule de zăpadă, ceea ce avea să 

influențeze performanțele următoarelor echipaje. In con
secință. tn prima manșă. Panțuru. avlnd ca frinar pe 
Neagoe, a realizat timpul de 1:16.73, Iar in a doua manșă, 
cu Focșeneanu — 1:15.83. Cu un start mal bun șl plasat 
abia pe locul 18, deci avantajat, echipajul austriac Ervin 
Thaler — Reinhold Durnthaler a înregistrat de astă dată 
timpuri mal bune : 1:16.16 
special tn prima manșă, a 
secund al Austriei, compus 
Eder. cronometrat excelent 
ceva mal slab Intr-a doua :

Oricum, apropierea rezultatelor promit» de pe acum 
lupte strinse și pasionante pentru stmbătă cînd se va 
da startul tn prima zi a campionatelor europene de bob 
de 2 persoane. Panțuru se 
șansele sale și nu rămine 
cu antrenorul său. asupra 
ferâ. Desele sale Întrebări
bob de la Sinaia denotă un pretimpuriu dor de casă, dar 
și o curiozitate plină de simț patriotic, întrucît este asal
tat, la rindul său, cu asemenea întrebări, de către nume
roși competitori străini care și-au exprimat dorința de a 

concura In România

Modificările 
rit gradul de 
special pe porțiunea finală. 
Virajul mare (nr. 11. de la 
pod) are alt aspect, iar viteza 
boburilor va spori simțitor. 
Acum, pîrtia are 1 500 m lun
gime, cu o diferență de nivel 
de 148 m (deci aproximativ 
10 la sută înclinație medie, 
mai accentuat la start) și cu
prinde 11 viraje, dintre care 
5 mari (4, 7—8, 10—11).

aduse au spo- 
tehnicitate, în

și 1:15.60. Dar surpriza, tn 
venit din partea echipajului 
din Herbert Gruber șl Josef 
tn prima manșă : 1:16,05 și 
1:16,64.

simte bine, este încrezător în 
decît să se decidă, împreună 
secundantului pe care îl pre- 
privitoare la starea pîrtiei de

l

Iflăm, pe 
life, prin 
ulterior, tu uiiciii uuăcii 
Constantin Stanef și Victor 
Silberman, membri ai lotu
lui republican, au fost, nu de 

mult,, eroii unei ciomăgeli într-un local 
din apropierea grădinii Cismigiu. Se 
spune același lucru despre boxerul di- 
namovist Marin Constantinescu.

Asemenea fapte contravin tuturor 
normelor eticii sportive. în „Elogiul 
boxului", celebrul scriitor belgian Mau
rice Maeterlinck a putut scrie că pum
nul este „arma umană prin excelentă, 
singura organic adaptată sensibilității, 
rezistenței, structurii ofensive și defen
sive a corpului nostru". Dar fiecare 
boxer a aflat de la primele lecții în 
sală că maestrul îi exersează pumnii 
pentru a fi întrebuințați exclusiv în 
ring și că pugilistului ii este interzis 
categoric — printr-o lege fermă, chiar 
dacă nescrisă, cum e codul de onoare 
al medicilor — să-si folosească pumnii 
în scopuri extrasportive. Prima prescrip
ție o acestei legi este să eviți orice 
fel de provocare sau ciocnire, pentru 
a nu fi tentat să ridici pumnul. Ce s-ar 
întîmpla dacă scrimerii și-ar rezolva 
diferendele personale utilizînd spa
dele ?

Nu intenționăm să-i căutăm în coar
ne pe tinerii noștri boxeri, care nu 
sînt niște mielușei, o știm prea bine. 
Nimeni nu le interzice să aibă o viață 
particulară sau să se arate în public, 
la fel cu tinerii de o seamă cu ei. 
Dar un om care a călătorit pînă în 
Mexic, un om care participă la gale 
peste hotare, un om care trece din 
turneu în turneu, din R.F.G. în Italia, 
se presupune că trebuie să știe să-și 
aleagă localul pe care să-l frecventeze, 
să-și aleagă companionii, să-și aleagă 
anturajul.

Loviturile date de un boxer într-o 
încăierare sînt pumni în vînt, care nu-i 
sporesc decît faima de bătăuș, nici
decum pe aceea de sportiv. Nici virtu- 

i nu se 
răfuială, 
dezono-

căi destul de oco- 
indiscreții confirmate 
că tinerii boxeri I 

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

i
țile, nici palmaresul boxerului 
vor ameliora cu victorii de i 
Bătaia pentru un boxer este 
rantă, rușinoasă, umilitoare.

Sîntem gata să acceptăm 
că, în cazurile de ca're ne i 
boxerii au fost provocați, 
molestați înainte de a repli 
toate acestea, întrebarea noastră fun
damentală rămîne în picioare : 
căutau tineri boxeri — pe care-i aș
teaptă noi confruntări sportive și în 
curînd campionatele europene la Bucu
rești — ce căutau, întrebăm, într-un I local în care li se pot întîmpla (de loc 
întîmplător) tevaturi ca cele petrecute ?

Atunci, în noaptea cu pricina, au dat 
Idin pumni. Acum, la ora răspunsului, 

vor da, probabil, din umeri...

I
I
I
I

Ei pot

ipoteza 
ocupăm, 
insultați, 
ica. Cu

ce

Ei pot face acest gest, dar cei care 
| răspund de educația lor ?

I 
I
I 
I
I
I
I
I

Victor BANCIUI.ESCU

„IL D!O" 

COMENTEAZĂ 

PENTRU DV. 

MECIUL CU 

ANGLIA

B. MIHAIL, coresp.
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Putea fi

A doua ediție a „Cupei Uni
rii" la schi s-a consumat sîm
bătă și duminică, în pitoreasca 
stațiune Vatra Dornel.

Strădaniile organizatorilor ar 
fi putut fi răsplătite la sfîrși- 
tul întrecerilor cu calificativul 
excelent, dacă și arbitrii de la 
slalom special și uriaș (băieți) 
ar fi lăsat deoparte subiectivis
mul în aprecierea schiorilor lo
cali. Probele respective au în- 
mănunchiat o serie de schiori 
cu reale calități: Ion Bobiț 
(Brașov), Nicolae Dăseălescu 
(Brașov), Eugen Ș-andru (Pra
hova), Ladislau Pali (Suceava), 
Ion Postolache (Prahova). Din
tre aceștia, cel mai valoros s-a 
dovedit Ion Bobiț. în ambele 
curse, el a străbătut traseul cu 
o vădită dezinvoltură, demon- 
strînd că este, Intr-adevăr, cel 
mal bun. Dar, după consuma
rea probelor respective, au in
tervenit aranjamentele de cu
lise și arbitrii. La slalom uriaș 
a fost declarat cîștigător suce
veanul Ladislau Pali (un talent 
autentic) deși, el omlsese pe 
parcurs două porți (din cauza 
vitezei, zic gurile rele), iar ar
bitrul din zona respectivă a mo
tivat că „ceața a fost de vină” ! 
Noi am văzut, însă, foarte bine. 
Cei care au fost puși pentru su
praveghere aveau ochii în pa
tru doar pentru concurenții al
tor județe! La special, după 
discuții prelungite, au fost des
calificați ambii împricinați (Bo
biț și Pali), dar arbitrii l-au 
văzut greșind doar pe Bobiț. 
Noroc că reprezentanții altor 
echipe au intervenit la juriu, 
iar delegatul federației de spe
cialitate, Ștefan Stăiculescu, a 
luat măsurile cele mai adecva
te. De remarcat gestul profe
sorului Efrem Cherteș, din co
misia sportivă a Consiliului 
Central al U.G.S.R., care a fost 
solicitat să intervină la aplana
rea divergențelor ivite, dar a 
refuzat să ia parte la discuții, 
lăsînd pe cei ce au răspuns din 
punct de vedere tehnic de con
curs să hotărască singuri, ne
influențați din afară. A fost

excelent!
o atitudine pe care o apreciem. 

Probele alpine Ia fete nu au 
ridicat probleme. Concurentele 
s-au întrecut într-un spirit de 
deplină sportivitate. Constanța 
Mîzgăreanu (Brașov), Maria 
Cîmpeanu (Brașov), Elena Bo
iarinov (Suceava), Cătălina Olti 
și Rozalia Letalic (Caraș Seve
rin) au fost cele mai bune. Re
prezentanta Bucureștiului, Mo
nica Scurtu, s-ar fi putut clasa 
la slalom uriaș în primele 5 
locuri dacă nu ar fi făcut o ex
celentă cristianie în ultim* 
poartă, fără să treacă, însă, 
prin ea.

Vorbind despre valoarea con- 
curenților, putem afirma (cu cî- 
teva excepții) că au corespuns. 
Reprezentanții Bucureștiului au 
făcut la fond o plimbare de 
agrement. Ștafeta băieților a 
sosit cu o întîrziere de aproape 
o oră (!) iar fetele cu 40 de mi
nute (!) Sportivii județului 
Dîmbovița n-au reușit nimic 
nici la fond nici la alpine 1 Spu
nem aceasta deoarece pentru 
turiști se organizează cu totul 
altfel de concursuri.

Sperăm că la viitoarea ediție 
(organizatorii ne-au asigurat că 
doresc ca întrecerea să devină 
tradițională) asemenea neînțe
legeri vor dispare cu totul.

Cauzele eliminării lui 
au rădăcini mai adinei

Dinamo din CCE
trăiască numai prin efortul 

șase baschetballști șl avtnd 
permanență teama descom-

Tot ceea ce s-a scris în presă 
despre înfrîngerea și — tot
odată — eliminarea echipei de 
baschet Dinamo din „C.C.E." 
în favoarea formației Spartak 
Bmo corespunde întrutotul a- 
devărului. în semifinalele im
portantei competiții oficiale s-a 
calificat o echipă mai bună, 
mal omogenă, și aceasta a fost 
reprezentanta orașului Bmo. 
Deși ar părea paradoxal, optăm 
pentru ldeea că Spartak și-a 
asigurat calificarea mai mult 
prin cele 85 de puncte mar
cate la București, decît prin 
cele 96 înscrise acasă...

La acest succes al cehilor 
■u contribuit Insă... chiar dina- 
moviștil. La Floreasca, ei au 
făcut o partidă mare, meritînd 
aprecierile laudative pe care 
le-au primit. La Bmo, însă, 
campionii României eu fost 
departe de valoarea manifesta
tă pe terenul propriu șl iată 
deci, cauza principală a eșecu
lui lor. La rîndul ei însă, a- 
ceastă explicație suportă cîteva 
clauze, cărora trebuie să li se 
acorde importanță.

în primul rînd, potențialul 
echipei a fost scăzut prin fap

tul că Albu șl Dlaconescu nu 
au evoluat în plenitudine* for
țelor. Semidisponibilitatea lor 
— dacă o putem numi așa — 
și-a pus amprenta pe jocul în
tregii echipe. De ce 7 Și o 
dată cu aflarea răspunsului se 
va ridica și vălul care ascunde 
un aspect al muncii dusă de 
antrenorul Dan Niculescu pen
tru plasarea elevilor săi pe or
bita marilor valori europene. 
Campioana țării noastre are un 
lot neomogen. Trei jucători de 
valoare (Albu, Diaconescu șl 
Novac), capabili de a face față 
cerințelor imul joc modem, 
alțl trei cu o putere de luptă 
sensibil egală (Cernea, Visner 
și Dragomlrescu), urmați la dis
tanță de plutonul rezervelor 
(Giurgiu, Mazilu, Andreescu), 
care nu se ridică la nivelul ti
tularilor. Deci, o altă conclu
zie care se impune : lotul este 
nu numai neomogen, ci și re- 
strîns. în momentul descalifi
cării pentru cinci greșeli per
sonale a doi din primii șase, 
potențialul valoric al echipei 
scade vizibil și, am putea spu
ne, decisiv. Or, este inadmisi
bil ca o campioană naționalăPaul IOVAN

să 
a 
tn 
pletării „5“-ului de bază.

în al doilea rind, dinamo- 
viștii au jucat contractați, ne- 
pregătlțl suficient psihologic 
pentru a suporta asaltul gaz
delor. Aceasta s-a manifestat șl 
în enervarea jucătorilor la u- 
nele decizii ațe arbitrilor, care 
favorizau echipa din Brno, ceea 
ce le-a redus și mai mult din 
posibilitatea menținerii avanta
jului luat la București. în an
titeză, calmul oehilor (remar
cat și la Floreasca) scotea de 
fapt și mai mult in evidență 
faptul că dinamoviștii erau 
vizibil marcați de tracul evo
luției în deplasare în fața unei 
formații de valoare.

De la simpla enumerare a 
acestor cauze și pînă la adîn- 
cirea lor mai este destul de 
discutat Nu dorim s-o facem, 
preferind să sugerăm cîteva 
soluții in vederea îndreptării 
acestei situații.

Credem că în viitor, cam
pioana țării și cealaltă forma
ți» fruntașă, Steaua, vor tre
bui să aibâ un calendar inter
național mult îmbunătățit de
oarece numărul infim de con
fruntări cu formații puternice 
de peste hotare este o frînâ în 
dezvoltarea baschetului la un 
nivel superior. Vina cea mare 
o poartă Federația de specia
litate, care are în vizorul său 
numai echipa națională, și un 
interes minim pentru crearea 
unor posibilități de creștere a 
formațiilor puternice de club. 
Trebuie ca F.R.B. să dea mal 
multă libertate cluburilor de 
a-șl organiza întilniri interna
ționale. Să nu uităm că iarna, 
ca de altfel și vara, în peri
oada dintre două campionate, 
echipele noastre fruntașe nu 
dispută nici un meci cu team-

uri de peste hotare I Această 
situație inadmisibilă nu trebu
ie să se perpetueze !

De asemenea, așa cum la fot
bal, rugby, handbal, echipele 
românești pleacă în străinătate 
tn turnee de lungă durată, așa 
cum la- aceste discipline, în 
vederea acumulării unui plus 
de experiență, antrenori nu
meroși fac specializări In ță
rile avansate în ramura respec
tivă, credem că baschetul nu 
ar trebui să fie vitregit.

Este aici nu numai vina Fe
derației de baschet, ci și a 
C.N.E.F.S.-ulul care nu acordă 
acestui sport importanța cu
venită.

De aceea, sugerăm ea fede
rația de specialitate să instituie 
o largă acțiune de cercetare a 
cauzelor rămtnerli în urmă e 
baschetului, să facă loc unul 
schimb util de păreri, unei an
chete, care — pe l!r.gă că ar 
dezvălui explicațiile concrete 
ale insucceselor — ar găsi și 
căile de ridicare a acestei dis
cipline sportive românești la un 
nivel Superior.

Gheorgh. BECHERU 
vicepreședinte al Secției de 
baschet a clubului Dinamo 

București

a campionatului
de juniori pe echipe

Deși lipsită de nume sonore* 
competiția de tenis de masă caro 
va ține afișul sălii Floreasca timp 
de patru zile, anunță Întreceri 
Interesante. Afirmația nu este 
gratuită pentru că, In cadrul tu
rului campionatului republican al 
celor mal bune echipe de juniori* 
publicul va avea prilejul să con
state care slnt potențeie noii ge
nerații de jucători.

Turneul va reuni ett» zece for
mații masculine șl feminine re- 
prezentlnd Tg. Mureș, Iași, Cra
iova, Cuglr, Cluj, T. Severin, Tg. 
Secuiesc, Buzău, Timișoara* 
Bocșa, Oradea, Pitești șl Bucu
rești.

O înttlnlre între două echipe se 
va disputa conform „Cupei 
Swaythilng”. Orele de desfășu
rare alnt următoarele i •—13 șl 
17—31.

VIRGIL STNDEANU 
A CÎȘTIGAT „CUPA UNIRII"

ta finei» săptămînll trecute, in 
organizarea comisiei municipale 
de specialitate București, a avut 
Wc competiția dotată cu .Cupa 
Unirii”. Clasament : 1. V. SIN- 
DEANU* 1. S. Dumltriu, 3. S. Lu- 
ehian, 4. I. Panait, S. Șt. Senti- 
vanl, «. Maria Alexandru, 7. C. 
Macovel, 8. A. Ovanez, 9. G. 
Păuna, 19. G. Teodor, 11. N. Da
niells, 12. A. Antal, 13. N. Ste- 
llan, 14. O. stamatescu* 13. Vio
rica Ivan, 18. i, Colcer.

Valorificarea deplină a turismului montan 
in atenția administrației locale

(Urmare din pag. I)

ce denaturează destinația

Unul dintre favoriții actua
lului Raliu Monte Carlo 
este finlandezul Makinen. 
în fotografie, Makinen 
atacă un viraj pe șoseaua 
acoperită cu zăpadă și 

gheață cu noul său 
B.M.W. 2002

„Steaua a evoluat 
mulțumitor"..., 

ne declară 
antrenorul
T. Tănase

SÎMBĂTĂ, 
VA CURGE

In automobilism avem parte 
anul acesta de un debut cu pre
tenții senzaționale: cel mai 
prestigios raliu de pe continen
tul nostru, Raliul Monte-Carlo, 
care se desfășoară tn aceste 
zile, a fost exclus din campio
natul european, cu puțin înain
tea startului, de către Comisia 
Sportivă Internațională din ca
drul F.I.A. Care sînt substratu
rile acestei hotărîri menite să 
declanșeze o criză, încă de la 
prima etapă a celei mai mari 
competiții automobilistice de 
anduranță ce se organizează în 
lume la ora actuală ? înainte de 
a răspunde la întrebare, ni se 
par necesare cîteva precizări 
de natură organizatorică.

Campionatul european se 
compune, la fiecare ediție anua
lă, din mai multe raliuri de an
vergură, programate din ianua
rie pînă in noiembrie, pe dru
murile bătrînului nostru con
tinent. Pînă în 1967, la încheie
rea competiției, se acordau trei 
titluri de campioni europeni, 
corespunzînd celor trei catego
rii de mașini admise la start de 
Comisia Sportivă Internaționa
lă : turism de serie, turism 'și 
G.T. De anul trecut lucrurile 
s-au simplificat oarecum, tn 
sensul că, la sfîrșit, se acordă 
doar un singur titlu, echipaju
lui cu cel mai mare număr de 
puncte acumulate, indiferent de 
categoria în care se înscrie ma
șina sa. Separat, se alcătuiește 
și un clasament al mărcilor, 
care răsplătește automobilul cu 
cele mat multe victorii.

Ce s-a petrecut acum ? Din 
motive care aparent au o justi
ficare principială (dar în spa
tele cărora se ascund, totuși, 
interese de ordin financiar), Au
tomobil Clubul din Monaco a 
programat paralel cu Raliul 
Monte Carlo, la aceeași dată și 
în aceleași condiții rutiere, o a 
doua întrecere, numită Raliul 
Mediteranean, în care se întrec 
mașini din grupele 4 (sport), 5 
(turism special) și 6 (sport-pro- 
totip). Conform regulamentului 
în vigoare, aceste mașini nu pot 
lua parte la campionatul eu
ropean șl. în fața unei astfel 
de abateri, forul internațional 
a hotărît „excomunicarea" ra
liului monegasc.

Situație neașteptată, fără pre
cedent ? Dimpotrivă. Astfel 
de... ciocniri (ca să folosim un 
termen specific) între Comisia 
Sportivă și diferite cluburi na
ționale sau regionale au apărut 
deseori și, fără îndoială, vor 
mai apare și în viitor. In 1956, 
un fapt asemănător s-a petrecut 
cu întrecerea de 24 de ore de 
la Le Mans. Admiterea la start, 
de către Automobil Clubul de 
vest, organizatorul întrecerii, a 
mașinilor prototip, a adus ex
cluderea cursei respective din 
campionatul mondial al mărci
lor. Anul trecut, pentru moti
ve de aceeași natură, „Cupa 
Alpilor" (cîștigată de Jean Vina- 
tier de ta Alpine) și Raliul Ma
rii Britanii (în care a învins 
Lampinen de la Saab) n-au fost 
luate în considerație în calcu
lele finale ale campionatului 
european.

Fiecare, din părțile angajate

LA MONTE CARLO, 
TOTUȘI ȘAMPANIA...

tn astfel de conflicte organiza
torice tși susține vehement 
punctul de vedere și este dificil 
de stabilit ce trebuie condam
nat : indisciplina cluburilor tn 
cauză, sau rigiditatea conser
vatoare a Comisiei Internațio
nale. Aceasta din urmă păs
trează neatinsă litera regu
lamentelor sale, convinsă că in 
raliurile automobilistice trebuie 
să se întreacă numai mașini 
larg accesibile masei de aler
gători, identice (sau aproape 
identice), ca structură și per
formanțe, cu produsele de serie. 
Numai în acest fel, susține Co
misia, sportul cu motor își poa
te îndeplini una din importan
tele misiuni: aceea de a con
tribui la progresul tehnic.

Teoretic, argumentarea este 
entuziasmantă. In practică însă, 
intervin atîtea „necunoscute", 
îneît cele mai stricte regula
mente sînt veșnic eludate sub 
masca unei disciplinate respec
tări a conținutului lor. Să ne 
amintim ce dorinți aprinse și 
ce „război" s-a declarat în 1966, 
cu prilejul aceluiași Raliu Mon- 
te-Carlo, cînd automobilele 
B.M.C. au fost descalificate pen
tru motive îndoielnice, iar Pau
li Toivonen, pe atunci angajat

la Citroen, s-a trezit eu un loc 
întîi în competiție, care i-a ve
nit așa, pe neașteptate. In 
„Anexa J”, această cartă a 
sportului automobilistic actual, 
se spune clar ce înseamnă o 
mașină din categoria „turism 
de serie". Dar cine este tn sta
re si determine, sine ira et 
studio, dacă un Porsche sau un 
Morris Cooper de uzină, pre
zentat la startul unui raliu oa
recare, se înscrie perfect în 
prescripțiunile regulamentare 
stabilite ?

Marile uzine nu par afectate 
de hotărîrea excluderii Raliului 
Monte-Carlo din campionatul 
european. Din punct de vedere 
publicitar (și deci comercial), 
pe ele le interesează în primul 
rînd succesul imediat, într-o 
întrecere de prestigiu, și mai 
puțin rezultatul final al unei 
dispute lungi, care se va încheia 
abia în pragul iernii viitoare. 
Firma Alpine n-a avut nimic 
de suferit din cauză că tradi
ționala „Cupă a Alpilor", în 
care a obținut primul loc, n-a 
fost luată tn considerație în cal
culele finale ale campionatului 
de raliuri de pe continentul 
nostru.

Indiferent de situația organi
zatorică ce s-a creat, victoria

lui Vinatier a adus cunoscutei 
firme franceze o sporire a vîn- 
zărilor eu aproape 20 la sută. 
O cursă oarecare, nefigurînd în 
calendarele federației interna
ționale, dar bine susținută pu
blicitar, poate apare în ochii 
marelui public ca mult mai im
portantă decît oricare din com
petițiile oficiale. Un exemplu 
recent ? Vezi cursa Londra— 
Sidney, care din punct de vede
re sportiv nu valorează aparent 
nimic, dar care a reușit, prin 
extraordinarul zgomot sttmit 
în jurul ei, să arunce în umbră 
cele mai importante competiții 
ale anului trecut.

Peste cîteva zile, cea de-a 
38-a ediție a Raliului Monte- 
Carlo se încheie. Sîmbătă seara, 
concurenții, oficialii, întreaga 
armată de oameni angrenată în 
această aventură rutieră se vor 
aduna în spațioasa sală a Cazi
noului din Monaco. Ciștigătorii 
vor urca pe podium și vor pri
mi, poate din mina prințului 
Rainier, poate a prințesei Gra
ce, cei 12 000 franci noi, cuveniți 
echipajului clasat pe primul loc. 
Apoi va cînta muzica și șam
pania va curge limpede tn cu
pele de cristal. Va fi veselie 
(ca tn filmul lui Claude Le- 
louch) și nimeni nu se va gîndi 
tn acele momente ci deasupra 
raliului abia terminat plutește 
anatema federației internaționa
le.

Dumitru LAZAR

Reîntorșl luni seara din R.F.G.* 
voleibaliștii de ia Steaua și-au 
reluat a doua zi pregătirile.

Ieri dimineață, tn sala clubului, 
l-am vizitat pe sportivii de la 
Steaua la antrenament. Cu acest 
prilej, l-am rugat pe antrenorul 
T. TANASE să împărtășească im
presiile sale după meciul de de
but în noua ediția a „C.C.E.".

„Fără a subestima șansele ad
versarilor, desigur, eram favoriți 
fn jocul de la Mfinster. Spre sur
prinderea mea, gazdele au oferit 
un Joc frumos, chiar curat din 
punct de vedere tehnic. Desigur, 
valoarea fn ansamblu a acestei 
formații este modestă. In primul 
set, voleibaliștii vest-germanl au 
luptat din răsputeri pentru a da 
o repPcă cit mai puternică. Sus
ținuți de peste 2 000 de specta
tori — de altfel, foarte obiectivi 
— ei au condus" cu 6—0 și 14—10. 
Pierderea setului l-a făcut pe ju
cătorii de la Universităts să aibă 
o cădere morală, la care s-a a- 
dăugat șl pregătirea fizică, ceea 
ce ne-a dat posibilitatea să ctș- 
tlgăm setul destul de ușor. 
Steaua, aflată la Începutul pregă
tirilor, a evoluat mulțumitor. Cel 
mal buni jucători au fost Cris
tiani, Poroșnlcu și Rauch. Dar, 
drept să spun, In primul rlnd mă 
bucură rezultatul și apoi compor
tarea echipei. Aceasta ne face să 
lucrăm de la o zi la alta tot mai 
Intens fiindcă In continuare ne 
așteaptă jocuri din ce fn ce mai 
grele”.

• între 27 Ianuarie șl 8 februa
rie echipa Steaua va Întreprinde 
un turneu de 3 jocuri In Franța.

ceea
lor inițiali de adăposturi de 
odihnă în mijlocul naturii, fo
care de omenie care să nu tul
bure măreția priveliștilor, nici 
liniștea firii, ci să-l bucure pe 
drumețul ostenit. Wilhelm 
Lutsch crede că prima măsură 
pentru restabilirea destinației 
adevărate a cabanelor ar fi 
încredințarea acestora unor foști 
sportivi (turiști, alpMști, 
schiori) care știu să prețuiască, 
prin propria lor _ experiență, 
menirea unui adăpost turistic. 
Acțiunea a și pornit. La caba
na Bran-Castel, cabanier este 
fostul schior Olteanu, la caba
na Clăbucet-plecare — bunii 
gospodari și soți Mituș Constan- 
tinescu și Eugenia Tâmpă (fostă 
schioară). S-ar putea ca într-un 
viitor apropiat cabanele si fie 
încredințate unor mandatari 
aleși după aceleași criterii (și 
nu pur comerciale). In orice 
caz, pentru respectul adevăra- 
ților drumeți, la cabanele din 
județul Brașov se preconizează 
menținerea priciurilor, pentru 
evitarea acelor situații, anor
male și revoltătoare, cînd, din 
pricina aglomerării cu „turiști 
de salon", excursioniștilor cu 
ranițe și kilometri în pulpe, li 
s-a refuzat adăpostul sub aco
periș ! (Fără a mai vorbi de 
cabanele unde ți se oferi rom 
și vodcă, dar unde nu poți ob
ține un necesar și simplu ceai 
întremător).

Completarea

eforturilor O.N.T
Firește că toate aceste mă

suri nu tind să intre tn con
flict cu acțiunile bine intențio
nate ale Oficiului Național de 
Turism. Dimpotrivă, ele încear
că să completeze, pe plan local, 
eforturile pe scară națională 
ale O.N.T. De pildă, strădania 
O.N.T. de a clădi impozante 
hoteluri montane va fi sprijinită 
prin menținerea, alăturat, a ve
chilor cabane. In așa fel tnctt,

de pildă, stațiunea Poiana Bra
șov să poată răspunde tuturor 
pretențiilor șl si nu devină 
,,extra-teritorială“ tn raport cu 
municipiul Brașov, ai cărui ce
tățeni au, de multe decenii, o- 
bișnuința de a-și petrece sfirși- 
tul de săptămînă „în Poiană". 
Pentru că a venit vorba, s.-ț 
menționăm că fluxul turiști* ~ 
evident și normal cresctnd spre 
Poiana Brașov impune gospo
darilor locali deschiderea altor 
„debușee turistice", ceea ce s-a 
și făcut prin întocmirea unor 
planuri complexe vizînd trans
formarea Bonlocului tn stațiu
ne de week-end (prin reamena- 
jarea cabanei, montarea unui 
teleschi, deschiderea drumului 
de acces mai facil).

Revenind la corelația inițiati
velor locale cu planurile O.N.T. 
trebuie să subliniem punctul de 
vedere al gospodarilor județu
lui Brașov care solicită însoți
rea oricărei investiții hoteliere 
a O.N.T. cu mijloace și amena
jări de agrement, cum ar fi ba
zine de înot, saune, terenuri de 
tenis ete.

Fiind și președinte al Comite
tului de conducere al filiale^ 
A.C.R.-Brașov, Wilhelm Lutsch 
este, desigur, și purtătorul de 
cuvînt al multor inițiative care-i 
privesc pe automobiliști, dar 
despre acestea, cu altă ocazie.

Deocamdată, la capătul aces
tei convorbiri, am dori doar să 
remarcăm cîtă eficiență poate 
avea gîndîrea creatoare, dina
mismul pus în slujba unor no
bile idei. Consiliul popular al 
județului Brașov, emanație a 
cetățenilor și reprezentant al 
lor, a găsit, tn complexitatea 
problemelor care-l frămîntă, 
timp să se ocupe și de acele 
fațete ale muncii de gospodă
rire, care privesc sănătatea oa
menilor, bunăstarea lor fizică 
și morali. Asemenea preocupa
re ti onorează pe gospodarii 
brașoveni.

TUR DE MANIVELĂ
• . Organizația ,.Alliance 

Internationale de Tourisme*, 
cu sediul la Geneva, va orga
niza anul acesta la București, 
în cursul lunii septembrie, 
în colaborare cu Automobil 
Clubul Român, cel de-al III-lea 
congres internațional „Loisirs 
et tourisme*. avînd ca temă 
generală: „Călătorii și va
canțe individuale și organi
zate, astăzi și mîine". Tema 
va fi subîmpărțită în patru 
subiecte, care vor face o- 
biectul unor dezbateri inte
resante. Participanții la con
gres vor lua parte la un pro
gram de excursii în cele mai 
pitorești regiuni ale țării 
noastre.

• Vara trecută, în coloa
nele unor ziare și reviste de 
peste hotare au apărut știri 
în legătură cu elaborarea 
proiectului unui nou automo
bil Renault. Știrile n-au fost 
confirmate nici de purtătorii 
de cuvînt ai uzinei franceze 
și nici de alte surse. Dar ia
tă că, de curind, cotidianul 
„l’Equîpe" reia informația in 
coloanele sale, anunțind că 
noul automobil a fost sur
prins in nordul Suediei de 
către fotoreporterii de la 
„L’auto-journal". Cunoscuta 
revistă „L’Automobile" co
mentează același eveniment în 
ultimul său număr spunînd : 
„Se confirmă faptul că Re
nault 12, despre care se vor
bește de cîtva timp va fi ga
ta. EI a fost fotografiat în 
cursul unor testări secrete. 
Se pare că este vorba de o 
mașină cu tracțiune în față, 
care nu va intra în fabricație 
fn viitorul apropiat",

• O nouă vopsea, fabrica
tă în Anglia, a început să se 
folosească pentru marcajul 
șoselelor belgiene. Produsul 
se numește „Clearlane* și a 
fost pus la punct în labora
toarele Albright și Wilson. El 
permite să se obțină linii de 
marcaj foarte clare cu o du
rată de folosință record. în 
plus, noua vopsea se usucă 
repede, ceea ce face ca cir
culația să nu se întrerupă 
pentru mult timp, atunci cînd 
se lucrează lă așezarea ei pe 
străzi sau șosele.

• Firma Cîtroen a realizat 
o mașină specială pentru ge
neralul De Gaulle. Destinată 
misiunilor oficiale, mașina are 
numărul de înmatriculare 
1 PR 75. Tracțiunea se reali
zează pe roțile din față iar 
suspensia este bidropneuma- 
tică. Caroseria, vopsită în 
două nuanțe de gri, este lun
gă de 6,53 m și Iată de 2,13 
m. în interior există două 
compartimente despărțite 
printr-un geam și dotate cu 
interfon, radio, instalație de 
aer condiționat etc. Mașina 
este în măsură să ruleze cî
teva ore în șir cu o viteză 
foarte mică, chiar și pe cani
culă.

• Mercedes a prezentat de 
curînd, pe autodromul de la 
Hockenheim, două noi coupâ- 
url: 250 și 250 E. Aceste ma
șini vin să completeze gama, 
numită „compactă*, care a 
fost lansată cu un an în ur
mă și care grupează acum, 
sub aceeași caroserie, șase 
modele. Motorul lui 250 are o 
cilindree de 2496 «mc (6 ci

lindri) și este alimentat de 
două carburatoare. El furni
zează 146 CP (SAE) la 5 600 
rot/min. Coupăul 250 E dis
pune de același motor, dar 
dotat cu un sistem de injec
ție de benzină realizat de 
Bosch, care îi sporește pute
rea pînă la 170 CP (SAE). Au
tomobilele se fabrică cu cutii 
de viteze obișnuite sau auto
mate.

• Cunoscutul pilot francez 
Jean-Franțois Piot, care a 
concurat și în țara noastră 
cu doi ani în urmă în cadrul 
Raliului Dunării, a părăsit 
firma Renault, sub culorile 
căreia și-a făcut debutul și 
s-a afirmat. El a semnat un 
contract cu secțiunea Ford- 
France pentru sezonul sportiv 
1969. Conform acestui con
tract, Piot va participa la 
mai multe raliuri naționale 
și internaționale. Tinărul șl 
talentatul alergător a început 
noul sezon participind la Ra
liul Monte Carlo la bordul 
unui Ford Escort.

• A încetat din viață, în 
virată de 79 de ani. unul din 
cei mai celebri carosieri ita
lieni ! Ugo Zagato Născut la 
Rovigo, el a învățat meseria 
de carosier în Germania, 
după care s-a întors în Italia, 
în 1919 a pus bazele unui 
atelier propriu de caroserii, 
care avea să se dezvolte și 
să-i facă numele cunoscut în 
întreaga lume. De cîțiva ani, 
uzina de la Milano a lui Za
gato este condusă de fiii săi,

Al. G

VIORILE ALBASTRE
(Urmare din pag. 1) 

fibra fină a lemnului și dacă, 
bunăoară, aceasta bate în roș
cat, înseamnă că molidul a cres
cut pe un versant mai însorit, 
înseamnă că nu s-a luptat pen
tru a învinge umbra pădurii și 
nu a ieșit, învingător, la lumi
nă. N eparticipînd la această 
aprigă dispută a crescut, așa
dar, lejer, cu fibra rară și deci 
nu va fi bun de performanță !... 
Din lotul performerilor vor 
face parte numai acei ale căror 
cercuri anuale s-au îndesit în 
lupta cu umbra și întunericul, 
care în această încleștare surdă 
cu adversarii au crescut supli, 
tnalți, sănătoși.

Trierea continuă în zeci de 
chipuri, la fiecare operațiune, 
și numai după ce exigența și-a 
spus cuvîntul, planorul i-a viza 
„BUN DE ZBOR". Ajunse la 
aerocluburile din țară, aparatele 
primesc — după inspirația spor- 
tivilor — diferite nume: Alba
tros, Condor etc. Aici, însă, ele 
poartă doar două inițiale: „I.S." 
Adică, IOSIF ȘILIMON. Un 
nume de mare rezonanță în

sportul aviatic. Posesor al insig
nei „C“ de aur, maestrul spor
tului la planorism Iosif $ili- 
mon este inginerul șef al între
prinderii, constructorul princi
pal care, pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea sportului 
aviatic a fost distins cu diplo
ma internațională „PAUL 
TISSANDIER". In vizita pe 
care i-am făcut-o, ne-am inte
resat de noile planoare afla
te în fabricație. Se lucra la 
I.S. 3 D (planor de antrenament) 
și I.S. 12 (planor de școală). Pe 
banda prototipurilor : I.S. 18-28. 
Un viitor aparat de performan
ță, construit din aluminiu, cu 
ampenajul în formă de T, cu 
numeroase alte noi soluții teh
nice asupra cărora, în vara 
aceasta, pilotul de încercare 
MIRCEA FINESCU își va spu
ne cuvîntul.

Subliniam că ing. Iosif $i- 
limon, constructorul principal 
al acestor planoare, este un 
sportiv consacrat în zborul fără 
motor. Consacrat este și co
lectivul care lucrează aici. Pri
ceperea, dragostea acestor fău
rari de frumos își are expli-

Se pregătește aeroflota 
noului sezon, de zbor fără 

motor

cația în faptul că pasiunea lor 
pentru construcția de aeronave 
au căpătat-o în orele practice 
de zbor, în timp ce — sportivi 
fiind — se înălțau cu planoarele 
deasupra norilor. Lucrează aici, 
așadar, instructori de zbor fără 
motor (meșterul Iuliu Gionea, 
spre exemplu), piloți antrena- 
mentiști (Dorina Tomescu, Ele
na Pain) și alți numeroși spor
tivi planoriști care, după ce au 
obținut performanțe în zborul 
lor curajos, continuă în ate
lierele de la Ghimbav să îmbu
nătățească și pe cele ale apara
telor.

Anul acesta, pe adresa diferi
telor aerocluburi din țari 
„Ghimbavul" va expedia un 
număr de 30 DE PLANOARE. 
Ele vor îmbogăți zestrea avia
ției noastre sportive, tnălțtnd 
pe aripile acestor viori ale 
văzduhului cîntecul tineresc al 
unei noi promoții de piloți 
sportivi.
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^"^PobbaL Politehnica lași nu este, totuși, 
uzurpa toarea locului pe care se află:..

AGENDA PREGĂTIRILOR
Au mal rămas 40 de zile plnă la relntilnlrea cu fot

balul. La 2 martie, 16-imile „Cupei" vor „deschide pirtia* 
sezonului competițional. Echipele divizionare (A, B și C) 
și-au reluat pregătirile, anunțtndu-ne și primele meciuri 
amicale.'

Pentru azi, scurte informații de la Universitatea Craio
va, C.F.R. Cluj, Metalul București și C.I.L. Rm. Vîlcea.

TN PROIECT - UN TURNEU 
PESTE HOTARE

La Craiova, antrenorii Ște
fan Coidum și dr. Vasile 
Frinculescu au dat startul 
pregătirilor în ziua de 10 ia
nuarie.

In cadrul lecțiilor de an
trenament, care au loc zil
nic la sală ți tn aer liber, 
se urmărește, deocamdată, re- 
acomodarea jucătorilor cu 
efortul.

La 2 februarie, zi in care 
studenții termină sesiunea de 
examene, Universitatea se de
plasează intr-o stațiune de 
munte (Sinaia, Predeal sau 
Brașov), unde va susține și 
citeva meciuri de verificare.

Pentru a asigura echipei o 
cit mai bună pregătire pre- 
competițională, biroul secției 
de fotbal dorește să perfec
teze un turneu de 2—-3 jocuri 
în Iugoslavia, în a doua ju
mătate a lunii februarie.

In încheierea „telegrafice
lor" vești craiovene, noută
țile survenite tn lot: Zdrăilă, 
Țană, Dașcu ți Boșoteanu au 
fost promovați din echipa de 
tineret-rezerve.

VISUL CLUJENILOR
Componența echipei C.F.R. 

Cluj, lidera seriei a doua a 
diviziei B, au fost reuniți la 
6 ianuarie, pentru începerea 
antrenamentelor.

Conducătorul tehnic al e- 
chipei, dr. Constantin Radu
lescu, a împărțit programul 
de pregătire in trei etape:

♦ prima, 6 ianuarie—3 februa-
• rie, cu accent pe pregătirea 

fizică (forță și rezistență); în

PE SCURT
• Zilele trecute, arbitrii ie

șeni și-au reluat activitatea, 
printr-o ședință de analiză a 
activității anului 1968- Cu a- 
ceastă ocazie a fost elaborat 
și planul de pregătire teoreti
că și fizică a arbitrilor din 
municipiul Iași. Pînă la înce
perea campionatului, arbitrii 
vor participa la două antre
namente săptămînale (mier
curea și duminica) și la lec
țiile cu caracter teoretic.

th. oniga 
secretarul colegiului de arbi
tri Iași

’ • La conferința de dare de
xj seamă și alegeri a asociației 
” sportive Ideal Cernavodă, des

fășurată recent, mulți dintre 
vorbitori au condamnat aba
terile unor fotbaliști. Jucăto-

Nou Iu Loto
Incepînd cu tragerea obiș

nuită din 31 ianuarie 1969, 
se măresc șansele de cîștig 
ia LOTO prin aplicarea unei 
noi formule tehnice care vine 
în ajutorul participanților 
prin avantajele pe care le 
oferă :

— se vor introduce extra
geri duble și se vor atribui 
cîștiguri și cu 2 numere ;

— se vor atribui premii pe
9 categorii (5 la extragerea I 
și 4 la extragerea a II-a);

— se pot obține premii de 
valoare maximă=200,000 lei;

— se atribuie premii fixe 
de 100 lei pentru 2 numere 
la extragerea a ll-a;

— se introduc bilete sfert 
și cu variante simple, nu nu
mai combinate.

Amănunte puteți afla de la 
orice agenție LOTO-PRONO- 
SPORT.

Jucați în fiecare săptămî- 
nă la LOTO.
PREMIILE CONCURSULUI NR, 3 

DIN 13 IANUARIE 1963
Categoria I : (13 rezultate) 0,5 

variante a 78 415 lei; Categoria a 
II-a : (12 rezultate) 52 variante a 
1 832 lei; Categoria a IlI-a (11 re
zultate) 819 variante a 174 lei.

Premiul de categoria I a reve
nit participantului Ciobanu Mir
cea din Orașul Gh. Gheorghlu-Dej.

REZULTATELE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 
DIN 21 IANUARIE 1969

FAZA I : (bilete de 20 Șl 10 lei): 
Extragerea I: 53 8 57 87 39 56 30 
22 54 73 18 22; Extragerea a II-a :
1 47 29 45 57 50 17 13 88 37 23 63 ; 
Extragerea a IlI-a : 53 86 70 46 74 
33 4 41 34 71 15 55; Extragerea a 
IV-a : 36 65 12 33 17 76 68 3 89 83 
35 19; Extragerea a V-a : 30 64 57 
41 3 74 7 19 60 12 8 21.

FAZA a II-a : (bilete de 20 și 
8 lei): Extragerea a Vl-a : 5 65
10 33 84 39 85 66 75 87 79 22; EX 
tragerea a VII-a : 11 16 42 31 35 
66 72 52 58 24 63 82 ; Extragerea a 
VlII-a : 63 13 59 84 75 28 33 12 57 
55 16 73; Extragerea a IX-a : 74 
85 64 86 62 5 57 81 63 S3 7 43.

FAZA a III-a : (bilete de 20 șl
2 lei): Extragerea a X-a : 25 84 
66 18 52 60 40 86 56 69 79 64.

Fond de premii : 3 603 123 lei.

A apârut nr. 1/1969 al revistei

SPORT Șl
cu un sumar bogat șl variat 

din care menționăm:

— Caii putere ai aviației 1
— „Formula 1* în oglinda 

retrovizoare.
— La volan pe drumurile 

Franței.
— Motocicleta la ora zboru

rilor astrale.
— Un proiect românesc de 

autoturism premiat în 
Italia.

a doua perioadă, 3—16 fe
bruarie, formația îți va con
tinua antrenamentele (2—3 
pe zi) la Borsec; ultima par
te a pregătirilor, a treia, cu
prinsa calendaristic între 11 
februarie—9 martie, va 
mite antrenorului să se 
ze asupra „11‘-lui de 
căruia ii revine sarcina 
transforma 
clujenilor: 
de-a doua 
zia A.

Efectivul echipei 
ferit nici o schirr

fn realitate 
promovarea 
echipe in

per- 
fiie- 
bază, 
de a 
visul 
celei 
divi-

Efectivul echipei nu a su
ferit nici o schimbare: ni
meni nu a plecat, nimeni nu 
a venit. Lipsește, insă, de la 
antrenamente, pentru motiv 
de boală, Dragomir. Echipa 
feroviară va susține, înce- 
pînd cu primele zile ale lu
nii februarie, o suită de me
ciuri de verificare, cu Uni
versitatea Cluj, A.S.A. Tg. 
Mureș, C.S.M. Sibiu, Steagul 
roșu Brașov etc.
25 DE JUCĂTORI CONCURA 

LA 11 LOCURI
Metalurgiștii bucureșteni. 

clasați la finele primei părți 
a campionatului pe poziția a 
treia, la numai două puncte 
de primul loc, se antrenează 
zilnic, de la 6 ianuarie, la 
baza sportivă din Panteli- 
mon. Tinărul antrenor Paul 
Popescu are la dispoziție un 
lot numeros, format din 25 
de jucători.

De la 24 ianuarie, bucu- 
reștenii îți vor continua pre
gătirile ia Bușteni. Primele 
meciuri amicale sînt prevă
zute o dată cu reîntoarcerea 
echipei în Capitală i9 fe
bruarie). Adversari: Rapid, 

rul C. Catrina, de exemplu, 
a fost vehement criticat 
tru comportarea sa » 
la o serie de meciuri 
pionat, fapt care i-a 
o suspendare pe trei 
Numeroși participant: la 
ferințl au cerut roosiliul 
sociației să fie mai sever fa
ță de fotbaliști și (A-i sanc
ționeze exemplar pe acei ca
re dau dovadă de indiacipiiaA

N. PANA —

ÎNTRE LONDRA ȘI ATENA
A trecut, iată, o «âpU~ ră 

de la meciul AngLa-Roctâara. 
care a prilejuit prima evoluție 
a echipei noastre națiocale pa 
pămint englezesc. In râsLmp 
de citeva zile de la desSa^ 
rarea partidei. Iubitorul Ce fot
bal din țara noastră a avut po
sibilitatea să-și completeze cele 
aflate pe calea undelor CU co
mentariile trimișilor speciali r 
— aiai ales — cu filmul 
glstrat pe telerecording r pre
zentat duminică dupâ-am.ază 
de Studioul de televiziune.

Intr-un cuvlnt, în momentul 
de față știm totul sau aproape 
totul despre jocul mai sus-a- 
mintit, încheiat cu cel mai va
loros rezultat realizat vreodată 
peste hotare de tricolori, cu 
atît mai prețios (în pofida ca
racterului amical al jocului) cu 
cît reprezentativa României a 
apărut pe Wembley cu cea ma. 
tînără formație (medie de vira
tă sub 23 de ani) din istoria 
evoluțiilor sale. A trecut o săp- 
tămînă — spuneam — de la 
meciul Anglia-România. Impre
siile de moment au avut tim
pul suficient pentru decantare 
și în locul stării generale de 
euforie, absolut firească după 
atîtea eșecuri la toate nivelele 
fotbalului nostru, își face locul 
analiza lucidă, unica modali
tate de a contribui la consoli
darea acestui prestigios 1—1, 
pe care noi l-am dorii de bun 
augur și pentru următoarele 
confruntări din preliminariile 
campionatului mondial.

Va juca acest 1—1 (rezultat 
echivalent cu un succes) rolul 
de stimulent moral pentru 
„ll"-le nostru reprezentativ ți 
nu de tranchilizant cum, din 
păcate, s-a mai întimplat în 
alte similare ocazii ? Iată în
trebarea Pe care ne-am pus-o 
mai înainte de convorbirea pur
tată cu antrenorul Angelo Ni- 
culescu la înapoierea acestuia 
de la Londra; motiv pentru 
care intenționat am deschis 
discuția cu episodul Liege, șters 
prea repede cu buretele din 
unele comentarii.

— Llăge-ul ? A fost o lecție 
usturătoare pentru noi — spu
nea interlocutorul nostru —

TEHNICĂ
— Marea astronautică a în

ceput 1
— Planoriștii la porțile stra- 

tosferei.
— Receptor superheterodi- 

nă pentru U.U.S.
— Letcon-plstol.

In revistă găsiți, de ase
menea, numeroase reportaje, 
fotoreportaje, știri, noutăți, 
magazin etc.
32 pagini în culori

Progresul Dinamo, Politeh
nica, T.U.G. etc.

O SARCINA DIFICILA
Puși, se pare, pe fapte 

mari, jucătorii de la GAI- 
Rm. Vilcea (div. C) au im
bricat treningurile înaintea 
multor divizionare A: la 4 
ianuarie. Graba este explica
bilă, pentru cd vilcenii au 
in sezonul viitor o sarcină 
dificilă — evitarea retrogra
dării.

„întăririle’ sosite (portarul 
Sanda, Frăsineanu ti Ciutac. 
toți trei de la Chimia din 
localitate), precum »( dorința 
celorlalți 15 jucători ai an
trenorului Lazăr de a avea 
o comportare frumoasă fn re
turul campionatului. îndrep
tățesc spe-anțele și așteptări
le putinilor (dar. entuziaști
lor) suporteri ai echipei.

Grupaj realizat de 
Dumitru VISAN 

(djpț corespondențele 
trimise de N. Tudoran 
Oct Gațu, N. Barbu)

lor)

a ieșenilor la București in fata Stelei, a fost 
przz» înregistrate in tund campione tultă. In imagine o fază din acest

una din marile 
joc.
Foto: V. BAGE

dar care ne-a prins bine. Aș 
poM mvoc* drept scuză, tn- 
tr-o oarecare măsuri obosea
la aesectuată resimr.tâ de jxr- 
eătort. Am ajuns In localitate 
noaptea, după un drum efee- 
t=sf ca avteal și apoi ea ao- 
totazuL Ca Standard Liege, o 
«-■pi fa formă, care roodjee 
fa tamponatul belgian, am Ju
ca: fa aceeași zL dar. ma. mu3 
deci: oboseala. la scocul catas
trofal a coo^ibuX fa pr~.ax,;l 
tind. greșita orientare fa teren 
a apârămeilor aogai. ma; pro
cs a fmodașGor eenfaafi. care 
au actxsoa: superficial, ca spa
ții mari faxre ei S» cu o pre
ocupare mai mare pentru o£ea- 
sivâ. și. cum sică ataad n-a 
străluci, s-a ayuas la seault»- 
ml »ljl De altfei. ioc ione»- 
C3l venit de la Aachen penuu 
a-ș: revedea roeefcmeru. dm 
națâocalL Îmi spuoea — ea o 
obeersape cu caracter general 
— că ecăipele n oastre. com
parativ cu cele din campuGna- 
tul vest-german. tratează cu 
superfidahtate situapile de a- 

• Liege-ul o lecție 9 Notele jucătorilor C „La 
Atena vom ataca curajos" • Două feste 
inaintea meciului din capitala Greciei

parare și câ fa atac se des
fășoarâ prea mult pa lateral 
în loc să insiste pe jocul di
rect, pe axul porțiL

— A urmat jocul de la 
Groningen. In Olanda—

— —unde s-au luat unele mă
suri de corectare a jocului. în
locuind în același timp pe Boc, 
Mocanu și Pantea cu Lcpeseu. 
Deleanu și, respectiv, Derr.brov- 
schi. Fără să renunțăm la spi
ritul ofensiv, echipa a acționat 
însă mai prudent in fazele de 
apărare și diferența valorică 
și-a spus cuvîntuL Dar faptul 
cel mai îmbucurător pentru noi 
a fost acela că formația și-a 
recăpătat foarte repede încre
derea în posibilitățile ei, ară- 
tînd, totodată, și un bun po
tențial fizic.

— în Anglia—
— Am ajuna luni 13 Ianua

rie, la amiază. La puține ore 
de la sosire am efectuat un 
ușor antrenament în Hyde 
Park, întrucît atît stadionul 
Chelsea cît și Wembley-ul a- 
veau gazonul îmbibat cu apă. 
Accidentat la una din ședin
țele de pregătire zilnică, Gher- 
gheli a ținut, totuși, să calce 
și el pe Wembley, maniîestin- 
du-și părerea de rău că nu va 
lupta și el alături de coechipie
rii Iul în „marele templu* al 
fotbalului. Am fost nevoiți să-1 
înlocuim cu tînărul jucătqr clu
jean Anca; după cum știți, 
acesta s-a străduit și a reușit 
să fie la înălțime, luptînd dl:, 
greu, la început, cu tracul ine
rent într-un joc de debut.

•
Exact acum trei ani. rfr.d 

echipa ieșeană se afla — ca 
și azi — pe locul 3 al clasa
mentului turului de campio
nat, am scris în ziarul ..Spor- 
tul popular* articolul Întitulat 
„CAMS. spre virful pirami
dei*. Identitatea situației m-a 
chemat în dulcele tirg al Ie- 
Silor. interesat fiind mai aies 
de confruntarea dintre „autor: 
și operă*, cu alte cuvinte, de 
unghiul de vedere sub care 
îsi contemplează realizările și 
activitatea din trecutul iezer 
tandemul Iustin — Laurențiu 
și a lor— oaste.

Spre plăcuta surprindere a 
semnatarului acestor rîndun. 
pe antrenorii moldoveni — pe 
care fi bănuiam naufragia: 
fntr-o roză euforie poetică 
(căreia nu puțini i-ar fi găsit 
o explicație in impresionantul 
salt din divizia B pe a treia 
treaptă a clasamentului divi
ziei A) — i-am găsit adir.c 
ancorați in— grija zilei de 
tnîir.e. pe care o scrutează cu 
un impresionant realism.

Ilustrativ și, după părerea 
noastră, pe deplin edificator 
la temă, este răspunsul pe 
care cei doi art re-, ori l-a: dat 
întrebării „Ce Jac — sub ra-

— Ar trezi interes pentru 
cititorii noștri o scurtă carac
terizare a jocului prestat de 
fiecare component al echipei.

— Da. să încercăm. Coreea, 
nesigur In intervenții în prima 
repriză, șt-a revenit in cea de 
a doua, «cotind mingi de mare 
dificultate; E notez eu « Sit- 
-i-eieu a desfășurat Un joc 
eraspiet. deposedind și inter- 
ceptmd J.gur șt partiâptnd 
neobosit și ia mele acțiuni de 
arac; nota & Boc — rezistent, 
foarte bon ia intercepții, t-a 
plasa: fast greșit la unele faze, 
unind că el este ultimul apă
rător faamtea lui Gorr.ea ; a 
mai avut o greșeală tehnică, 
«răpind mingea de sub talpa 
psmoeului ș: producindu-ne 
□ouă. tuturor, multe emoții; 
nota T. Drea — atent la mar
caj. bine orientat mai ales in 
repriza a doua, cind a îmbinat 
jocul defensiv cu cel ofensiv ; 
ia repriza intii a avut unele 
execuții tehnice defectuoase și 
mele ieșiri inoportune din II- 
nia defensiră fa cea mediană ;

nota 8. Deleanu a început mai 
slab, Cind relativ ușor depășit 
de Radford și neadaptînd exe
cuțiile tehnice la condițiile di
ficile prezentate de terenul de 
joc; si-a revenit, însă, destul 
de repede, sroțind două mingi 
de pe l.rda porții și prestînd 
o repriză — a doua — ex
celentă ; una peste alta, nota 7. 
Anca și-a dat drumul la joc cu 
mai mult curaj în repriza a 
doua, cind a participat și la 
finalizare; prezintă unele de
fecțiuni în folosirea pasei ; no
ta 7. Radu NunuteiUer — înde
plinind rolul de coordonator, a 
distribuit multe mingi, parti- 
cipind în egală măsură în apă
rare și în atac; ca greșeli în u- 
neie momente, cind echipa se 
găsea în atac, a frînat jocul, 
folosind pasa înapoi șl dind 
astfel adversarului posibilita
tea să se replieze ; totuși, nota 
8. Dembrovschi s-a remarcat 
printr-o bună orientare și prin 
unele execuții tehnice de fi
nețe ; nu protejează încă co
rect balonul din care cauză este 
deposedat cu ușurință ; nota 6. 
Domide — foarte activ la mij
locul terenului, conștiincios în 
îndeplinirea atribuțiilor, se o- 
rientează ușor, schimbind la 
nevoie direcția jocului ; ca de
fecțiuni : a apărut foarte pu
țin în acțiunile ofensive și mai 
de loc la finalizare; nota 7; 
Dumitrache — inteligent în joc, 
folosește procedeele tehnice cu 
multă îndemînare...

— Permiteți-mi să vă re

— ocupi, după 
Politehnica Iași

ar.'

amintesc că și-a făcut loc cam 
greu In formație—

— Pină în momentul în care 
m-am convins că ne este Util. 
Deficiențe, să știți, mai are și 
acum: se complică uneori în 
acțiuni, întirziind declanșarea 
șutului sau a pasei; să nu ui
tăm, totuși, și marele lui me
rit de a fi adus egalarea pe 
Wembley, transformînd calm și 
prec-s lovitura de la 11 m; 
nota 8 Lucescu — activ, pre
zent și in situațiile de atac și 
fa cele de apărare, prețios în 
jocul combinativ ; nu este însă 
suficient de insistent în fazele 
de gol, întîrziind acțiunea; 
nota 7.

— Caracterizînd jocul prestat 
de Anca și Domide, i-ați doje
nit ir.trucîtva pentru faptul de 
a se f: rezervat în acțiunile o- 
fensive, ocupînd poziții retrase. 
Deducem de aici că dv n-ați 
dat indicații pentru o espec- 
tativă exagerată...

— Absolut, ideea noastră de 
joc a fost un 1—4—2—4 moder
nizat. Cu următoarele variante : 
1—1—4—2—3 în situațiile de 
apărare, Boc fiind măturătorul, 
Anca fundașul central care-i 
lua locul, iar Domide Și Nun- 
weiller cei doi de la mijloc; 
cînd echipa se afla în atac, 
preocuparea ei era să creeze 
situație de 4+1 în ofensivă, acel 
+1 fiind, de regulă, mijlocașul 
Nunweiller. Spun preocupare, 
întrucît. în fapt, ideea nu s-a 
realizat decît sporadic.

— Pentru Grecia ?
— Păstrăm intactă concepția, 

axată pe echilibrul tactic, cu 
deosebirea că pină la 16 apri
lie tînăra noastră formație va 
avea timpul să se rodeze și să 
evolueze mai curajos și în atac. 
Numai așa vom putea obține 
rezultatul dorit la Atena: punc
tele sau măcar... punctul atît 
de prețios într-o partidă dis
putată în deplasare.

— Vorbeați de o omogeni
zare mai bună a formației pînă 
la 16 aprilie. Să înțelegem prin 
aceasta că închideți căile de 
acces spre echipa națională, 
păstrînd neschimbat „11-le 
londonez" ?

— Nu, asta nu. Echipa se 
poate întări încă pînă la pri
măvară cu jucători ca D. Ni- 
colae, Hălmăgeanu, Coman, 
Uifăleanu, pe care îi vom ur
mări cu maximă atenție în me
ciurile de campionat.

— Ce teste mai importante 
v-ați propus înaintea jocului 
de la Atena ?

— Două meciuri cu echipe 
de club de peste hotare. Voi 
propune ca una din ele să fie 
o formație, puternică din Aus
tria. Dorim să ne pregătim cum 
scrie la carte, să nu omitem ni
mic. Draw-ul realizat pe Wem
bley a dat echipei încrederea 
în posibilitățile ei. Vom asalta, 
așadar, cetățuia calificării pen
tru „mondiale”. Premise mai 
bune s-au Creat, vrem să le 
exploatăm...

G. NIC. , 

prinde un singur lucitor pes
te 25 de ani) a rezista* bine 
wlicitirilor.

4. — Munca de pregătire a 
fost de dteva ori mal intensă 
decît in anii trecuțL

5. — S-au învins greșelile 
unui tnceput dramatic, care 
se anunța compromițător pen
tru viitorul echipei in primul 
campionat al țării.

Reluăm citeva din aceste 
idei. Pornind de la ultima 
din ele, vom aminti că Poli
tehnica a început actuala e- 

a campionatul al jucînd 
prima lună în deplasare ! Ne
glijența edililor ieșeni, care 
n-a a terminat ia timp amena
jarea stadionului orășenesc, a 
obhcat echipe să joace la 
Pașcani meciurile de acasă. 
Antrenorul Serban Iustin ne 
mărturisea ci a început acest 
camp.orrat dominat de._ „Ba
lada unui greier mic“ a lui 
Toțxrcean’j: Cri, Cri, Cri 
toarară gri 7 Tare-s mic și 
neeăjh— Intr-adevăr, ce situa
ție putea să fie mai grea pen
tru o echipă nou promovată 
decît aceea de a fi lipsită de 
torenul propriu, de căldura și 
fcrța nxsbi'.izatoare a publi
cului localnic ?

In pofida acestor condiții. 
Politehnica a obținut, tn pa
tru meciuri. 5 puncte. împre- 
Jam care a avut un puter- 
n;z efect tonifiant asupra ju
cătorilor.

A.-.-encri și fotbaliști s-au 
aster jt pe muncă cu toată 
dăruirea. Splendida boemă 
Cin aiți ani. cu antrenamente 
după toane, cu pockerașe de 
pomină, stropite din belșug cu 
cotrrârel au rămas dear in 
memorie, iar evocarea lor a- 
cun stimeșto zimbete jenate...

Cor.știenți de handicapul 
Jor valoric, accentuat și de 
pasajul prin divizia B, jucă
torii ieșeni au acceptat ideea 
antrenorilor că numai depă
șind prin muncă, prin pregă
tire. celelalte echipe, numai 
așa net echilibra un raport de 
forte nefavorabil. Rezultatele 
au confirmat valabilitatea te
zei. Pătrunși — antrenori și 
jucători — de realitatea că, 
valoric, echipa este de mij
locul clasamentului, s-au de
pus toate eforturile pentru

Adevăruri vechi si noi
Ca un făcut, tot ce este nou 

în fotbal ajunge în arsenalul 
echipelor noastre și e aplicat 
pe teren abia atunci cînd în 
țările cu fotbal avansat „noul" 
acesta începe să fie părăsit.

Acest fapt este cu atît mal 
surprinzător, cu cît antrenorii 
noștri fruntași au fost prezenți 
la Campionatul mondial din. 
Anglia, iar datorită competiți
ilor inter-cluburi cu caracter 
internațional au putut menține 
o legătură permanentă cu fot
balul din alte țări, fără să 
mai vorbim de televiziune, care 
contribuie în cel mai înalt grad 
la răspîndirea noului în toată 
lumea.

în Occident, timp de 7 ani 
s-a dat o luptă aprigă între 
sistemul de joc cu apărare în 
linie și „beton". „Betonul”, 
datorită lui Herrera, sau mal 
exact datorită unui ansamblu 
de jucători foarte valoroși în
truniți la „Inter", a cunoscut 
o perioadă strălucită, fiind con
siderat la un moment dat pia
tra filozofală în fotbal, în 
timp ce apărarea în linie, a că
rei reprezentantă autorizată a 
fost echipa belgiană Ander- 
lecht, n-a rezistat în întîlnirile 
oficiale cu miză.

Totuși, cum se întîmplă de
seori, cînd doi se ceartă cîștigă 
al treilea; în cazul acesta a 
învins „apărarea activă", prac
ticată de echipa Angliei, de 
Celtic și chiar de Dinamo Kiev, 
care a cîștigat pentru a treia 
oară consecutiv campionatul 
U.R.S.S. Aceste echipe au o 
tendință pronunțată spre jo
cul ofensiv. Asistînd la evo
luțiile loh nu vom vedea apă
rători care în tot cursul me
ciului stau în preajma supra
feței de pedeapsă. Formațiile 
la care ne referim, își bazează 
jocul pe valoarea deosebită a 
liniei mediane, compusă din 
trei sau patru jucători, și fl
plica principiul „atacul începe 
de la poarta proprie”. Astăzi, 
nu învinge echipa, care are o 
așezare inițială presupusă, hai 
sări zicem realistă, ci aceea a 
cărei jucători sînt mai rapizi, 
au o capacitate mare de ma
nevră, au o măiestrie deose
bită în execuții tehnice, impro
vizează tactic, fără să calce în 
picioare principiile de bază ale 
tacticii colective.

★
Calitatea execuțiilor tehnice 

este însă influențată de viteza 
de deplasare a jucătorilor. Ac
celerarea ritmului de joc pro
voacă greșeli tehnice, chiar la 
jucătorii cei mai buni, greșeli 
ce nu se produceau la un ritm 
moderat. Dar fotbalul lent, chiar 
dacă mai este practicat în u- 
nele țări și echipe, este totuși 
sortit să dispară.

în linii generale, viteza de 
deplasare, mobilitatea, rezis
tența și forța jucătorilor au 
crescut, dar jocul de calitate 
este condiționat de sporirea vi
tezei de execuție. Ținerea exa
gerată a mingii — boala incu
rabilă a fotbalului românesc — 
își are originea în calitatea sla
bă a unor procedee tehnice.

Să ne oprim puțin asupra 
procedeului de lovire a mingii. 
Din pozițiile statice, execuțiile 
sînt bune, dar din mișcare pro
centul de greșeli este exagerat, 
chiar cind mingea este trimisă 
la o distanță de 15—20 m. Ne

AUTODEPASIRE, Iar evolu
țiile exprimă realizarea aces
tui deziderat

Iată de ce îndrăznim să a- 
firmăm că echipa ieșeană nu 
este uzurpatoarea locului pe 
care-1 deține, ci. dimpotrivă, 
îl merită, el răsplătind o 
muncă demnă de toată stima. 
Știm, se vor găsi unii care să 
invoce conjunctura favorabilă 
de care a beneficiat echipa 
ieșeană în această toamnă, a- 
ducînd în discuție rezultatul 
surprinzător cu care s-a sol
dat partida cu Steaua, dispu
tată la București. Acestora le 
amintim că Politehnica a 
pierdut la Iași meciul cu Uni
versitatea Craiova, Joc în 
care, după primul sfert de 
oră, scorul trebuia să fie 3—0 
pentru gazde și situația unică 
de a începe campionatul evo- 
luînd o lună pe teren străin. 
Asta, apropo de împrejurări 
„favorabile".

Munca, seriozitatea, dărui
rea — iată explicația simplă 
a locului de onoare pe care 
se află azi Politehnica Iași.

Marius POPESCU

OFSAID!
Daci fotallștii și-au reluat 

cu asiduitate pregătirile, nici 
arbitrii nu vor să se lase mai 
prejos... In consecință, cole
giul municipal de arbitri a 
convocat pentru slmbăta tre
cută, In sala Progresul din 
str. dr. Staicovici, pe cei 120 
de membri ai lotului republi
can.

Convocare tn regulă, cu 
semnătură...

Cu toate acestea, „condica 
de prezentă1* la prima ședință 
de pregătire fizică a anului s 
fost semnată de numai 63-dtn- 
tre cei convocați, ceea ce re
prezintă — dincolo de niște 
motive mai mult sau mai pu
țin plauzibile — un procentaj 
inacceptabil !

Scriem aceste rinduri cu 
speranța că noul colegiu cen
tral de arbitri va lua tn con
siderare aceste „forfaituri" ti 
că arbitrii care nu înțeleg să 
respecte elementara obligație 
de a se pregăti, indiferent de 
numele lor, vor fi chemați la 
ordine.

siguranța în lovirea mîngil îi 
obligă pe fundași să evite pa
sele lungi, și tot datorită ne
siguranței s-a născut frica ata- 
canților de a trage la poartă. 
Lovirea corectă a mingii con
stituie baza tehnicii și dacă 
am pornit să intensificăm jo
cul, sîntem obligați să execu
tăm acest procedeu în plină 
viteză.

Preluările în mișcare, de a- 
semenea, necesită execuții su
plimentare, care întîrzie jo
cul. Iar în ceea ce privește lo
virea mingii cu capul, sîntem 
mult rămași In urmă.

★
Referindu-ne la latura tacti

că a jocului, sîntem mereu mar
tori la acțiuni ofensive pornite 
de la linia de fund, cu pase 
lente, laterale și înapoi, chiar 
dacă situația tactică nu o cere, 
sau deplasarea lentă a mijlo
cașilor pe mijlocul terenului, 
permițînd adversarului să-și 
organizeze bine apărarea. Ne 
lipsesc mijlocașii care să în
țeleagă că jocul de fotbal este, 
în fond, o luptă continuă pen
tru cîștigarea de timp. Echipa 
în atac caută să cîștige timp, 
ca să nu permită apărării ad
verse să se organizeze, iar apă
rarea caută să întîrzie atacul 
advers, ca să primească întă
riri prin revenirea mijlocașilor 
în apărare.

Jocul pozițional este de do
meniul trecutului. Nu mai a- 
vem extreme sau vîrfuri de 
atac care tot jocul să aștepte 
pe o poziție avansată o des
chidere sau o pasă bună. Jocul 
a căpătat un caracter pronun
țat de manevră. Virfurile de 
atac se demarcă fie în adîn- 
cime, fie lateral. Demarcările 
sînt de două feluri: demarcări 
cu scopul de a primi mingea 
și demarcări false cu scopul de 
a crea culoare sau spații libere 
partenerilor, mai ales celor din 
linia de mijloc.

La echipele noastre, deseori 
observăm atacuri în trombă, cu 
un mare număr de jucători, 
prin centrul terenului, pe di
recția porții, unde sînt con
centrate forțele principale ale 
apărării adverse. Fiecare din 
noi ne aducem aminte de pri
ma repriză a jocului cu El
veția. Dar chiar și în repriza 
a doua jocul a avut de suferit, 
din cauză că s-a acționat ex
clusiv pe aripa dreaptă, deși 
se știe că schimbarea frec
ventă a jocului, de pe o parte 
pe alta a terenului, este cea 
mai bună armă împotriva apă
rărilor aglomerate, indiferent 
dacă acestea joacă cu mătură
tor sau fără.

★
Se observă că fotbalul nos

tru suferă de lipsa unor jucă
tori de super-clasă. Managerul 
lui West Bromwich Albion este 
însă de părere că nici nu e 
nevoie neapărată de asemenea 
jucători: „Astăzi, echipele
constituie în primul rînd o 
forță colectivă și apoi o co
lecție de jucători talentați".

Eh, tocmai a ceas' , forță co
lectivă lipsește la majoritatea 
echipelor noastre, iar U.T.A., 
liderul clasamentului, trebuie 
să constituie un exemplu pozi
tiv în această privință, pentru 
toate echipele noastre.

Nicolae VILCOV 
antrenor



Victorie in primul joc de hochei de la Liubliana

LIUBLIANA (prin telefon).— 
în sala „Tivoli” s-a desfășurat 
•aseară, în prezența a peste 3 000 
de spectatori, întîlnirea inter
națională dintre echipele de 
■hochei ale României și Iugo
slaviei, ambele aflate în 
stadiu al pregătirilor 
participarea la grupa B 
pionatului mondial pe
va găzdui această localitate.

Deși marcată evident de o- 
boseala unui turneu dificil în 
U.R.S.S. și a călătoriei 
toare, formația noastră 
resursele fizice și de 
pentru a depăși aceste
tați și a face o partidă exce-

ultimul 
pentru 
a carn
ea re o

istovi- 
a găsit 
voință 

dificul-

altor

participarea României

a fost

la rugby

cern

Kurt CASTKA
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ADIO FOTBALULUI

numea '.a antreo 
fetele nu ev_-’ă sca

lentă, apărînd în ochii celor 
care nu știau că ea a avut doar 
o zi de odihnă, proaspătă și vi
guroasă.

Cu rare excepții (finalul re
prizei a doua și a treia), hoche- 
iștii români au dominat jo
cul, au reușit combinații de 
mare spectacol și au înscria de 
5 ori (o dată chiar în inferiori
tate numerică), ratind alte nu
meroase ocazii favorabile.

A excelat portarul Dumitra’ 
aflat din nou intr-o zi maro 
care a condus cu precizie apă
rarea noastră in momentele de 
dificultate. De asemezra, foar
te bun jocul liniei a III-a. Flo-

rescu — Bașa — Pană, al cu
plului de fundași Varga — Io- 
niță. în general, comportarea 
întregii echipe poate fi notată 
cu plus.

Au marcat : Blro (2), Pană, 
Szabo Gh., Florescu, respectiv 
Mihailovicl și Jan pentru gazde.

România a aliniat următoarea 
formație :

Dumitra;, Varga — lonlță; 
Făgăraș — Fi. Sgîncă; I. Sza
bo — Kalamar — Gh. Szabo ; 
Biro — Gheorghiu — Hutanu ; 
Florescu — Eașa — Pană (Ște
fan ov).

Astăzi se dispută întîlnirea 
revanșă.

Elveția prezintă 5 echipaje
la CE. de bob ale juniorilor

Corespondența specială $e

pentru SPORTUL

Sezonul competițional de bob 
de la Cortina d’Ampezzo care 
s-a deschis, zilele trecute, cu în
trecerile din cadrul campiona
telor Italiei, a suferit o între
rupere neașteptată determinată 
de o ninsoare extrem de abun
dentă. Dar dacă boberii au fost 
nemulțumiți pentru că nu au 
mai putut ieși pe pîrtia aco
perită de troiene uriașe, loca - 
nicii s-au bucurat teribil căci 
această abundentă de omăt 
constituie pentru ei garanta u- 
nui sezon de sporturi de iarnă 
mai prelung ceea ce implic:’, 
va reduce durata „sezonului 
mort” al Cortinei și deci a zi
lelor neproductive.

într-adevăr. de data aceasta 
zăpada a exagerat ajungind în 
numai cîteva ore la o Înălți
me de circa un metru și jumă
tate. Autoritățile comunale ale 
Cortinei au trebuit să ia mă
suri urgente nu numai per.tru 
deszăpezirea stațiunii dar și a 
pîrtiei. Or aceasta va necesita 
cîteva zile de muncă intensă 
și mai ales la extremitatea ei 
inferioară. O mică avalanșă a 
adus, in zona unde își încheie 
cursa bolizii pe patine, peste 
100 metri cubi de zăpadă.

Aceste capricii ale ierni: care

țâri europene
torttâ urădtiinței autorităților 
im Ccn.-j. activitatea pe cele
bra pimie va fi reluată.

Cesoro TRENTINI
Cea mai mare surpriză a sezonului de patinaj artistic 
furnizată de tinăra pereche sovietică Tamara Moskvina-Alexei 
Mișin, care i-a învins pe celebrii Ludmila Belousova-Oleg 
Protopopov, in recentele campionate unionale de la Moscova. 
Iată-i, in spectacolul demonstrativ de la închiderea campio

natului, interpretînd un dans pe motive folclorice
Fotoi TASS

Corespondenta specială din

Succesele schiului austriac
si „secretele" lui

® Doi antrenori exigenți • Ce regretă Karl Sdnu • s

«

:-u ax*:  
n cxr

erele de schiori din Tirol
Actualul sezon internațional 

de schi scoate în evidență for
ma bună a sportivilor austrieci. 
Schiorii alpini din Tirol do
mină majoritatea concursuri
lor, atît la bărbați cît și la 
femei. Față de rezultatele <ie 
anul trecut, victoriile austrie
cilor constituie o adevărată sur
priză. Cum se explică acest 
salt calitativ neașteptat ?

Răspunsul il putem da 
cîteva cuvinte : eforturile 
cute în anii trecuți de
norul Hoppichler și de elevii 
săi ca și de antrenorul lotului 
feminin Karl Kahr încep să-și 
arate roadele.

De fapt, reorganizarea schiu
lui austriac datează de trei ani. 
de cînd profesorul Franz Hop
pichler răspunde de pregăti
rea lotului masculin. El a in
trodus un sistem nou de pre
gătire, reunind în antrenamen
te comune pe tinerii schiori cu

CSI —2 -

■e C orază

Luptătorii de la
Metalul București
victorioși in Suedia

HĂRNOSĂND, U (prin TE
LEX), Echipa da lupte greco- 
romane Metalul București a 
șusțlnut ieri cea de a treia par
tidă în Suedia, întllnlnd selec
ționata orașului Hămosănd pa 
oare a întrecut-o cu 4«/j—3*/j.  în 
primele două meciuri, bucureș- 
tenil au cîștigat la același scor 
meciurile cu reprezentativele 
orașelor Sundsvall și Găule. 
Pînă acum (Metalul mai are de 
susținut un meci) s-au compor
tat foarte bine E. Hupei (cat. 
70 kg), Gh. Șandru (cat. 57 kg), 
C. Penciu (97 kg) și Fl. Chițu 
(cat. +97 kg).

)

în C.CE. la volei
La Geneva; în meci retur 

pentru „Cupa campionilor eu
ropeni” la volei masculin, 
echipa Star Geneva a între
cut cu 3—0 (16—14, 
15—5) formația Aris 1 
burg, calificîndu-se 
turul următor.

în cadrul aceleiași 
tiții, la Madrid s-au 
echipele Vitkovice Ostrava și 
Hispano-Frances. Volebaliș- 
tii cehoslovaci au învins cu 
3—0 (15—5, 15—7, 15—5) și 
s-au calificat pentru turul 
următor.

, 15-4,
Luxem- 
pentru

compe- 
întîlnit

Răsioind presa străina

Inițiativa britanica referitoare 'a 
organizarea unei „Cupe mon
diale" la rugby, despre care am 
scris la timp, dar care se află; 
Încă, ta faza studiului, nu a ră
mas fără ecou ta presa străină.

Publirind știrea, ziarul italian 
CORBIEHE DELLO SPORT" a- 

daugă crmăto.—: errrentariu re

„Cunosctnd mentalitatea brita
nicilor, prudența șt circumspec
ția cu care iau contacte sportive 
cu țările care nu fao parte din 
lumea lor rugbystlcă, stntem ten
tați să primim cu destule rezerve 
o știre de acest gen. Mal ales că,

tn recenta adunare a „Home 
Unlons-urilor", englezii au 
folosit expresii mai curînd acide 
cu privire la România. Și totuși, o schimbare de orientare atît de 
radicală nu poate să nu te lase 
cu adevărat perplex.

Cel mult, poate, acum, cu pri
lejul centenarului, conducătorii 
Rugby Union-ului să fie dispuși 
să-și revizuiască In întregime 
tradițiile șl principiile**.

in
fă-

antre-

Ii

te G*r
3 kxIoE"’XTte.

Nici în 
mente cu 
ze. Karl Kahr. tn virstâ de 3S 
de am a impus aoelaj. program 
intens, cu anirer.amez.te zL- 
nice ș: lotul lui fem.—-.. Kahr 
este și autorul unei cărți de spe
cialitate in care a et?J re-

ta «o mal largi 
r sa xxmai ar».

4ta răsărtz, 4* 
șflsă 4* fermeo-

ea B=ț*y  rotoa «8 
4a ispertaază este 

amptTxarsa sferei 4a praeztaare 
a ragfryuM, ițin rare undea să 
rămfaă aa fel da proprietate par- 
oeaiara a rttoeva mart țări euro
pene. Or, 4e citiră anL acestea 
an simțit necesitatea nn numai 
de a spart contactele cn emisfera 
australă. dar si de a da la o 
pane barierele pe care clasa lor 
tehnică indiscutabilă le făcuse a- 
proape de netrecut.

.Capii de serie*  stat bine aleși, 
avtnd merite recunoscute șl o 
valoare indiscutabilă, deși statem 
șicuri că. încă din primii ani ai 
disputării Cupei mondiale, ne vor 
uimi noi și mari descoperiri 
rugbystice*.

Ait ziar italian. „STADIO*  din 
Bologna, se arată mal sceptic cu 
acest proiect. Iată laconicul său 
comentariu :

Micile progrese în cursa de 800 m
»

multă vreme această probă drept 
una de semifond......Alergătorul de 800 m trebu’e 
să-și axeze pregătirea pe dezvol
tarea rezervelor sale de oxigen 
(?ă nu uităm că într-o asemenea 
cursă se aleargă cu circa 65 la A 
sută din propriile rezerve) și a f 
rezistenței sale, pentru a putea 
Intlrzia Pe cît posibil efectele acizilor paralizanți degajați de 
musculatură In timpul lucrului.

Antrenorii și atlețij dornici să 
strălucească pe 800 m vor trebui 
să se convingă de necesitatea 
majoră a lucrului pentru rezis
tență. Adică, a rezervei de oxi
gen, care se dezvoltă mai ales 
prin practicarea halterelor. In pe
rioada de pregătire ei ar trebui 
să efectueze cel puțin 
tăminal și să lucreze 
de 20-30 kg, variabile 
de forța respectivilor.

Pentru dezvoltarea

Frar.țois Coreau, fostul antrenor 
a! renumitului atlet francez 
M.mel Bernard, explică, succint.

coloanele ziarului „LIBERTE" 
motivul datorită căruia recordu- 

pe distanța de 800 m au pro- c-esat. - mparatlv. cel mei puțin 
în cimmii 3S de ani.

„Timpurile înregistrate pe Mt m 
a-au progresat ca acelea pe alte 
dissasie șl mal alea pe «S» șl 1 SC» 
au Dară se compară actualele 
recorduri mondiale ea cele de acum » 4e ani. se constată că Ia 
1 sss O- «<: evul a fort d» IM sec-, 
ceea e» reprezinți o distantă de 
mal btoe de IM m. tar ta W*  m 
de 12 see- leirea 3 mi, tn timp 
ce ia M» m doar M sec. Cu alte 
cuvinte, australianul Doubeil, 
campion olimpie In Mexic, unde 
a egalat O:4M» recordul mondial 
al neozeelandezului Snell, nu l-ar 
fl Întrecut pe germanul Harbig, 
recordman mondial tn 1SU, de cît 
ea 17.» m—

—Această diferență Intre 4OS șl 
Mo m nu este logică, mal ales 
dacă este comparată eu aceea 
Intre se» și 1 șes m. care este de 
1.2 zee. Diferența dintre M» și 
M4 m ar fl trebuit să fie de a- 

see, lar cea Intre 
de 13 sec.
recunoaște o oare- 
aeest raționament.

proximativ 13 
sse și 1 ses m

Scepticii vor 
care lorică tn
dar cum ar putea fi acest lucru 
materializat, se întreabă el t—

...Dacâ proba de MS n-a urmat 
progresia celei de 4M șl 1 SSȘ m 
aceasta se datorește, cred eu, 
greșelii de a fl considerat prea

Karen Horas triplă
învingătoare Ia Sydney

telexradiotdeto,

desfășoarăLA SYDNEY se 
în prezent campionatele de na- 
tație ale Noii Galii de Sud. O 
evoluție excelentă a avut cu
noscuta campioană Karen Mo
ras, care a dominat întrecerile 
de la stilul liber. Ea a cîștigat 
trei probe: 200 m — 2:14,2; 
400 m — 4:35,7 și 1 500 m — 
18:25,2. O performantă bună 
a obținut și Denise Langford, 
învingătoare în proba de 100 m 
liber cu 63,1.

De remarcat performanța în
registrată de tînărul înotător 
Graham Windeatt, o nouă spe
ranță a natației australiene în 
vîrstă de 13 ani, care a fost 
cronometrat în proba de 400 m 
liber cu timpul de 4:20,3.

Dintre rezultatele înregistrate 
în concursul masculin se re
marcă cele realizate de Greg 
Rodgers (200 m liber în 1:59,1) 
și Ray ' Willkinson (800 m liber 
in 8:48,1).

Dublul campion olimpic de 
la Ciudad de Mexico, Mike 
Wenden, nu a participat la 
acest concurs. (Agerpres).

în derbiul etapei a 23-a a 
campionatului cehoslovac de 
hochei, Dulka Jihîava a în
vins pe T.E. Gotwaldow cu 
3—2 (2—0, 0—1, 1—1) Alte 
rezultate: Slovan Bratislava 
— Sparta Praga 5—3 : Sonp 
Kladno — V.S.J. Kosice 8—2: 
H.Z. Litvinov — Tesla Par
dubice 3—6 ; Motor Ceske 
Budejovice — Z.K.L.
2—3. Clasament i 1.

Brno 
Dukla 

Jihlava 44 p, 2. Slovan Bra
tislava — 41 p, 3. Z.K.L. Brno 
— 40 p.

La Hohenlimburg (R.F.G) 
s-a desfășurat întîlnirea de 
handbal dintre selecționatele 
feminine ale R. F. a Germa
niei și Suediei. La capătul 
unui meci echilibrat, hand
balistele vest-germane au 
obținut victoria cu scorul de 
8—7 (6—3).

Comentatorul polonez de box 
Jerzy Zmarzlik a publicat 
recent un articol în care ar.a- 
iizează turneele olimpice de 
box. denumind și pe cei mai 
buni pijgiliști ai ultimelor 
cinci oiunpiade. în ordinea 
categoriilor, aceștia ar fi ur
mătorii : Rodriguez (Vene
zuela). Delgado (Mexic), Gri
goriev și Stepașkin (U.R.S.S.), 
Padzior și Kulej (Polonia), 
Ber.venuti (Itaiia), Papp (Un
garia). Popencenko (U.R.S.S.), 
Cassius Clay și Sanders 
(S.U.A.).
■
Cunoscutul 
Guillermo 
recordman 
de 1500 m, a anunțat că va 
abandona activitatea compe- 
tițională.

state Busby, „magul” fotba- 
englez, a anunțat în cadrul 
conferințe de presă ținută 

la Londra că. la sfirțitul actualu
lui campionat, va părăsi postul 
de director tehnic și antrenor al 
echipe; Manchester United. Busby 
cu va ’.rece la altă echipă ci se 
va retrage definitiv din fotbal.

D:stins cu titlul de „sir" după 
victoria echipei Manchester Uni
ted ir. ediția de anul trecut a 
Cupei Campionilor Europeni, Matt 
Busby se numără printre cele 
mai populare și reprezentative 
figuri ale fotbalului britanic. El 
are acum 59 de ani șl și-a început 
activitatea de antrenor in 1945 la

Busby 
seama 
postul 
antre-

clubul Manchester United de care s-a ocupat, fără întrerupere, 
timp de 23 ani.

Iată cum a Justificat sir 
retragerea sa : „îmi dau 
că a sosit momentul ca 
meu să fie preluat de un
nor mai tînăr. Conducătorii clu
bului au încercat să mă convingă 
să rămîn dar eu cred, foarte se
rios, că un director tehnic 
tînăr ar putea să dedice mai 
timp echipei".

După toate probabilitățile. 
Busby va fi numit președinte al 
acestui club care ține să-l păs
treze, în continuare, aproape de 
jucătorii săi.

mai 
mult

sir

CAMPIONATELE ÎN

cap

campio- 
echipa 

terminat 
formația 
rezultat 
s-a în-

înotător mexican
Echevarria, fost 

mondial în proba

PORTUGALIA : Benfica
șl Porto „cap la

în etapa a I6-a a 
natului portughez, 
Benfica Lisabona a 
la egalitate, 1—1, cu 
Setubal. Tot cu un 
de egalitate (0—0)
cheiat și partida San Joa- 
nense — F.C. Porto. Alte re
zultate : Belenenses — Braga 
4—1 ; Leixoes — Academica 
1—1 ; Varzim — C.U.F. 2—2 ; 
Guimaraes — Atletico 3—0.

Pe primul loc în clasament 
se află formațiile Benfica și 
F. C. Porto cu cîte 24 de 
puncte, urmate de Guimaraes 
— 22 p, C.U.F. — 20 p etc.

3 ore săp- 
cu sarcini 
în funcție

Și 
în

rezervelor 
alcaline se practici alergările de 
cadență pe distanțele de 200 
ȘO» m, care nu stnt parcurse
viteze maximale, deși intr-un 
ritm rapid, și au drept scop pro
vocarea unei hiperaciditățt sang
vine șl musculare.

Ca o reacție a acestei hlperacl- 
dități trebuie să se producă o 
puternică rezervă alcalină tn 
stage, adică un mijloc de neutra
lizare contra acizilor paralizanți. 
Atunci cînd alergătorii pe 800 m 
se vor preta la asemenea muncă, 
va fi posibil ca tn 2—3 ani proba 
să progreseze mal mult decit a 
făcut-o ta ultimii 30 de ani...".

ȚĂRILE EUROPENE

BELGIA : încă o victorie 
la scor realizată de Standard

După 17 etape, în campio
natul belgian conduce echipa 
Standard Liege cu 25 puncte, 
urmată de F.C. Bruges, An- 
derlecht — 22 p, Charleroi — 
21 p etc. Etapa a 17-a s-a 
soldat cu următoarele rezul
tate : Racing White — F.C. 
Liege 2—0 ; Beveren — St. 
Gilloise 1—1 ; Standard — 
Daring 4—1 ; Beringen — F.C. 
Malines 1—0 ; Waregem — 
Charleroi 3—0 ; Gantoise — 
F.C. Bruges 2—0 ; Lierse — 
St. Trond 2—0 ; Anderlecht — 
Beerschot 5—1.

După 12 runde și disputarea 
partidelor întrerupte, în cam
pionatul unional de șah, ma
rele maestru A. Zaițev se 
menține lider cu 8‘/2 p, ur
mat de Polugaevski cu 8 p, 
Tal, Lein și Podgaiț, cu cîte 
7*/j  p. Polugaevski a cîștigat, 
la mutarea 57, partida între
ruptă în runda a 12-a cu Li- 
berson.

PISTELE ALBE
® Concursul specia! de sărituri 

cu schiurile de la Le Brassus a 
fost dominat de sportivii japonezi. 
A cîștigat Yukio Kasa.va cu 225,1 p 
(sărituri de 83 și 87 m). Pe locul 
secund s-a clasat Takashi Fuji
sawa — 211,7 p (80 și 85 m), iar 
locul trei a fost ocupat de Rudolf 
Holnl (Cehoslovacia) — 207,5 (81 
ți 81 m).

• Proba de slalom special fe
minin desfășurată la Pohorje (Iu
goslavia) a fost cîștigată de spor
tiva americană Rosie Fortna, cro
nometrată în 104,90. Pe locurile 
următoare : Michele Jacot (Fran
ța) 104,91, Britt Laforgue (Franța) 
— 104.95 și Heidi Zimmermann 
(Austria) — 105,17.
• S-a încheiat concursul inter

național de schi de la Kavgolovo 
(în apropiere de Leningrad). 
Proba de 20 km fond bărbați a 
revenit sportivului sovietic Vla
dimir Dolganov cu timpul de 
lh 06:21.0, urmat de V. Voronkov 
— Jh 07:55,0 și A. Akentiev — 

, lh 08.00,0. In proba de 6 km fe
mei a cîștigat Galina Kulakova 
cu timpul de 22:09,0.

FRANȚA : St. Madrid 
»

SPANIA : Real
neînvinsă

Etienne 
nu are probleme

Sir Mft Busby 
anunță
rea sa 
bal la

retrage- 
din fot- 

recenta
conferință de 

presă

Rezultate înregistrate 
etapa de duminică a campio
natului francez : Marseille — 
Nantes 3—1 ; Nice — Red 
Star 
Bordeaux 
Metz 
Bastia 
chaux 
Sedan 
naco 3—1.

Pe primul loc în clasament 
se află echipa St. Etienne 
cu 31 de puncte, urmată de 
Bordeaux — 28 p, Rouen — 
26 p etc.

—i ; ixice — nea
1—1 ; Valenciennes — 

-1 ; Rouen — 
Strasbourg —

Ajaccio — So- 
St. Etienne — 
Rennes — Mo-

> *
1— 

1-0; 
4—0 ; 
0-2; 
4—2 ;

TURNEE,

• Echipa uruguayană Pe- 
narol a învins în primul 
meci al turneului de la Mon
tevideo cu 2—0 (0—0) for
mația Torpedo Moscova. Au
torii golurilor: Spencer și 
Rocha.

A 18-a etapă a campiona
tului spaniol a înregistrat ur
mătoarele rezultate : Atletico 
Madrid — 
Sabadell — 
tico Bilbao
La Coruna 
celona 1—1
Barcelona 2—1 ; Cordoba 
Real Madrid 2—2 ; 
ciedad — Granada 
clasament continuă 
ducă Real Madrid 
puncte, urmată de 
mas —
22 p etc.

turnee

Pontevedra 1—0; 
Elche 3—0 ; Atle-
— Malaga 4—3 ;
— Espanol Bar- 
; Las Palmas —

Real So-
5—1. In 
să con- 

cu 31 de 
Las Pal-

25 p, Barcelona —

Tel Aviv —Hong Kong 5—0; 
Teheran — Perak Malayezia 
4—2 ; Bangkok Bank — My
sore (India) 1—1.

® La Bangkok, în „Cupa 
Asiei” intercluburi: Macabi

• în turneul internațional 
de la Mar del Plata : Estu- 
diantes — Rapid Viena 4—0 
(3-0).
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